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A pesquisa representa uma estratégia de ensino e aprendizagem que permite o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, humanas e técnicas, onde, docente e 
discente ensinam e aprendem com as interações entre o fenômeno a ser estudado 
e suas relações com a sociedade. 

  
É nessa perspectiva que o I Congresso Amazônico de Iniciação Científica, 

promovido pela Faculdade La Salle Manaus, objetivou ofertar um espaço-tempo 
de partilha de saberes, durante a apresentação das pesquisas realizadas por 
pesquisadores, docentes e estudantes do Ensino Médio, da Graduação e da Pós-
graduação.  

 
A configuração Amazônica do Congresso faz referência às dimensões 

superlativas da mesma: diversidade biológica, étnica e cultural; fontes ainda não 
exploradas de recursos econômicos; distâncias entre povoados; séculos de estudos 
e pouca integração. Essa realidade nos motiva a conhecer e divulgar, a ensinar e 
aprender, a estar juntos em prol dela. Por isso, foi natural a escolha do tema do 
Congresso: Inovação e Produtividade para a Sustentabilidade.  

 
Sem dúvida a parceria de instituições de pesquisa e ensino como EMBRAPA, 

FIOCRUZ, INPA, UEA, UFAM e IFAM, enriqueceu o evento; a participação de seus 
pesquisadores com palestras em diversas áreas foram exemplo da importância da 
divulgação do conhecimento científico, e um incentivando para que os acadêmicos 
implantem em sua rotina de ensino a pesquisa como estratégia de aprendizagem. 

 
 

Profa. Dra. Sandra Beltran-Pedreros 
Prof. Me. Jones Godinho 
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A pesca ornamental no Rio Negro (Amazônia), Brasil: Combinando a análise social, 
econômica e da pesca. 

 
Zehev Schwartz Benzaken 

 
Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia – INPA, zehevbenzaken@gmail.com 

 
RESUMO 

O Cardinal Tetra é a espécie mais comercializada no 
mercado ornamental respondendo por 70% de todas as 
espécies exportadas no Brasil (Anjos et al., 2009). Esta 
atividade existe a mais de 50 anos, mas está em declínio. 
Espécie nativa do médio Rio Negro. O extrativismo do peixe 
ornamental corresponde a 60% da economia de Barcelos e 
Santa Isabel do Rio Negro. Porém, nunca foi coletado dado 
de pesca da captura desta espécie a fim de medir o esforço 
da pesca artesanal na população de peixes. Este trabalho 
visa mostrar dados preliminares coletados desde dezembro 
de 2009 mostrando quantidades retiradas de cada região de 
pesca, quantidades de grupos de pesca em cada sub-região 
do Rio Negro juntamente com a quantidade de apetrechos de 
pesca utilizados por cada indivíduo de cada grupo. Estes 
dados ajudarão a calcular o esforço da pesca do ornamental 
em diferentes épocas do ano no Rio Negro. Os dados foram 
coletados através de entrevistas com os pescadores e visitas 
ao local de recebimento desses peixes no município de 
Barcelos. Também foram feitas pescarias padrões em 
diversas localidades do Rio Negro onde se costuma pescar 
para validar os dados das entrevistas. Este estudo mostra 
como é viável um programa de observador pesqueiro a 
pesca ornamental no município de Barcelos e que a parceria 
entre pesquisador e ribeirinho pode render frutos e espera-se 
que esta ideia seja utilizada pelas autoridades locais. 
Melhorando os dados podemos tentar melhorar as vendas.  
Palavras-Chave: Neon Tetra, Rio Negro, Preservação 
 

DESENVOLVIMENTO 
Devido à pressão do sudeste asiático, uma região onde 
o mercado de peixe ornamental tem crescido, a 
atividade de exportação de peixes tropicais, que se 
originou da bacia do rio Negro, está agora em risco e 
pode desaparecer completamente. As vendas 
diminuíram drasticamente ao longo dos últimos quatro 
anos, com um declínio no rendimento bruto de US $ 
3.000.000,00 em 2006 para menos de US $ 
1.500.000,00 em 2010.  
Durante este período, o número de peixes exportados 
diminuiu em mais da metade. A exploração de peixes 
tropicais como animais de estimação é um aspecto 
importante da economia do estado do Amazonas. Se 
considerarmos os dois maiores municípios produtores 
localizados ao longo do Rio Negro, Barcelos e Santa 
Isabel, esse comércio representa quase 80% da 
economia local, contribuindo para mais de 10.000 
postos de trabalho (Chao et al., 2001). Assim, muitas 
famílias locais nestes municípios dependem de 
atividades de pesca e de exploração artesanal de tais 
espécies. Além disso, estas atividades produziram um 
baixo impacto sobre o meio ambiente por muitos anos. 
O "Projeto Piaba", criado pelo Dr. Ning Labbish Chao, 
investigou vários aspectos do comércio de peixe 
ornamental na região Médio Rio Negro durante muitos 
anos e promoveu o slogan "Compre um peixe e salvar 

uma árvore", o que implica que se você comprar peixes 
ornamentais do Rio Negro que você garantir que a 
floresta permanecerá intocado. O "Projeto Piaba" 
argumentou que, se os pescadores estão trabalhando 
em tal atividade, ele mantém-nos longe de atividades 
que causam maior dano ao meio ambiente, tais como a 
exploração de madeira. Embora este projeto recolheu 
algumas informações sobre a pesca ornamental, as 
informações eram inconclusivas.  
Como mencionado anteriormente, as vendas de peixes 
tropicais diminuíram drasticamente desde meados de 
2008, devido a uma série de fatores econômicos e 
políticos. Esta diminuição da procura foi agravada 
devido às más condições da economia global em 2008. 
Essas mudanças ainda são sentidas hoje, e as vendas 
de peixes tropicais ainda não se recuperaram.  
O presente trabalho tem como objetivo avaliar e 
explicar como esses fatores contribuíram para este 
declínio; nós também pretendemos propor a utilização 
dos dados da pesca como uma ferramenta para 
estimular um comércio de peixe ornamental 
sustentável.  

1. A Crise Econômica de 2008  
Em meados de 2008, a economia mundial entrou em 
colapso; mercado de ações caiu, o preço dos imóveis 
nos Estados Unidos caiu, os bancos e companhias de 
seguros faliram, e 25% do dinheiro do mundo 
desapareceu em um piscar de olhos. O mercado de 
peixe foi significativamente afetado. Peixes de aquário 
Tropical não é uma mercadoria essencial e é usado 
apenas como adornos ou animais de estimação. 
Portanto, quando as famílias começaram a apertar os 
seus orçamentos, as coisas supérfluas, como peixes 
ornamentais estão entre os primeiros itens a serem 
removidos das listas de compras. Historicamente, os 
mercados mais importantes para as exportações de 
peixes ornamentais brasileiros, particularmente 
amazônicos, foram os mercados europeus e norte-
americanos. Dado que a economia do velho continente 
ainda está por se recuperar para níveis pré-2008, o 
mercado de peixes ornamentais da Amazônia continua 
a sofrer.  

2. Alto preço do frete  
Aproximadamente 60% de todos os peixes tropicais 
decorativos exportados do Brasil provêm de Rio Negro 
e são transportados para Manaus de barco. As 
atividades de exportação começar em Manaus (Anjos 
et al., 2010), que é uma das capitais mais remotas do 
Brasil. Praticamente tudo que chega a Manaus vem via 
frete aéreo. Devido a esta dependência de frete aéreo, 
Manaus tem um dos mais altos custos de vida no 
mundo. Por exemplo, o preço para o transporte de um 
quilograma de produtos a partir de Manaus para a 
Alemanha é de aproximadamente US $ 6 (seis dólares 
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americanos), que é o dobro do preço do frete em 
Singapura, que é outro país que exporta peixes 
ornamentais; lá, o preço para exportar um quilo de bens 
para a Alemanha é de apenas US $ 3 (Benzaken et al., 
comunicação pessoal). Considerando elevados preços 
de frete cobrados pelas empresas aéreas brasileiras, o 
mercado de peixe tornou-se mais caro e menos 
competitivo. Assim, os clientes mais norte-americanos 
e europeus preferem comprar peixes ornamentais da 
Ásia, dada a diminuição do seu poder de compra.  

3. Lista do IBAMA  
O Rio Amazonas atravessa fronteiras políticas tendo as 
mesmas espécies sendo comercializadas por mais de 
um país da América do Sul. Estas espécies de peixes 
são encontradas no Brasil, Colômbia e Peru. Assim, 
porque estas espécies de peixes são encontradas em 
diferentes países, diferentes leis são aplicadas à 
mesma população de peixes. As leis brasileiras, em 
oposição às leis de outros países, incluem uma lista de 
espécies que podem ser exportados. Em contraste, 
outros países têm leis que indicam que espécies de 
peixes não pode ser exportado. Além disso, 
recentemente, o número de espécies de peixes que 
são elegíveis para exportação diminuiu no Brasil, o que 
diminuiu o poder competitivo do mercado brasileiro em 
comparação com a dos países vizinhos, que 
comercializam um maior número de espécies de 
peixes.  
Embora criado para proteger a biodiversidade, a lista 
brasileira incentiva os pescadores a negociar um 
número maior de um grupo menor de espécies. Nos 
países vizinhos, os esforços de pesca são distribuídos 
em mais espécies.  

4. Fortalecimento da moeda brasileira  
O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do 
mundo, e por causa da atual situação económica 
mundial, tem experimentado um grande fluxo de 
investimentos que tornem a moeda brasileira 
relativamente forte. Devido a esta alteração no valor da 
moeda, quando uma empresa vende peixes tropicais 
em dólares que recebe menos reais, tornando a 
empresa menos lucrativa e tornando mais difícil para 
cobrir as despesas locais. A solução para compensar 
esta mudança na taxa de câmbio é um aumento nos 
preços, o que não é viável durante um período de crise 
econômica.  

5. A burocracia brasileira  
Este problema é bem conhecido em vários setores da 
economia brasileira, e este problema, também, afeta as 
atividades de exportação de peixe. Por exemplo, são 
necessárias mais de 12 horas para liberar um 
embarque que parte de Manaus. Durante este tempo, o 
peixe deve permanecer embalado no aeroporto, o que 
diminui a qualidade da água embalada. Por isso, as 
empresas de comércio de peixe devem adicionar mais 
água à embalagem, o que provoca um aumento do 
peso e consequentemente um aumento dos custos de 
frete, tornando o preço do peixe tropical amazônica 
menos competitivos em todo o mundo.  

6. A solução  
Nós estabelecemos este estudo com base no modelo 
de comércio justo do café da Costa Rica, onde as 
agências devem demonstrar aos clientes finais que o 

café que estão comprando vem de fazendas que paga 
um salário justo para as pessoas locais envolvidos na 
produção de café (Reynolds, 2002). O presente estudo 
foi semelhante ao modelo do café com base na 
importância econômica desta produção de peixe para 
as pessoas ribeirinhas.  
As agências que controlam o comércio poderiam pagar 
um salário-extra para os pescadores se eles fornecem 
dados da pesca e se provarem que os peixes vieram de 
áreas aonde se tem controle dos estoques pesqueiros  
As autoridades da pesca brasileiras são conhecidas por 
impor vários tipos de regulamentos para tentar 
preservar os estoques pesqueiros (por exemplo, a 
proibição de pesca em determinadas áreas ou 
proibindo a utilização de alguns tipos de armadilhas). 
Vicentini (2005) concluíram que a maioria destes 
regulamentos são ineficientes para controlar os 
estoques e só geram custos adicionais para 
implementá-las. Em um caso, as quantidades de peixes 
capturados e malhadas em áreas preservadas foram 
semelhantes aos de áreas não preservadas ao longo 
de um período de dez anos talvez porque as larvas 
eram de diferente localização individual.  
Agregando valor a um produto através da preservação 
torna pode torna-la mais eficiente pois os pescadores 
saberão que ao coletar tais dados eles irão obter 
acréscimo financeiro em seu pagamento, fazendo valer 
esforços de coleta de dados de pesca. Essa ideia pode 
ser utilizada não somente aos peixes ornamentais, mas 
também para outras atividades pesqueiras na 
Amazônia. 
 

CONCLUSÕES 
O comércio justo tem se tornado comum na 
comercialização de certos produtos, em especial os 
produtos que os consumidores pagam mais aonde eles 
sabem que os produtores estão recebendo uma renda 
melhor e se a produção é ambientalmente sustentável. 
Os dados mostram que, embora esta pescaria foi 
explorada por mais de 50 anos, as populações da 
espécie em foco continua em bom estado de 
preservação, e o pescador ainda são capazes de 
alcançar bons níveis de produção. 
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RESUMO 
 
A imensidão geográfica da Amazônia é tema de prosas e 
versos no planeta. Mas, é tão gigantesca quanto 
desconhecida. Aliada aos extremos dimensionais, carrega 
em si a maior biodiversidade de fauna e flora do mundo, 
além da inigualável riqueza dos seus rios. No entanto, a 
população que aí reside se ressente de meios mais 
modernos de locomoção, pois a malha rodoviária é muito 
precária. Mas, boas estradas atraem pessoas e negócios. E 
isso é bom. Por outro lado, muitas pessoas carregam a 
ambição desmedida e destroem o meio ambiente. Isso é 
ruim. Como equacionar a construção de estradas, agregando 
valor à logística, sem destruir a floresta, causando danos 
irreversíveis à humanidade? Desenvolvimento e 
Sustentabilidade devem ser pensados por igual. Há que se 
encontrar formas de preservar a cidadania plena dos 
amazônidas e manter a biodiversidade em níveis aceitáveis. 
Nesse aspecto, a trilogia Economia, Social e Meio Ambiente 
atinge o estado da arte nos estudos e projetos que envolvem 
a logística na Amazônia Ocidental.  
Palavras Chave: Logística, Sustentabilidade, Amazônia.  
 

DESENVOLVIMENTO 
 
Detentora de 20% de toda reserva conhecida e 
explorada de água doce do planeta e de reservas 
incomensuráveis de metais estratégicos, além da maior 
floresta no mundo, a Amazônia recebe o maior 
interesse econômico e estratégico das grandes e 
poderosas nações.  
 
No entanto, aos olhos dos poderes constituídos no 
Brasil, existe a sensação de que a Amazônia é, na 
verdade, um país amigo pois é notória a real falta de 
interesse dos grandes centros e de pessoas com poder 
estatal em desenvolver tão rica, grandiosa e bela região 
do Brasil. 
  
O potencial humano vive e sobrevive, em considerável 
parcela, nas mesmas condições da época do 
descobrimento do Brasil. Isolamento e falta de atenção 
real do Poder Central, obrigando os governantes 
estaduais a criarem condições, nem sempre 
adequadas, para o atendimento do mínimo em 
dignidade aos habitantes dos interiores da Amazônia.  
 
Há que se desenvolver meios de fazer chegar a todos 
os municípios, localidades, colocações, tribos, 
Reservas Indígenas, comunidades, um mínimo de 
atenção e inserção social. E, para tal, é essencial um 
grandioso projeto de logística eficiente e eficaz. E caro. 
Considerável área da Amazônia Ocidental (Amazonas, 
Roraima, Acre, Rondônia) só pode ser alcançada por 
meios fluviais e somente alguns locais dispõem de 
pistas de pouso para o atendimento aéreo. Que é 
extremamente caro.  
 

Esquecendo o apoio das Forças Armadas, vitais, mas 
restritos à existência de condições adequadas e as 
iniciativas dos governos estaduais, que fazem o que 
podem, a população está entregue aos meios privados, 
que são caros devido às leis de mercado e altíssima 
carga tributária fazendo com que a filantropia fique 
inviável. 
  
A calha do Negro, Madeira, Solimões, Amazonas, 
Juruá, existentes há milhões de anos, compõem o dia a 
dia dos habitantes interioranos. E, por vezes, é a única 
saída para aquelas pessoas. 
  
Por outro lado, a ligação terrestre é praticamente 
inexistente na ligação do estado do Amazonas com o 
Brasil. A BR 174 nos liga com Boa Vista e em seguida 
com a Venezuela e Guiana. E só. Como está a ligação 
com o Distrito Federal e os demais 24 Estados do país? 
Se falarmos de exportação de produtos, existe a calha 
do Amazonas que permite o transporte para outros 
continentes via Belém ou para o sul do país, por meio 
da navegação de cabotagem. E o morador do 
Amazonas? Porque depende apenas de transporte 
aéreo ou de balsas para conhecer o Brasil? Porque 
estamos com o sagrado direito de ir e vir restrito?  
 
Se dispuséssemos da BR 319, asfaltada, sairíamos de 
casa em uma sexta-feira e na segunda-feira estaríamos 
em São Paulo, por exemplo. 890 Km até Porto Velho e 
2.900 km de Porto Velho para São Paulo. 48 horas de 
estradas. Em média. E isso seria ótimo. No entanto, o 
asfalto traz o direito de ir e vir e a sensação de 
liberdade de escolha, podendo nos oferecer outra 
opção de viajem que não sejam as caríssimas 
passagens aéreas nos voos domésticos. Mas a estrada 
também permite a invasão de coisas ruins, como 
comércio desenfreado, criminalidade e destruição da 
floresta. E isso seria péssimo.  
 
Mas, considerando que a biodiversidade humana no 
contexto da biosfera, sociosfera e tecnosfera deve ser 
equilibrado, não é justo estarmos privados da BR 319. 
Também não e correto proporcionarmos mais 
destruição da floresta e maior espectro de 
criminalidade. Há que se pensar em construir uma 
estrada asfaltada com restrição de recursos nocivos.  
 
De qualquer forma, hoje, os habitantes de Manaus 
estão isolados por via terrestre do Brasil. Estão com o 
direito de ir e vir negado. E a BR 319 não vai 
desestimular a economia atual. Uma balsa para Belém 
carrega 35 carretas, com um operador de empurrador e 
sem buracos em estrada etc. A soja proveniente do 
Mato Grosso para exportação continuará a seguir por 
balsas via a calha do Madeira.  
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Vamos esperar mais alguns anos a pavimentação da 
BR 319. Afinal, 890 km de estrada é muita coisa para a 
boa vontade de alguns políticos do Sul e Sudeste que 
não se importam com a nossa gente da Amazônia. 
 

 
Figura 1. Dimensão da Amazônia brasileira. 

 

 
Figura 2. Problemas na região amazônica 

 

 
Figura 3. BR 319 e suas vantagens 

 
 
 

CONCLUSÕES 
 
Conduzir e fazer chegar aos clientes no interior da 
Amazônia medicamentos, médicos, material de 
construção, livros, educação, professores, documentos, 
vida...só por meio de embarcações fluviais ou 
aeronaves. Ou seja: demorado ou caríssimo. Mas, 
pode-se mitigar este problema logístico atendendo à 
população do Amazonas. À toda população. Ricos e 
pobres. Nos permitam atingir aos grandes centros sem 
depender da demora nos rios e nos preços caros dos 
aviões. Aí dependeríamos dos ônibus e dos carros. E 
teríamos concretizado o nosso sagrado direito 
democrático de ir e vir. No nosso próprio país. 
 

AGRADECIMENTOS 
 
Meus agradecimentos à Faculdade La Salle por 
disponibilizar esta oportunidade de expor um problema 
criado por pessoas que não conhecem ou não gostam 
da nossa Amazônia. 
 
 
 



                                                             

16 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

Dualidade entre o uso de recursos e o risco de contaminação ambiental e humana por 
mercúrio na Amazônia 

 
Daniele Kasper 

 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia; kasperdani@yahoo.com.br 

 
RESUMO 

 
O mercúrio ocorre naturalmente no meio ambiente, 
entretanto, devido aos diversos usos que se faz desse 
elemento, suas concentrações vêm aumentando no meio e, 
consequentemente na biota. Na região amazônica, a 
contaminação mercurial é muito debatida devido ao seu 
intenso uso nos garimpos de ouro. No entanto, o 
desmatamento, a queimada de florestas, a queima de 
combustíveis fósseis e o barramento de rios para a formação 
de lagos de hidrelétricas também podem aumentar as 
concentrações de mercúrio presentes tanto no ambiente 
quanto na biota. Além desses impactos antrópicos, as 
alterações climáticas causadas pelo aquecimento global vêm 
sendo debatidas atualmente porque também podem alterar o 
ciclo do mercúrio. Associado a esses múltiplos impactos 
antrópicos que têm pressionado o ecossistema amazônico, 
algumas regiões da Amazônia já possuem naturalmente 
concentrações elevadas de mercúrio. O homem, como 
consumidor de topo de cadeia alimentar, está exposto às 
maiores concentrações de mercúrio (seja de origem natural 
ou antrópica), o que pode levar a uma exposição crônica ao 
metal. Atividades antrópicas que possam alterar o ciclo 
natural do mercúrio na região amazônica (por exemplo, 
construção de estradas, hidrelétricas, desmatamento) devem 
ser avaliadas por um conjunto de profissionais para verificar 
a sua viabilidade do ponto de vista ambiental, e os possíveis 
impactos resultantes devem ser previstos e discutidos.  
Palavras Chave: pescado, impacto antrópico, emissões 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

O mercúrio tem sido usado pelo homem desde 
a pré-história com as finalidades mais diversas. 
Segundo Graeme e Pollock (1998), o homem pré-
histórico utilizava o cinábrio, sulfeto de mercúrio, para 
fazer desenhos nas paredes das cavernas que 
habitava, nos objetos de argila e nas pinturas faciais. A 
cor e a fluidez do metal fascinavam o homem pré-
histórico. O mercúrio foi muito utilizado para a 
decoração, e em 500 a.C. já era conhecida a 
capacidade do metal de formar amálgamas (Dracobly, 
2004). Durante a Idade Média, as amálgamas contendo 
mercúrio foram muito utilizadas, além disto, o metal era 
empregado neste período pelos alquimistas na tentativa 
de transformar chumbo em ouro (Azevedo, 2003). Com 
finalidade terapêutica, o mercúrio foi utilizado para 
tratar diversas doenças (por exemplo, pomadas para o 
tratamento da sífilis).  

Atualmente, o mercúrio é usado na atividade 
industrial (indústria de cloro-soda, catalisador, tintas, 
equipamentos eletrônicos), na medicina (produtos 
farmacêuticos), na mineração (para amálgama com 
outros metais), em instrumentos científicos, lâmpadas, 
termômetros, revelação e papel de fotografias, 
preservativo de vacinas entre outros (HPA, 2007). No 
entanto, há uma tendência mundial quanto à não 

utilização de mercúrio em processos e produtos. Em 
2013, cerca de 140 países assinaram a Convenção de 
Minamata das Nações Unidas que estabelece o 
controle e a diminuição do uso e da produção de 
mercúrio. Esta convenção prevê que uma série de 
produtos não terão mais mercúrio em sua composição 
(por exemplo, baterias, pesticidas, lâmpadas 
fluorescentes, sabonetes, termômetros).  

O mercúrio, portanto, ainda é lançado por 
diversas fontes antrópicas no ambiente, seja na 
atmosfera (principal forma), nos corpos aquáticos ou 
sobre os solos (ATSDR, 1999). Das fontes antrópicas 
podem ser citadas: queima de combustíveis fósseis 
(principalmente o carvão), mineração, fundição e 
incineração de resíduos sólidos, resíduos da 
agricultura, despejo de esgoto industrial e doméstico, 
entre outras (ATSDR, 1999; Lacerda e Marins, 1997). 
As maiores fontes naturais de mercúrio são emissões 
vulcânicas, o desgaste e a desgaseificação da crosta 
terrestre (ATSDR, 1999). Estima-se que essas fontes 
naturais lancem aproximadamente de 2.700 a 6.000 
toneladas de Hg por ano no ambiente, no entanto, isto 
representa apenas um terço das emissões, os dois 
terços restantes são provenientes das fontes antrópicas 
(WHO, 2000). 

Na região amazônica, o mercúrio foi utilizado 
em grande escala durante o período de maior 
exploração das reservas de ouro, comumente chamado 
de corrida do ouro (1975-1990). O mercúrio e o ouro 
formam uma liga metálica, assim é possível separar o 
ouro fino das partículas de sedimento através de uma 
técnica simples e barata, e por isso foi amplamente 
aplicada pelos garimpeiros (Pfeiffer et al., 1990). 
Estima-se que havia durante a corrida do ouro mais de 
1.600.000 garimpeiros somente no Brasil (Pfeiffer e 
Lacerda, 1988). Em 1990, em toda a região amazônica 
brasileira, havia cerca de 650.000 garimpeiros que 
ainda utilizavam tal técnica de separação do ouro 
(Jernelov e Ramel, 1994). Essa atividade resultou no 
lançamento de cerca de 2.300 toneladas de mercúrio 
(150 toneladas por ano) entre 1979 e 1994 somente no 
Brasil (Malm, 1998). De todo esse mercúrio, 45% foram 
liberados diretamente nos corpos aquáticos (resultado 
do excesso de mercúrio utilizado para a formação da 
amálgama) e 55% na atmosfera (devido à sublimação 
do mercúrio durante a queima das amálgamas) (Malm 
et al., 1995). A bacia do rio Madeira foi a segunda 
região mais importante de mineração na região 
amazônica (Bastos et al., 2006).  

Muitos estudos foram realizados na região 
amazônica a fim de avaliar o impacto da mineração do 
ouro sobre a biota, o ambiente e a população local. 
Avaliações em peixes e sedimentos constataram 
maiores concentrações de mercúrio nas áreas das 
bacias hidrográficas com atividade garimpeira, quando 
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comparadas àquelas distantes da atividade (Malm et 
al., 1990; Padovani et al., 1995). Mesmo após o 
processo de garimpo, a queima da amálgama entre o 
ouro e o mercúrio contaminou trabalhadores e o 
ambiente de entorno (Akagi et al., 1995; Malm et al., 
1995).  
Além do garimpo, outros distúrbios antrópicos podem 
alterar o ciclo do mercúrio na Amazônia e aumentar a 
contaminação dos ecossistemas aquáticos. Roulet et 
al. (1998) observaram que a erosão resultante do 
desmatamento carreia o mercúrio adsorvido às 
partículas de solo para os sistemas aquáticos 
adjacentes. A deposição de mercúrio no sedimento de 
um lago na Amazônia Meridional aumentou com a 
intensificação do desmatamento e uso da terra para a 
construção de estradas, por exemplo (Cordeiro et al., 
2002). As queimadas causaram enriquecimento 
catiônico nos solos da bacia do rio Tapajós, gerando 
uma mudança na dinâmica catiônica e consequente 
maior perda de mercúrio dos solos pela lixiviação 
(Farella et al., 2006).  

A construção de hidrelétricas também altera a 
dinâmica do mercúrio nos sistemas aquáticos 
amazônicos. A decomposição da matéria orgânica 
inundada (principalmente dos solos e biomassa 
vegetal) consome oxigênio dissolvido na água (Tundisi 
et al., 1995). As condições geradas pelo déficit de 
oxigênio favorecem a metilação do mercúrio 
(transferência de um radical metil para o mercúrio) e, 
consequentemente, a absorção deste pela biota 
(Huchabee et al., 1979). Estas condições, associadas à 
mobilização de mercúrio dos solos e biomassa vegetal 
inundados, fazem com que a biota dos reservatórios 
tenha um aumento nas concentrações de mercúrio logo 
após o seu enchimento (Rogers et al., 1995).  

Dentre os principais distúrbios que vêm sendo 
discutidos nos últimos anos destacam-se as alterações 
climáticas na região devido ao aquecimento global. O 
aquecimento global tem efeito sobre a temperatura e o 
regime de precipitação, alterando a intensidade do 
pulso de inundação na Amazônia e a extensão das 
áreas alagáveis (Sorribas et al., 2016). Tendo em vista 
que o ciclo do mercúrio na região amazônica é 
fortemente influenciado pelo pulso de inundação 
(Kasper, 2014; Kasper et al., 2014), as mudanças 
climáticas também podem ter um efeito indireto na 
alteração do ciclo deste elemento.  

Estudos realizados nos últimos 20 anos 
mostraram que em muitos locais da bacia amazônica o 
mercúrio é predominantemente de origem natural. A 
região amazônica apresenta concentrações médias de 
mercúrio mais elevadas que as médias globais, e os 
impactos antrópicos sobre estas concentrações 
algumas vezes têm efeitos relativamente localizados à 
região próxima ao distúrbio (Lechler et al., 2000). Na 
bacia do rio Tapajós, estimou-se que cerca de 3% do 
mercúrio presente nos solos superficiais tenham origem 
nos garimpos (Roulet et al., 1998). Ribeirinhos que 
consomem peixes da bacia do rio Negro (onde não há 
importantes relatos de garimpo) apresentaram maiores 
concentrações de mercúrio nos cabelos quando 
comparados àqueles que habitam e consomem peixes 
das bacias do Tapajós e Madeira (que têm grande 

histórico de extração de ouro; Silva-Forsberg et al., 
1999). Esses resultados foram associados às elevadas 
concentrações de mercúrio da bacia do rio Negro 
(Silva-Forsberg et al., 1999), onde os solos, 
naturalmente ricos em mercúrio, fornecem o elemento 
para o sistema aquático através de processos 
geoquímicos naturais, como a lixiviação (Fadini e 
Jadim, 2001). Nesta bacia, as elevadas concentrações 
de carbono orgânico dissolvido e baixos valores de pH 
da água ainda favorecem a bioacumulação de mercúrio 
pelos peixes (Silva-Forsberg et al., 1999).  

As altas concentrações de mercúrio da bacia 
amazônica, associadas às elevadas taxas de consumo 
de pescado, resultam em uma exposição crônica das 
populações amazônicas ao mercúrio. A ingestão de 
mercúrio por populações ribeirinhas do Tapajós foi 
estimada, em média, 0,9 g/kg co   et 
al., 2008). Esta é três vezes superior à dose máxima 
recomendada de 0,3 g/kg    
Efeitos neurológicos, imunológicos, cardiovasculares e 
citogenéticos foram observados em ribeirinhos 
amazônicos e associados ao alto consumo de peixes 
com elevadas concentrações de mercúrio (Lebel et al., 
1998; Amorim et al., 2000).  

A toxicidade do mercúrio é um resultado da 
ação e interação de três fatores ecotoxicológicos 
principais: I) condições de exposição; forma química 
sob a qual o metal se apresenta e via de exposição do 
organismo (respiratória, ingestão de alimento, cutânea); 
II) características físicas e químicas do ambiente onde 
ele é lançado que afetam a especiação química do 
metal e a fisiologia dos organismos; III) espécies de 
organismos que estão expostos (Hugunin e Bradley, 
1975; Boudou e Ribeyre, 1997; Watras et al., 1998). No 
homem, por exemplo, o mercúrio na forma inorgânica 
se acumula principalmente nos rins, enquanto o 
mercúrio metálico e especialmente o metilmercúrio se 
acumulam no sistema nervoso central (OMS, 1978; 
Castoldi et al., 2003).  

Apesar do peixe poder ser uma fonte de 
mercúrio para a população, o consumo de pescado trás 
uma série de benefícios à saúde humana. O peixe é 
rico em ômega 3, proteínas, vitaminas D e B12, cálcio, 
ferro, além de ser de fácil digestão. O consumo de 
pescado está associado, por exemplo, a benefícios 
para a memória e concentração, a prevenção de 
doenças cardiovasculares, a aumento de reações anti-
inflamatórias do organismo e prevenção de doenças 
ósseas. Assim, graças ao conjunto de benefícios à 
saúde, o consumo de pescado é recomendado. 
Pesquisadores defendem que a orientação de grávidas 
e crianças quanto a quais espécies de peixe consumir 
(aquelas que apresentam as menores concentrações 
de mercúrio) é uma medida protetora que pode ser 
importante para regiões com alto consumo de pescado 
como o Amazonas. Estudos têm demonstrado que uma 
dieta rica em frutas pode diminuir a concentração de 
mercúrio no homem, o que deve ocorrer pela 
diminuição da absorção do mercúrio através do trato 
gastrointestinal (Passos et al., 2003; 2007). Apesar de 
os mecanismos ainda não serem bem conhecidos, uma 
dieta rica em frutas é recomendada aliada ao consumo 
de pescado. 
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CONCLUSÕES 

 
Podemos perceber que algumas regiões da 

Amazônia já possuem naturalmente concentrações 
elevadas de mercúrio, o que resulta em uma alta 
exposição da biota e da população humana ao 
elemento. Portanto, qualquer impacto antrópico que 
altere a biogeoquímica deste elemento deve ser muito 
bem planejado pois pode resultar em uma exposição 
ainda maior. Projetos de intensificação no uso de 
recursos naturais (por exemplo; extração de madeira, 
pesca comercial) e de uso da terra (por exemplo; 
pecuária, agricultura, hidrelétricas, estradas) estão cada 
vez mais intensos na região. Esses múltiplos impactos 
antrópicos devem ser avaliados separadamente e em 
conjunto para que o planejamento de desenvolvimento 
regional seja efetuado de forma adequada, com o 
mínimo de impacto sobre a contaminação do ambiente 
e da biota por mercúrio. 
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RESUMO 

 
O Laboratório de Estudo do Desempenho Humano 
(LEDEHU) vem colaborar com o desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas a 
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) da 
Universidade Federal do Amazonas. O LEDEHU possui 
como objetivos: contribuir para o desenvolvimento de 
pesquisa cientifica relacionado ao desempenho e 
funcionalidade humana; e oferecer suporte teórico-prático 
para o desenvolvimento do ensino em nível de graduação e 
pós-graduação. O LEDEHU tem duas salas, a de avaliação e 
de estudo para os acadêmicos membros. Na sala de 
avaliação há os seguintes equipamentos: Pletismógrafo por 
deslocamento de ar, plataforma de força, eletromiógrafo 
wireless de 8 canais, sistema de centrais inerciais, 
ergoespirômetro (com suporte portátil), câmera termográfica 
e dinamômetro isocinético. De acordo com o levantamento 
de 2015, o LEDEHU já teve o total de 22 orientações de 
PIBIC, 55 orientações de TCC, 109 resumo publicados em 
congressos, 9 capítulos de livros e 78 artigos publicados em 
periódicos indexados.  
 
Palavras Chave: LEDEHU, desenvolvimento científico, 
iniciação cientifica. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

O LEDEHU é um laboratório multiusuário 
utilizado para o desenvolvimento de atividades no 
âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. O 
LEDEHU possui como objetivos: contribuir para o 
desenvolvimento de pesquisa cientifica relacionado ao 
desempenho e funcionalidade humana; e oferecer 
suporte teórico-prático para o desenvolvimento da 
pesquisa em nível de graduação e pós-graduação.  

Tem como docentes membros Prof. Dr. João 
Otacílio Libardoni dos Santos (coordenador), Prof. 
Dndo. João Cláudio Braga Pereira Machado, Prof. 
Dndo. Mateus Rossato, Prof. Dndo. Ewertton de Souza 
Bezerra, Prof. MSc. Carlos Masashi Otani, Prof. MSc. 
Vinícius Cavalcanti e Profa. Dnda. Aline Arcanjo Gomes 
que atuam nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Suas linhas de pesquisa envolvem: Biomecânica 
aplicada a locomoção e ao calçado, fatores associados 
ao desempenho humano infantil, pedagogia do esporte, 
treinamento esportivo aplicado ao futebol, atividade 
física e saúde, biodinâmica aplicada a dança, métodos 
de ensino da natação, análise do posicionamento no 
ciclismo e na natação, biomecânica do exercício, 
metodologia do treinamento de força, efeitos do 
exercício físico em grupos especiais, estudo da aptidão 
física, morfologia e função, exercício físico e 
desempenho no esporte e no trabalho, biomecânica da 
locomoção de diabéticos neuropatas, função e 
disfunção em fisioterapia e atenção primária à saúde.  

O LEDEHU consta atualmente com uma gama 
de equipamentos utilizados em suas pesquisas (Figura 
1), tais como esteira para cadeirante, bicicleta 
ergométrica, sistema de eletromiografia, sistema de 
cinemetria (centrais inerciais), plataforma de força, 
pletismógrafo de avaliação da composição corporal, 
analisador de gases, cardioversor, 
cardiofrequencímetros, equipamentos de 
antropometria, câmera térmica e dinamômetro 
isocinético. 
 

 
 Figura 1: Laboratório de pesquisa do LEDEHU 
 
 

Desde sua criação até o presente momento o 
LEDEHU já desenvolveu diversas ações voltadas para 
a pesquisa e principalmente na perspectiva da iniciação 
científica (Figura 2). 
 

 
 Figura 2. Atividades desenvolvidas no LEDEHU (2011 a 

2015) 
 

 
CONCLUSÕES 

 
O LEDEHU busca ativamente contribuir para o 
desenvolvimento cientifico da região incentivando 
principalmente a iniciação cientifica. Suas ações visam 
despertar a curiosidade científica e incentivar os 
potenciais entre estudantes de graduação e pós-
graduação. 
 
 

mailto:jlibardoni@yahoo.com.br
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RESUMO 
Os recursos hídricos, tornaram-se um dos mais preciosos 
bens ambientais, ganharam grande destaque no âmbito 
internacional, tendo em vista que era considerado 
anteriormente um recurso ilimitado e abundante, ficou 
comprovado não o ser. Encontra-se muito em evidência na 
atualidade a necessidade de preservação desses recursos 
para a manutenção, não somente do meio ambiente, mas 
também da vida humana, visando a redução de sua 
escassez, entretanto, para que isso seja possibilitado há 
necessidade de difundir o conhecimento da composição 
desses recursos, da sua utilidade e imprescindibilidade, 
principalmente na região amazônica, onde se encontra 
grande parte deles. Essa é uma tentativa de explicitar suas 
limitações quantitativas e qualitativas a fim de que haja 
compreensão da necessidade da preservação desse recurso, 
da urgência na utilização de forma racional, moderada e 
eficiente, auxiliando, dessa forma, na sua proteção.  
Palavras chave: Recursos Hídricos, Àgua, Meio Ambiente.  
 

DESENVOLVIMENTO 
A ÁGUA  

A água é uma molécula composta por dois 
elementos químicos: o hidrogênio e o oxigênio, na 
proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de 
oxigênio – H2O.  

Na natureza, a água encontra-se distribuída por 
três grandes reservatórios naturais – a atmosfera, os 
oceanos e os continentes. A água, quando pura, 
apresenta um conjunto de propriedades que permitem 
distinguí-la de outros líquidos – é incolor (não tem cor), 
inodora (não tem cheiro) e insípida (não tem sabor). No 
entanto, na natureza raramente se encontra água no 
estado puro, pois durante o curso que percorre 
transporta e dissolve muitas substâncias.  

Quimicamente, nada se compara à água. Ela é 
única e distingue-se dos outros líquidos por que é um 
ótimo solvente para muitas substâncias, dissolvendo 
vários tipos de substâncias polares e iônicas (sais, 
açúcar) e facilitando a sua interação química. Atinge a 
sua maior densidade a cerca de 4°C = 1 g/cm3 e tem 
valores de densidade menor ao arrefecer e ao aquecer, 
desempenhando um papel importante como absorvente 
da radiação infravermelha, fulcral no efeito de estufa da 
atmosfera. O seu vapor só se começa a dissociar a 
cerca de 1300 ºC; é a única substância que, quando 
congela, aumenta o seu volume, pois a estrutura 
química expande. O gelo é formado por cristais 
hexagonais e tem densidade 0,92; a água pura congela 
a 0 ºC e entra em ebulição aos 100 ºC.  

Existem várias tipologias de água, das quais 
destacamos as seguintes: 
Água doce: A água que existe nos rios, lagos e ribeiras 
e que possui uma quantidade de sais bem inferior à 
água do mar. Após tratamento adequado podemos 
consumir esta água.  
Água salgada: A água do mar e que possui uma 
grande quantidade de sais dissolvidos, em especial o 

cloreto de sódio, vulgarmente conhecido como sal de 
cozinha. Não podemos consumir esta água.  
Água destilada: A água constituída, exclusivamente, 
por hidrogênio e oxigênio. Origina-se na natureza 
quando se forma a chuva, ou é produzida em 
laboratório. Esta água é imprópria para consumo uma 
vez que não possui os sais necessários ao organismo 
humano.  
Água mineral: A água que dissolve uma grande 
quantidade de sais minerais quando do seu percurso 
pela natureza. Normalmente, adquire cheiros, cores e 
gostos característicos o que permite classificá-la em 
vários tipos. São-lhe conferidas propriedades 
terapêuticas.  
Água poluída: A água que apresenta alterações 
físicas, tais como cheiro, turgidez, cor ou sabor, logo é 
uma água imprópria para consumo.  
Água contaminada: A água que contém agentes 
patogênicos vivos, tais como bactérias e substâncias 
tóxicas.  
Água potável: A água que pode ser consumida sem 
riscos para a saúde.  
Água salobra: A água que contém grandes 
quantidades de substâncias dissolvidas que lhe 
conferem um mau sabor e, por vezes, um aspecto 
turvo;  
Na Terra há cerca de 1 360 000 000 km3 de água 
distribuídos da seguinte forma:  
- 1 320 000 000 km3 = água salgada  
- 40 000 000 km3 = água doce  
Da água doce:  
- 25 000 000 km3 = gelo  
- 13 000 000 km3 = água subterrânea  
- 250 000 km3 = lagos e rios  
- 13 000 km3 = vapor de água  

De toda a água doce existente na Terra, o 
Homem só pode utilizar cerca de 1% para: beber, 
cozinhar, na higiene pessoal, produzir energia elétrica 
nas barragens, utilizar na indústria e na agricultura.  

O segundo enfoque dado á água é o que a 
coloca na categoria de recurso hídrico pelo valor 
econômico de sua utilização, pela sua importância na 
produção de alimentos, energia e utilização como 
transporte, sendo indispensável à manutenção do meio 
de vida do homem.  

Da água doce existente no mundo, são 
utilizados aproximadamente 73% na agricultura, 21% 
na indústria e somente 6% como água potável, sendo a 
mesma de qualidade precária, necessitando de 
tratamento adequado antes de envio ao consumo da 
população a fim de evitar a disseminação de doenças e 
o índice de mortalidade.  

 
 
UTILIDADES E NECESSIDADES DA ÁGUA  

No dia-a-dia a água tem diversas utilidades 
tendo se tornado elemento necessário á manutenção 
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da vida e do modo de vida do ser humano, citemos 
algumas dessas utilidades:  
- Uso doméstico:  
Beber (consumo humano)  
Banhos e higiene pessoal  
Descarga de vasos sanitários e limpeza doméstica  
- Uso industrial:  
Fabricação de bebidas  
Fabricação de remédios  
Fabricação de perfumes e cosméticos  
- Navegação e transporte:  
Turistas para passeios  
Pequenas e grandes cargas  
Passageiros em trânsito  
Transatlânticos  
Navios petroleiros 

Para o uso doméstico nem toda água poderá 
ser utilizada na forma como é encontrada na natureza, 
tendo em vista poder estar contaminada ou poluída, 
para utilização doméstica o Estado criou as Estações 
de Tratamento, onde a mesma é tratada e preparada 
para o consumo.  

Além dessas utilidades, a água também é de 
grande utilidade no fornecimento de energia elétrica, 
sendo a principal fonte de sua produção, vindo de 
usinas hidrelétricas que usam a força da água para 
obtenção da energia necessária para determinada área, 
entretanto para que possa funcionar é necessário que 
se construa uma barragem que represa a água do rio 
elevando o seu leito e alagando áreas próximas. Após 
represada a água é canalizada e conduzida para atingir 
a uma turbina e fazê-la girar com a velocidade de sua 
passagem, esse movimento transmitido ao gerador 
transforma a força e velocidade em energia elétrica. 
Mas nem todos os países tem potencial hidrelétrico, 
somente aqueles que possuem rios volumosos e com 
quedas d’água, como o Brasil.  
 
POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
(Lei nº 9.433/1997).  

a) Objetivos:  
a.1 – assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água com qualidade 
adequada para seu uso;  

a.2 – o uso racional e integrado dos recursos 
hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável;  

a.3 - a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos, quer sejam de origem natural ou 
decorrentes de uso inadequado, não só das águas, 
mas dos demais recursos naturais.  

 
b) Fundamentos:  
b.1 – a água é um bem público – de domínio 

comum da União, Estados e Distrito Federal;  
b.2 – a água é um recursos natural limitado, 

dotado de valor econômico – natural e finito – 
economicamente mensurável – uso racional do recurso;  

b.3 – em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 
a dessedentação de animais - uso múltiplo das águas – 
excepcionada a situação de escassez – prioridades – 
outorgas incompatíveis são suspensas integral ou 
parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado;  

b.4 – a gestão de recursos hídricos deve 
sempre proporcionar o uso múltiplo das águas – 
evitando que qualquer outorga venha privilegiar um 
setor usuário em detrimento a outro;  

b.5 – a bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da PNRH e atuação do SNGRH – 
unidade territorial – inovação da lei e desafio para 
implementação do SNGRH – planejamento > limites da 
bacia + análise dos confrontos entre as disponibilidades 
e as demandas;  

b.6 – a gestão de recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades – 
institucionalização dos Comitês de Bacia, Agências de 
Água e dos Conselhos Nacional e Estaduais de 
Recursos Hídricos + a participação dos diversos 
usuários das águas – depende da capacidade de 
articulação da sociedade através desses órgãos 
colegiados.  

 
c) Diretrizes. 
c.1 – gestão sistemática dos recursos hídricos, 

sem dissociação dos aspectos de quantidade e 
qualidade;  

c.2 – a adequação da gestão de recursos 
hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, 
econômicas, sociais, culturais das diversas regiões do 
País;  

c.3 – a integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental;  

c.4 – a articulação do planejamento de 
recursos hídricos com os dos setores usuários e com 
os planejamentos regional, estadual e nacional;  

c.5 – a articulação dos recursos hídricos com 
as do uso do solo;  

c.6 – a integração da gestão das bacias 
hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 
costeiras.  

 
d. Instrumentos.  
d.1 – Plano de Recursos Hídricos: Plano Diretor 

– planejamento estratégico da bacia hidrográfica 
(Conferência de Dublin 1992) – necessidades de longo 
prazo – períodos mais curtos – considerações 
ambientais, econômicas e sociais – sustentabilidade – 
diagnóstico (condições ambientais/potencial hídrico da 
bacia/ avaliação de recursos hídricos) – 
estabelecimento de modelos de gestão de recursos 
hídricos – determinação de metas e estratégias de 
aproveitamento de recursos hídricos para 
desenvolvimento sustentável – medidas gerenciais – 
estabelecimento de prioridades para outorga dos 
direitos de uso e criação de áreas sujeitas a restrição 
de uso – articulação de recursos e uso do solo = Planos 
Estaduais de Recursos Hídricos;  

d.2 – enquadramento dos corpos de água em 
classes: PRH – assegurar ás águas qualidade 
compatível com os mais exigentes usos a que forem 
destinados – minoração de custos de combate á 
poluição das águas – medidas preventivas – 
instrumento fortalecedor da integração da gestão de 
recursos hídricos com a gestão ambiental;  
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d.3 – a outorga do direito de uso: autorização 
que o Poder Público concede ao interessado público ou 
privado para utilizar privativamente o recurso hídrico – 
objetiva assegurar controle quantitativo/qualitativo dos 
usos da água e o efetivo exercício dos direitos de 
acesso – avaliação da real condição da bacia 
hidrográfica (potencial hídrico) - cadastro dos usos 
outorgados conhecimento da capacidade de suporte da 
bacia;  

d.4 – a cobrança pelo uso de recursos hídricos: 
princípio da internalização dos custos ambientais – 
aproveitamento dos recursos naturais em geral – águas 
em particular – externalização dos custos – pagamento 
pela sociedade – inclui também quem não utiliza 
recurso natural – o não pagamento reflete a 
degradação da qualidade ou quantidade do recursos 
usado – não é imposto/taxa – preço público de 
interesse particular – objetiva: reconhecer a água como 
bem econômico/indicação de valor real – incentivar a 
racionalização do uso da água – obter recursos para o 
financiamento de programas e intervenções previstos 
nos PRH – arrecadação deve ser aplicada na bacia 
hidrográfica que o gerou (prioridade sem 
exclusividade), pois excepcionalmente pode ser 
destinada á outra bacia interesse da bacia ou geral) e 
custeio de órgãos do SNGH) e, ordinariamente 
destinada a empréstimos ou fundos perdidos em 
projetos de benefícios á coletividade ;  

d.5 – Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos: coleta – tratamento – armazenamento – 
recuperação de informações sobre recursos hídricos e 
fatores intervenientes – objetiva: reunir – dar 
consistência – divulgar dados (situação 
qualitativa/quantitativa nacional) – atualizar de forma 
permanente as informações (disponibilidade/demanda 
recursos hídricos nacional) – fornecer elementos para 
elaboração do PRH. 
 
Outorga de direitos.  
Sujeição á outorga:  

• Derivação ou captação para consumo final;  
• Extração de água de aquífero subterrâneo para 

consumo final ou insumo em processo 
produtivo;  

• Lançamento em corpo de água de esgotos e 
resíduos, tratados ou não – diluição, transporte 
ou disposição final;  

• Aproveitamento dos potenciais hidroelétricos – 
uso múltiplo de águas;  

• Outros usos que alteram o regime, a 
quantidade e a qualidade das águas.  

 
Não sujeição à outorga - isento:  
- Satisfação das necessidades de pequenos núcleos 
populacionais – meio rural;  
- Derivação, captação, lançamento, acumulação, 
considerados insignificantes. 
 
ÁGUAS URBANAS  

A água, conforme determinado em diversas 
legislações pátrias, é um recurso ambiental essencial a 
vida, sendo encontrado na biosfera tanto na forma 
líquida, quanto na sólida ou gasosa (vapor), entretanto 

é com sua forma liquida que temos mais contato, pois é 
nessa forma que que a encontramos em quase sua 
totalidade na biosfera, e, dentre os mais de 90% 
encontrados, somente 0,7% é doce. 

A importância das águas urbanas reside no fato 
das mesmas englobarem o sistema de abastecimento 
de água e esgoto sanitário, a drenagem urbana e 
inundações ribeirinhas e a gestão dos sólidos totais, 
sendo o foco de sua atividade a manutenção da saúde 
e a conservação do meio ambiente.  

Até o século XIX a importância dada ás águas 
urbanas era a de manutenção das condições sanitárias, 
com a finalidade de evitar a proliferação de doenças 
pela contaminação das fontes de abastecimento, sendo 
essa fase chamada de higienista, entretanto, após a 
segunda guerra mundial, pela ocorrência de uma 
urbanização acelerada, o que levou uma alta parcela da 
população para as cidades e trazendo com isso um 
grande volume de utilização das águas e a maior 
poluição dos efluentes, fez surgir as primeiras 
legislações preocupadas com a recuperação e 
conservação dos rios. Grande parte desses impactos 
foram minimizados por investimentos no tratamento do 
esgoto doméstico e industrial, para a recuperação, em 
parte da qualidade da água dos sistemas hídricos, 
sendo utilizados vários métodos e procedimentos, 
tendo sido essa fase denominada como corretiva.  

Mesmo com todos esses procedimentos e 
técnicas foi verificada a persistência da poluição, no 
início dos anos 90 alguns países se empenharam no 
desenvolvimento do tratamento das águas pluviais 
urbanas e rurais, tratamento de efluentes e a base do 
uso do solo, a fim de preservar os caminhos naturais do 
escoamento e priorizando a infiltração, tendo sido a 
esse período atribuída a fase denominada de 
desenvolvimento sustentável.  

Esses estágios são variáveis nos diversos 
Estados do mundo, devendo serem considerados 
alguns aspectos como a quantidade da população, o 
tipo de abastecimento utilizado e a destinação do 
esgoto. No caso brasileiro, infelizmente ainda não foi 
ultrapassada a fase higienista, tendo em vista que 
ainda há falta de tratamento de esgoto, de transferência 
de inundação na drenagem e da falta de controle da 
destinação dos resíduos sólidos.  

No Brasil, podemos verificar que a cobertura de 
água é alta, entretanto é baixa a cobertura de coleta e 
tratamento de esgoto. Um problema crônico e que ficou 
em grande evidência nesse ano que passou é a 
preservação dos mananciais urbanos, causando 
redução da distribuição e, em alguns casos, 
racionamento, entretanto, também são crônicos os 
problemas com a perda de água na distribuição e a 
falta de racionalização no uso da água, tanto a nível 
doméstico, quanto industrial.  

Mas não é somente essa a preocupação, a 
maior deve ser com o ciclo de contaminação gerado 
pelos efluentes da população urbana, o esgoto 
doméstico, industrial e o esgoto pluvial, consequentes 
do desenvolvimento urbano e aumento da densidade 
populacional das cidades e centros urbanos.  

Toda essa contaminação ocorre em razão de: 



                                                             

24 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

• Despejo sem tratamento dos esgotos sanitários 
nos rios, contaminando esse sistema hídrico  

• O esgoto pluvial transporta grande quantidade 
de poluição orgânica e de metais que atingem 
os rios nos períodos chuvosos  

• Contaminação das águas subterrâneas por 
despejos industriais e domésticos, por meio  

• de fossas sépticas, vazamento do sistema de 
esgoto sanitário e pluvial, entre outros  

• Depósito de resíduos sólidos urbanos, que 
contaminam as águas superficiais e 
subterrâneas, funcionando como fonte 
permanente de contaminação  

• Ocupação do solo urbano sem controle do seu 
impacto sobre o sistema híbrido.  

Os locais de abastecimento tendem a reduzir a 
quantidade e a qualidade de sua água, exigindo cada 
vez mais tratamento químico para fornecimento à 
população, podendo comprometer a cobertura do 
abastecimento brasileiro, se não forem determinadas e 
cumpridas medidas de redução e controle desse ciclo 
de contaminação.  

Apesar de existir em quase todos os estados 
legislação visando a proteção das bacias hidrográficas, 
proibindo a utilização do solo que possa comprometer a 
qualidade da água, mas o crescimento populacional fez 
com que os encargos referentes à manutenção dos 
mesmos trouxe o desinteresse dos proprietários em 
manter as mesmas, sendo diversas delas invadidas 
pela população de baixa renda.  

Disso depreendemos haver a necessidade de 
criação e implementação por parte do Poder Público, 
de mecanismo que incentive os proprietários à 
conservá-los e preservá-los de forma mais efetiva.  

Questões que atrapalham a melhora do tratamento 
desse esgoto:  

Algumas das questões são as seguintes:  
• Quando as redes de esgoto são 

implementadas ou projetadas, muitas vezes 
não foi prevista a ligação da saída das 
habitações ou condomínio a elas. Dessa forma, 
as redes não coletam o esgoto projetado e as 
estações não recebem o esgoto para o qual 
tem a capacidade. O projeto foi elaborado de 
forma inadequada ou não foi executado como 
deveria, pois, o esgoto continua escoando pelo 
sistema pluvial para o sistema fluvial.  

• Como uma parte importante das empresas 
cobra pelo serviço de coleta e tratamento, 
mesmo sem que o tratamento seja realizado, 
qual será o interesse das empresas em 
completar a cobertura de coleta e tratamento 
do esgoto? Outro cenário frequente é o de 
aumentar a coleta sem tratamento, agravando 
o problema à medida que concentra a poluição 
nos rios. Do mesmo modo, qual é o interesse 
da empresa na eficiência na redução das 
perdas se pode transferir os custos para o 
preço final? Como a empresa terá interesse em 
reduzir a demanda por racionalização, se isso 
representará menor receita? Observa-se a falta 
de indicadores de eficiência para os serviços e 

de compensações para essa eficiência à 
medida que a água é racionalizada.  

• Quando for implementado o sistema de 
cobrança pela poluição, quem irá pagar as 
penas previstas para a poluição gerada?  

 
Também podem produzir impactos nas áreas 

urbanas em razão das inundações causadas pela 
urbanização, o escoamento pluvial, pois essas 
inundações provenientes da drenagem urbana causada 
pela impermeabilização do solo, utilizam uma 
canalização para seu escoamento que pode sofrer 
diversos tipos de obstrução como aterros, pontes, 
drenagens inadequadas e a obstrução do escoamento 
junto aos condutos e por assoreamento.  

 
POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO 
DO AMAZONAS.  

Anterior ao ano de 2007 era executada de 
forma descentralizada e precaríssima por órgãos 
designados pelo Governo do Estado, alguns sem a 
mínima correlação com as especificidades que os 
recursos hídricos prescindem.  
 
Estruturada:  
Criação da Bacia Hidrográfica do Rio Tarumã-Açu 
(Lei n. 3.167/07) – órgão colegiado – consultivo – 
deliberativo, regido pela Lei Federal nº 9.433/97 e 
regido pelo RI – DOE 19/10/09. Finalidades: 
planejamento – gerenciamento. 
 
Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade 
e Recursos Hídricos – SEMGRH (Lei n. 3.590/11) – 
órgão da administração direta do Poder executivo, tem 
por finalidades: formular – coordenar – implementar 
políticas públicas destinadas aos seguimentos que lhe 
deram origem – fomento – atração de investimentos da 
mineração – indústria de óleo, gás, transformação 
mineral – articulação conjunta com as politicas de infra 
estrutura – produção agrícola, agropecuária, pesca – 
planejamento estratégico para a sustentabilidade do 
desenvolvimento industrial com a promoção da gestão 
e do uso sustentável de recursos hídricos.  
 
Em estruturação;  
a) Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado 
do Amazonas – vai nortear todo o planejamento de RH 
para o Estado, já está elaborado e em tramitação para 
aprovação na Agência Nacional de Águas;  
 
b) Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado do Amazonas – instituído e em fase de 
reformulação do Regimento Interno para maior 
efetividade das ações;  
 
c) Comitê da bacia Hidrográfica do Puraquequara – 
em fase de levantamentos de informações para 
estruturação e criação formal de outro comitê, dada a 
malha hidrográfica do Estado que faz prescindir outros 
comitês desta natureza;  
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d) Programa Nacional da Qualidade da Água – 
programa desenvolvido pela ANA já em parceria com a 
recém criada SEMGRH, com objetivo de medir a 
qualidade da água do Estado, com implementação de 
aproximadamente 170 pontos de coleta em todo o 
Estado já em andamento;  
 
e) Avaliação dos Aquíferos das Bacias 
Sedimentares – da Província Hidrogeológica 
Amazonas no Brasil – outro estudo desenvolvido pela 
ANA, com a finalidade de conhecimento hidrogeológico 
sobre os principais sistemas aquíferos da região e 
também a seleção de 5 áreas urbanas para estudos 
hidrogeológicos pilotos, composto por Manaus – 
Macapá – Porto Velho – Rio Branco – Santarém – 
Tabatinga;  
f) Comitê Técnico de Avaliação e Fiscalização – 
CTAF – órgão de fiscalização destas políticas ao qual o 
Estado do Amazonas é membro, nele representado 
pela SEMGRH;  
 
g) Estruturação do Atlas de Vulnerabilidade às 
Inundações – projeto também desenvolvido pela ANA 
em parceria com a SEMGRH – Defesa Civil (estadual e 
municipal) – CPRM – SIPAM, com a finalidade de 
identificar os municípios vulneráveis a inundações, com 
estruturação de uma proposta de instalação de uma 
sala – Sala de Situação – que funcionará como um 
centro de gestão de situações críticas no SIPAM ou na 
SEMGRH, acompanhando as tendências hidrológicas, 
permitindo a adoção antecipada de medidas, 
minimizando os efeitos das enxurradas, inundações 
e do período de seca. 

 
CONCLUSÕES 

Há anos cientistas já previam o crescimento 
exponencial da utilização de recursos hídricos, assim 
como a várias décadas estudiosos já propuseram 
técnicas de reutilização de água e utilização de água da 
chuva com o fim de desenvolver o uso racional dos 
recursos hídricos e evitar desperdícios. Porém observa-
se que tais atividades ainda se limitam a estudos, 
projetos e propostas e não ultrapassam esse nível, 
para vir a ter relevante aplicabilidade. Conclui-se, 
portanto, que o maior impasse é a falta de 
regulamentação brasileira e maior coercibilidade no 
cumprimento da mesma, tendo em vista que tais 
atividades promovem o uso racional da água e 
sustentabilidade, entende-se que por meio coercitivo 
possa-se despertar a valorização e respeito devidos 
aos nossos finitos recursos hídricos e educação 
ambiental às presentes e futuras gerações de forma 
prática e não restrita a teorias.  
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INTRODUÇÃO 
A ideia deste estudo surgiu das vivências no 

âmbito escolar onde é realizado o trabalho de Educador 
Físico, em tempo integral. 

Durante muito tempo, comportamentos como o 
de apelidar e/ou “zoar” de alguém podem ter sido vistos 
como inofensivos ou naturais da infância e da relação 
entre crianças e adolescentes na escola. Esse tipo de 
conduta passou a ser seriamente considerada em 
decorrência de situações dramáticas que têm ocorrido 
em diversas partes do mundo envolvendo jovens que 
invadem escolas e matam pessoas e/ou cometem 
suicídios; situações que se apresentam ligadas a maus 
tratos entre pares na escola (SOUZA; ALMEIDA, 2011, 
p.180). 

O bullying tem sido um problema que, há algum 
tempo, prolifera nas escolas estrangeiras. 

A intensão desta pesquisa consiste em procura 
entender se, de fato, o bullying está presente na escola, 
de que forma ele ocorre com as crianças do 2º ao 5º 
ano e que medidas preventivas podem ser adotadas 
para que esses índices possam reduzir ou 
desaparecer. Espera-se informar e desenvolver nos 
discentes a boa convivência, auxiliando-os na 
prevenção contra o bullying, para que eles tenham boas 
condutas na escola e na sociedade. 

Evidencia-se o grande compromisso dos 
educadores para adotarem medidas pedagógicas como 
forma de intervenção, apoio de todos que estão 
inseridos no âmbito educacional, para que possam 
diminuir o número de casos tanto no ambiente escolar 
como no convívio social. 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Esta pesquisa se configurou em uma analise 

descritiva explicativa. Esta identifica os fatores que 
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos. E o tipo que mais aprofunda o 
conhecimento da realidade, por que explica a razão, o 
porquê das coisas. Por isso, e o tipo mais complexo e 
delicado. (GIL, 2008). 

A amostra foi composta por 10 turmas, 
totalizando 265 alunos de ambos os gêneros sendo 136 
meninos e 129 meninas, atuantes no Ensino 
Fundamental um, no turno matutino e vespertino da 
Escola Municipal Padre João D’vries, situada na Zona 
Leste da cidade de Manaus – Amazonas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pergunta-se: “Por que você acha que alguns 

colegas maltratam os outros”? Entretanto, as respostas 
mais frequentes segundo os participantes foram. “Não 

sei dizer”, “Por brincadeira”, “Porque são mais fortes” e 
“porque querem ser populares”. As respostas ligadas 
ainda a essa questão relevam que os maus tratos entre 
colegas no ambiente escolar podem ocorrer: “porque 
não são punidos”, “porque provocam”, “porque a vítima 
merece” entre outros motivos. 

 
Tabela 1: Motivação para os maus tratos 

 
 

A segunda questão, ainda indagava sobre as 
opiniões dos alunos em relação às causas de maus-
tratos. Porém, por parte dos agressores. 
 
Tabela 2: Motivação para a prática dos maus-tratos de 
acordo com os agressores. 

 
 

Outra pergunta: Você já maltratou seu/s 
colega(s) sim ou não, se sim, por quê? De acordo com 
as respostas dos agressores o principal motivo é: 
“porque são provocados”, “não sabe dizer”, “por 
brincadeira”, “porque merecem” são esses alguns dos 
fatores apontados pelos alunos como as principais 
causas de maus tratos. 
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Os dados levantados nesta etapa quantitativa 
da pesquisa esta totalmente relacionada às causas dos 
maus-tratos dentro do ambiente escolar. 
 
Tabela 3: Frequência dos maus tratos por parte dos 
agressores, vítimas e o seu tempo de duração. 

 
A resposta mais frequente à pergunta “Você já 

maltratou seu colega”? Se sim, quantas vezes? Dada 
pelos alunos que responderam o questionário, foram 
que pelo menos 29,8 % dos alunos agressores já 
maltratam colegas de 1 a 2 vezes, 10,6 % já tiveram 
este mesmo tipo de conduta de 3 a 6 vezes e que 14,7 
% já praticaram maus tratos varias vezes por semana. 
Ainda nesta mesma pergunta os alunos assinalaram 
também que já praticaram maus-tratos 1 vez por 
semana e todos os dias. Conforme consta na tabela. 
 

CONCLUSÕES 
Pode-se afirmar que as causas de maus tratos 

ocorrem 28,3 % por brincadeira, 14,4% porque são 
mais fortes, 34,5 % porque são provocados, onde 
também 31,7 % desses alunos não souberam dizer o 
motivo. A frequência com que esses fatos ocorrem foi 
outro fator preocupante, pois, 87,2 % dos alunos 
pesquisado apontaram que já sofreram maus-tratos 
englobando as alternativas de 1 a 2 vezes, 3 a 6 vezes, 
varias vezes, 1 vez por semana e todos os dias, e que o 
perfil dos agressores e representado em 42,3 % por 
meninos, e 35, 1 % das vítimas de maus-tratos também 
são do gênero masculino, em relação as vítimas, a 
faixa etária está entre 9 e 10 anos de idade com 53,3 % 
e o agressor concentra-se no intervalo de 8 a 10 anos 
de idade com 69,9 % do total da amostra. 

Foram realizadas varias intervenções de 
combate ao bullying em conjunto com todos os 
envolvidos no âmbito escolar, no qual se teve uma 
redução de 85,0 a 92,4 % de acordo com os alunos 
pesquisados. Entretanto, para que o combate ao 

bullying possa continuar tendo bons resultados, as 
intervenções não podem serem feitas apenas em curto 
prazo, é necessário que o trabalho seja de forma 
continua para que esses índices possam ser reduzidos 
e que os alunos da escola passem a respeitar uns aos 
ao outros, tornando a escola melhor para todos. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando tratamos sobre a complexidade que é 
a sala de aula, e dentro deste contexto, os processos 
de ensino e aprendizagem, geralmente, nos referimos 
as dificuldades encontradas neste ambiente, 
considerando apenas um dos elementos integrantes 
deste processo – o aluno. Atribuindo a ele, toda 
responsabilidade pelo resultado de sua aprendizagem. 
Contudo, não podemos esquecer que existe outro 
elemento e que desempenha um papel de fundamental 
importância neste processo – o professor.  

Altet (1997), diz que os professores não devem 
apenas dominar os conhecimentos das disciplinas que 
lecionam e suas didáticas, mas também conhecer os 
processos de aquisição dos conhecimentos, os 
métodos de trabalho em grupo, os métodos de 
avaliação dentre outros fatores que irão interferir 
diretamente no resultado do rendimento do aluno.  
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 A partir da inquietação gerada por diversos 
estudos e situações que nos deparamos em nosso dia 
a dia, surgiu a necessidade de elaborarmos propostas 
diferenciadas de trabalho, que possibilitassem aos 
alunos participarem ativamente na construção do 
próprio conhecimento, de forma autônoma e prazerosa.  

Assim, utilizamos a transversalidade como uma 
proposta interdisciplinar, visando atender ao 
entremeado de signos em sala de aula, considerando o 
que Cabrera e La Nassa (2002), citados por Porcar 
(2010) dizem sobre o que deve ser considerado para 
buscarmos solução para esta problemática: o clima na 
sala de aula, as características dos estudantes – aqui 
destacamos as habilidades, estilos de aprendizagem, 
condições socioeconômicas e afetivas, e as 
experiências na aula proposta pelos professores. Desta 
forma, os estudos de Fazenda (1991) e Japiassu 
(1976), sobre a interdisciplinaridade, foram de 
fundamental importância, pois possibilitaram romper a 
visão fragmentada em relação à construção do 
conhecimento mostrando-nos as grandes 
possibilidades que temos quando nos pré- dispomos a 
propiciar um verdadeiro ambiente de aprendizagem aos 
nossos alunos, em que eles sejam capazes de aplicar 
os conteúdos abordados em sala de aula de forma 
diferenciada, criativa e prazerosa, tendo como elemento 
incentivador a ludicidade.  

Por compartilharmos dos mesmos ideais em 
relação ao que vem a ser a sala de aula em sua 
complexidade e das possibilidades que o trabalho 

interdisciplinar propicia, propusemos o 1º Simpósio de 
Didática Geral, Expressão Corporal e Filosofia, que 
teve como tema: A Base Filosófica do Pensamento 
Didático Pedagógico, para as turmas do 2º Período de 
Educação Física.  

O objetivo do trabalho foi analisar a influência 
das correntes filosóficas para construção do 
pensamento didático pedagógico bem como, a 
influência dessas correntes dentro dos movimentos 
artísticos - culturais e como elas se manifestaram 
dentro das escolas e ainda o desenvolvimento da 
autonomia do pensar e de competências e habilidades 
gerenciais nos alunos.  

Como direcionamento, propusemos os 
períodos que compreenderam: Iluminismo: Descarte, 
Bacon, Locke e Jean–Jacques Rousseau; Positivismo: 
August Comte, Spencer e Lest Frank Ward; 
Socialismo Utópico: Saint–Simon, Charles Fourier, 
Roberto Owen; Socialismo Científico: Karl Marx, 
Engels; Escola Nova: fenomenologia - Edmund 
Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty; Existencialismo: 
Kierkegaard e Jean-Paul Sartre e a Escola de 
Frankfurt: Lukács, Gremsci e Michel Foucault.  

Para alcance do objetivo, que visava o 
desenvolvimento da autonomia do pensar e de 
competências e habilidades gerenciais nos alunos 
mediante o trabalho de temas transversais na prática 
interdisciplinar, utilizamos as diversas estratégias de 
aprendizagem apresentadas por Estrella (2010), 
estratégias cognitivas, estratégias metacognitivas, 
estratégias afetivos - motivacionais e estratégias 
cooperativas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir de uma avaliação diagnóstica inicial, 
percebemos certa timidez por parte dos alunos no 
desenvolvimento do trabalho, ao que nos demos conta 
que esse fato decorria da dificuldade em compreender 
a proposta de trabalho bem como, de estabelecer 
relações entre as três disciplinas. Nesse momento, 
verificamos que a segunda condição proposta por 
Ausubel citado por Masini ( 2008), para que a 
aprendizagem significativa se efetue, não estava sendo 
observada por nós professores – a atribuição de 
significado lógico e psicológico por parte dos alunos 
aos conteúdos trabalhados. O que para nós parecia 
muito claro, em função dos nossos conhecimentos e 
outras experiências que vivenciamos, para eles estava 
em um nível elevado de compreensão.  

Sendo assim, houve a necessidade de uma 
“remodelagem” da proposta inicial, que na perspectiva 
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de Chevallard (1991) chama-se transposição didática, a 
fim de darmos um direcionamento mais especifico, 
delineando os caminhos que poderiam ser percorridos 
para concretização da proposta.  
 

CONCLUSÕES 
 
Como conclusão, podemos destacar:  
1. A riqueza de aprendizagens que resultam destas 
atividades. Quando nos referimos as aprendizagens, 
constatamos o que foi enfatizado por Altet (1997), que 
diz respeito aos tipos de conhecimentos que devem ser 
adquiridos pelo professor, entre estes, damos especial 
atenção aos que se referem a relação professor e aluno 
que devem gerar um ambiente de confiança, 
responsabilidade e respeito a fim de favorecer espaço 
seguro para que o aluno possa expor suas dúvidas sem 
sentir-se constrangido e veja no professor um ponto de 
ancoragem a quem pode recorrer quando sentir 
necessário.  
2. A diversidade de pensamento, experiências de vida 
dentre outras características individuais de cada 
componente dos grupos, assim como dos próprios 
professores, que formam uma rede complexa a ser 
administrada dentro do campo pedagógico, nos 
possibilitou o desenvolvimento de habilidades gerencias 
e de estratégias de ensino que de outra forma não 
seriamos desafiados a buscar os subsídios teóricos 
necessários para o seu desenvolvimento, assim como 
favoreceu o repensar constante de nossa prática 
pedagógica.  
3. Para efetivação do trabalho, a pré-disposição do 
aluno é o elemento fundamental dentro de todo o 
processo, pois é ele o agente principal. O professor 
lança as ideias, mas, a concretização se dá a partir do 
trabalho do aluno e esse só será possível quando se 
cria um clima de cooperação e cumplicidade entre 
professor e aluno que possibilitem compartilhar 
objetivos, de forma a exercer uma ação educativa que 
lhes ajude na reflexão e descoberta de melhores 
soluções ou a reformulação de hipóteses 
preliminarmente formuladas para as situações 
propostas.  

E por fim, o professor deve oferecer um 
acompanhamento que favoreça aos alunos 
demonstrarem seus reais saberes, visando o acesso 
gradativo a um saber competente e significativo que 
possibilite o alcance de níveis cognitivos mais elevados.  
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INTRODUÇÃO 
Quando a própria pressão do poço não é 

suficiente para elevar seus fluidos de forma 
economicamente viável se faz necessária a utilização 
de um método de elevação artificial.  

O bombeio mecânico com hastes é o método 
de elevação mais utilizado do mundo. Neste método de 
elevação, o movimento rotativo do motor na superfície 
é transformado em movimento alternativo por uma 
unidade de bombeio localizada próximo a cabeça do 
poço. Uma coluna de hastes transmite o movimento 
alternativo para o fundo do poço, acionando uma 
bomba que eleva os fluidos produzidos pelo 
reservatório para a superfície. Seus componentes 
principais são: unidades de bombeio, bomba de fundo, 
coluna de hastes e motor.  

As incertezas quanto a metodologias e 
influência de parâmetros nestes processos têm sido 
cada vez mais discutidas e a busca por comparações e 
modelagem via computacional se torna relevante uma 
vez que a tendência observada nos processos de 
extração de petróleo é a de aumento do controle de 
processos a fim de se manter constante análise do 
comportamento do sistema de bombeamento, desde o 
seu projeto até a sua operação quotidiana objetivando a 
maximização do desempenho do sistema.  

O trabalho desenvolvido tem como objetivo a 
construção de um modelo a partir do qual serão feitas 
simulações de parâmetros de desempenho de um 
sistema de bombeamento mecânico com hastes. 
Procurou-se assim, comparar simuladores industriais 
com a programação desenvolvida a fim de validar o 
modelo. Sendo assim, a metodologia empregada foi 
pautada nos seguintes procedimentos: revisão 
bibliográfica dos modelos matemáticos que 
representam sistemas de elevação por bombeio 
mecânico; desenvolvimento de programação baseada 
no modelo proposto no Matlab; e realização de 
simulação no software QRod, da America Echometer.  

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para verificação do modelo proposto, foram 
utilizados dados de estudos de casos reais a fim de 
validá-lo, sendo estes dados relacionados 
principalmente a características do fluido a ser elevado 
e da bomba. As principais variáveis consideradas na 
construção de um modelo matemático que descreva a 
operação de um sistema de bombeio mecânico com 
hastes são, segundo Takacs (2002): o peso da coluna 
de hastes, a força de empuxo a que a coluna de hastes 
é submetida, os efeitos dinâmicos e as forças de atrito 
a que está submetida a coluna de hastes além do peso 
da porção de volume deslocado por ciclo de bombeio.  

Construído o modelo matemático, foi então 
desenvolvida uma programação no Matlab com o intuito 
de, a partir de simulação onde os dados de entrada são 
características do sistema, se obter dados de 
desempenho do sistema, em especial: carga máxima 
sobre a haste polida, carga mínima sobre a haste 
polida, carga de fluido no pistão da bomba de fundo e 
torque máximo. A simulação das curvas de carga em 
função do curso da haste igualmente pode ser obtida a 
partir deste modelo. A fim de avaliar a precisão e 
concordância dos resultados obtidos no Matlab, foi 
também realizada simulação em um simulador de 
processo e gerenciamento de poço da companhia 
America Echometer, chamado de QRod. Os valores de 
variáveis de entrada empregadas em ambas as 
simulações, são oriundos de exemplo de caso 
disponível no software QRod.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir de simulação realizada tendo como 

variáveis de entrada do sistema um exemplo de caso 
disponível no software QRod, o qual é condizente com 
um poço típico em que é empregado o bombeamento 
mecânico com hastes, foi possível obter parâmetros e 
curvas de desempenho deste sistema. Os dados 
fornecidos pelo caso foram então aplicados como 
valores das variáveis de entrada do programa 
desenvolvido com base no modelo matemático 
proposto na plataforma Matlab e assim, foi possível 
validar o modelo verificada a concordância dos 
parâmetros de desempenho obtidos pelo QRod e pela 
programação no Matlab.  

Feita a simulação do código desenvolvido no 
Matlab foi possível chegar aos dados de carga máxima 
sobre a haste polida, carga mínima sobre a haste 
polida, carga de fluido no pistão, contrabalanço na 
unidade de bombeio e torque máximo, cujos valores 
estão apresentados na Tabela 1. 

Observe-se aqui que em função da 
programação no Matlab ainda estar em 
desenvolvimento, outros parâmetros de desempenho 
importantes na análise do sistema, que se referem à 
unidade bombeio na superfície, como a potência 
requerida pela haste polida serão determinados 
conforme a continuidade da programação 
fundamentada no modelo matemático proposto. Tal 
atividade, porém, requer processamento mais 
complexo de variáveis uma vez que a potência 
requerida pela haste polida varia continuamente em 
função da alternância de carga a que a haste é 
submetida. 
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Tabela 1. Dados de desempenho do sistema para o caso 
estudado de um sistema de bombeamento mecânico com 
hastes na programação desenvolvida no Matlab. 

 
 
Outro conjunto de resultados obtidos, a partir 

da simulação no software QRod foi a carta 
dinamométrica de superfície, dada na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Carta dinamométrica de superfície para o estudo 
de caso de um sistema de bombeamento mecânico com 
hastes no software QRod. 
 

A carta dinamométrica será obtida a partir da 
programação que ainda está sendo desenvolvida no 
Matlab e são variáveis que, assim como a potência 
requerida pela haste polida, exigem processamento 
mais complexo uma vez que as variáveis de entrada 
oscilam. Observe-se que tais dados, embora tão 
fundamentais na análise do desempenho do sistema 
como aqueles que já foram aqui expressos como 
resultados de simulação no Matlab são, por sua vez, os 
de maior preponderância na análise do desempenho 
dos sistemas de bombeamento mecânico com hastes. 
 

CONCLUSÕES 
A partir do trabalho desenvolvido, foi possível 

estudar um modelo matemático que se aplica à 
descrição do comportamento de um sistema de 
bombeamento mecânico com hastes. Observou-se que 
com base neste modelo, foi possível desenvolver 
programação no Matlab capaz de, uma vez conhecidos 
parâmetros de entrada no sistema de bombeamento, 
determinar parcialmente as principais variáveis de 
saída que se referem ao desempenho do mesmo, no 
caso, carga máxima sobre a haste polida, carga 
mínima sobre a haste polida, carga de fluido no pistão e 
torque máximo.  

Verificou-se, por meio de simulação através do 
software QRod, que o modelo proposto, através do qual 
foi feita programação no Matlab, está em conformidade 
com o comportamento real de um sistema de bombeio 
mecânico com hastes, sendo observadas distorções 
sensíveis nos valores de saída comparadas as 
simulações, que são decorrentes da ausência de 
fatores que influenciam no desempenho do sistema na 

programação, como variáveis referentes ao efeito 
elástico na coluna de hastes.  

Foi possível obter como resultado ainda, por 
meio do software QRod, a carta dinamométrica de 
superfície e demais curvas de desempenho, as quais 
deverão ser produzidas com base no modelo proposto 
na programação no Matlab com a continuidade do 
trabalho que ainda está em desenvolvimento pelo 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC).  
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INTRODUÇÃO 
O uso do espaço não-formal de ensino, 

caracterizados como museus, planetário, centros de 
pesquisa etc, são considerados uma alternativa à 
prática pedagógica e uma ótima estratégia para 
promoção de aprendizagem significativa, além de 
ampliar a cultura científica dos estudantes (ROCHA; 
FACHÍN TERÁN, 2010). Os espaços não-formais são 
classificados como institucionalizados (os que dispõe 
de planejamento, estrutura física e monitores 
qualificados para a prática educativa dentro deste 
espaço) e não institucionalizados (os que não dispõe de 
uma estrutura preparada para este fim) (JACOBUCCI, 
2008).  

Assim, utilizamos um espaço não 
institucionalizado para realizarmos uma atividade de 
campo por meio da disciplina intitulada Educação, 
Escola e Sociedade, oferecida no 5° período do Curso 
de Licenciatura em Educação Física na Faculdade La 
Salle, Manaus. A atividade foi proposta para 
trabalharmos a temática “Alfabetização ecológica e 
Educação Ambiental”, descrevendo a importância da 
formação de cidadãos autônomos e consciente de suas 
responsabilidades profissionais, pessoais, sociais e 
principalmente ambientais.  

A alfabetização ecológica, tem como proposta 
uma educação, desde as séries iniciais de ensino, 
voltada para a satisfação das necessidades humanas 
sem prejudicar as próximas gerações, iniciando pela 
compreensão dos princípios básicos que regem a vida 
na terra (CAPRA apud GONZAGA et al., 2011). 

Tal atividade, também foi planejada para que 
os alunos pudessem vivenciar o planejamento e a 
execução quando se propõe a utilizar um espaço não-
formal de ensino dentro do contexto acadêmico. Além 
disso, buscou-se possibilitar reflexão para a temática e 
a contribuição do “homem” para o cuidado e 
preservação do meio ambiente, uma vez que os 
acadêmicos poderão disseminar tais conceitos e 
possibilitar o desenvolvimento de atitudes ambientais 
juntos aos alunos do Ensino Fundamental e Médio após 
a formação acadêmica.  

Este trabalho foi realizado no 2°/2014 por 25 
acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação 
Física na Praça do Conjunto Dom Pedro, Manaus/Am. 
No item a seguir, o detalhamento metodológico da 
atividade.  
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A atividade configurou-se como um trabalho de 

campo, no qual utilizou-se como instrumento a técnica 
de observação livre, que consiste em observar um 

fenômeno social específico, numa dimensão singular 
(TRIVIÑOS, 2011).  

A visita ao espaço foi dividida em três 
momentos: No foi trabalhado em sala de aula os 
conceitos teóricos sobre os seguintes temas: 
alfabetização ambiental e educação ambiental. No 
segundo momento foi realizada a atividade prática no 
espaço não-formal de ensino. E no terceiro momento 
realizou-se uma roda de conversa para socialização da 
atividade vivenciada, além da produção de uma nota 
científica.  

A atividade ocorreu no dia 13/09/2014, na 
Praça do Conjunto Dom Pedro localizada na Rua 
Tiradentes, atrás do Colégio La Salle e em frente a 
Cavalaria da Polícia Militar, no período da manhã. 
Participaram 25 acadêmicos do curso de Educação 
Física do 5° período. Foi solicitado aos acadêmicos que 
levassem luva plástica, sacos, pranchetas, papel, 
caneta, lupa e que vestissem roupas adequadas à 
prática de campo.  

A praça consta com uma Quadra Poliesportiva, 
Associação Comunitária e 02 pontos comerciais 
(sapataria e pastelaria). Como procedimento, os 
acadêmicos se dividiram em grupos e tinham como 
objetivo retirar os lixos encontrados e observar as 
árvores, plantas, as condições físicas e ambientais do 
ambiente.  

Foi retirada vários tipos de lixos no entorno e 
na parte central da praça, como cigarros, mamadeira, 
garrafas pets, latas de refrigerante etc. Alguns 
poderiam ser até reutilizados como plásticos, vidros, 
papelão. Ver Figura 1, 2 e 3.  
 

 
Figura 1. Lixo recolhido pelos alunos. 
 

Percebeu-se que na praça só existem duas 
lixeiras e uma delas fica trancada no cadeado. Segundo 
relatos dos moradores no entorno, a praça é mais 
utilizada por outras pessoas que não moram na região 
e costumam jogar lixo no local, além de não ter 
iluminação pública. Relatam ainda, que gostariam que a 
praça oferecesse algum atrativo esportivo aos 
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moradores. Após os acadêmicos recolherem os lixos e 
observarem toda a estrutura, realizamos um momento 
para sociabilizarmos e descrevermos a atividade 
realizada. 
 

 
Figura 2. Aluno em atividade 
 

 
Figura 3. Alunos participante da atividade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a atividade concluída, foi possível avaliar 

o desempenho, a motivação, a perspectiva de cada 
acadêmico ao vivenciar tal trabalho em campo, o que 
oportunizou trocas entre os pares e insights 
significativos para a temática trabalhada.  

Ao fornecer feedbacks, os alunos descreveram 
a inadimplência da população ao jogarem diversos 
detritos na praça, apesar de haver uma lixeira no local, 
principalmente os comerciantes presentes na praça, 
pois tais comércios, de certa forma, contribuem para a 
degradação do meio ambiente e da limpeza da praça, 
pois há muitos lixos ao redor de cada ponto. A falta de 
consciência e responsabilidade ambiental dos 
indivíduos, além da possibilidade daquele ambiente 
físico ser utilizado para a prática de atividade física, por 
oferecer uma quadra de basquete e a sede da 
Associação Comunitária, local que poderia ser 
realizada aulas de ginástica, e caminhada no entorno 
da praça.  

Como produto final desta atividade, foi 
solicitado aos acadêmicos a elaboração de uma nota 

científica para publicação, posterior, em revista 
científica.  

Ë importante considerarmos que alguns 
elementos são necessários ao desenvolvimento eficaz 
desta atividade, como o planejamento e articulação 
entre professor e instituição de ensino. A apresentação 
da atividade aos alunos, ainda no contexto acadêmico, 
faz-se necessária para que os mesmos não fiquem 
resistentes ao ambiente e que possam explorá-lo, 
positivamente, de acordo com o aprendizado real 
elaborado ainda em sala. Posteriormente, a 
socialização dos saberes entre os alunos é essencial 
para a concretização do conhecimento.  
 

CONCLUSÕES 
A proposta deste trabalho foi alcançada de 

forma muito positiva. Os espaços não-formais de 
ensino são relevantes para dialogarmos sobre uma 
diversidade de temas transversais, e contextualiza-los 
através de vivências e interações entre pares. Desperta 
no aluno a curiosidade, a criatividade, além de 
desenvolver os aspectos cognitivos da atenção, 
percepção, linguagem e pensamento.  

Observou-se que os acadêmicos interagiram 
entre si sobre a preservação, o cuidado, a ação do 
homem no meio ambiente, a partir de uma reflexão 
sobre os materiais recolhidos na praça e associaram ao 
comportamento ambiental do ser humano. Desta forma, 
conscientizaram-se da responsabilidade ambiental e 
social de todos os indivíduos pertencentes a uma 
sociedade.  

Assim, é possível dinamizarmos as aulas, 
incluindo estratégias didáticas que ofereçam uma 
aprendizagem significativa, dependendo de uma 
relação empática e comprometida entre professores, 
alunos e instituições de ensino.  
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INTRODUÇÃO 
Compreender a sexualidade humana como uma 
construção ética e social nos indica que o sexo te 
diferentes conotações diante das culturas e épocas 
distintas, é um assunto que exige uma reflexão mais 
profunda e não se limita apenas a concordar ou 
discordar com o tema. A escola tem papel fundamental 
na transformação da sociedade, por isso, é necessário 
refletir pedagogicamente sobre o tema 
“homossexualidade” a partir da perspectiva de valor à 
vida. Para isso, nosso trabalho objetivou a análise do 
comportamento dos alunos frente à presença de 
homossexuais. 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede 
pública estadual de ensino da cidade de Manaus-AM e 
participaram da pesquisa somente alunos do ensino 
médio, os quais receberam e responderam um 
questionário de seleção múltipla a fim de que fossem 
descritas as atitudes tomadas pelos alunos no dia-a-dia 
para com o colega homossexual, bem como identificar 
possíveis soluções para que o preconceito seja 
diminuído. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos se mostraram receptivos ao questionário e a 
seu conteúdo, exceto os mostrados nas figuras de 1 a 
4, que os receberam e, não entanto, atribuíram 
respostas pessoais aos questionamentos. Os gráficos 
mostram os resultados obtidos através do questionário 
aplicado aos 86 alunos, sendo divididos em 43 para a 
Escola1 e 43 para a Escola2. 
 

 
Figuras 1, 2, 3 e 4. Respostas atribuidas ao questionário de 
pesquisa em ambas as escolas. Fonte: Fabiana Almeida 
 

 

 

 
 

CONCLUSÕES 
Notou-se que, para os alunos entrevistados, a 
homossexualidade ainda é uma questão a ser 
entendida e as atitudes tomadas prematuramente se 
devem principalmente ao fato que já delimitaram a 
opção sexual fora dos “padrões” como erro. 
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INTRODUÇÃO 
 Analisando o processo de colonização do Brasil, 

é possível constatar o processo de formação de novas 
concepções culturais a partir do relacionamento 
interétnico. A estética brasileira é exemplo disso, como 
aponta Tobias (1967): “Da fusão das qualidades da 
estética indígena brasilíndia e da estética portuguesa 
do século XVI é que brotou a estética brasileira [...]”. 
Porém, a partir do relacionamento interétnico as demais 
estéticas não desapareceram, apenas estão em 
processo de transformação.  

Um conceito de estética que muito se encaixa na 
realidade cultural indígena talvez seja a de Vázquez 
(1999), quando afirma que “[...] a Estética é a ciência de 
um modo específico de apropriação da realidade, 
vinculado a outros modos de apropriação humana do 
mundo e com as condições históricas, sociais e 
culturais em que ocorre” (p.47). Ele fala da experiência 
estética e da prática artística, subdividindo-a em três 
tópicos importantíssimos que se complementam: à 
época, a função prioritária e o lugar de exibição da 
função estética.  

Os indígenas são vistos como povos que vivem 
práticas culturais tradicionais, e por isso, são encarados 
como povos que não se desenvolveram e que 
atrapalham o crescimento e expansão da sociedade 
dominante.  

Suas tradições, rituais e práticas que compõem 
suas estéticas e suas identidades, passadas pelas 
gerações, fortalecidas pelo tempo, que os fazem ser 
quem eles são, não interferem no desenvolvimento 
econômico, político e social de um país. 

 Muitos aspectos que compõem a estética e a 
identidade indígena, inclinam para o campo das artes, 
cosmologias, dos mitos e crenças religiosas, sendo 
fatores que enriquecem suas identidades, culturas, e 
desenvolvimento do campo étnico.  

Na época da colonização isso já era nítido; era 
“exclusivamente prática, vivida, nada oferecia de 
especulativo e de livresco; dispunha de várias artes, 
como se vê pelas danças [...] pela construção das ocas, 
[...] dos arcos e flechas, pelas pinturas” como explica 
Tobias (1967); e todos esses aspectos são realidade na 
cultura indígena nos dias atuais.  

Descrição feita pelo autor de uma realidade de 
séculos atrás, especificamente, da estética do indígena 
brasileiro dessa época. Porém, pode-se identificar, até 
superficialmente, essas qualidades na vida, estética, do 
povo indígena atualmente. 

 Inicialmente, se referindo a questão, foi possível 
falar da estética indígena por conta da formação da 
estética brasileira, porém, atualmente, é um campo de 
pouca visão e tema de escassos estudos acadêmicos, 
sem problemas com contexto e época é possível 
reafirmar a colocação de Tobias (1967) ao dizer que se 
a música nacional brasileira teve o seu Mário de 
Andrade, a estética indígena brasileira ainda nem 
sequer teve quem tomasse consciência de sua 
existência; e, ainda, de sua importância e profundidade.  

Enfatizando ainda a relação da estética, que 
engloba o belo e a arte, com a identidade cultural, e a 
importância de ambas em toda e qualquer sociedade, 
têm-se como questão norteadora do presente projeto: 
quais os impactos ocasionados pela estética Sateré-
Mawé, nos centros culturais, na constituição da 
identidade indígena?  

O presente projeto tem como objetivo analisar a 
estética Sateré-Mawé nos centros culturais e seus 
impactos na constituição da identidade indígena. 
levando em consideração as possíveis mudanças 
ocorridas no decorrer dos anos, nos fatores culturais 
internos e também, pensando na localização das 
aldeias Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy em 
Manaus e os fatores externos que influem na cultura e 
identidade das comunidades.  

Deve ser considerado também o fato de essas 
aldeias serem parte integrante da nossa sociedade e na 
construção de cultura e composição urbana, mesmo 
que essa composição – que também é cultural – se dê 
de forma interétnica, havendo uma cultura dominante 
que insiste em observar os povos indígenas como 
seres inferiores por não serem adeptos dos padrões 
dessa cultura maior.  

Quanto à essas relações interétnicas, de acordo 
com o antropólogo Michaliszyn (2008), estabelecemos 
vínculos com outros povos e culturas e com isso, 
ocorrem constantes “relações de contato de caráter 
aculturativo, uma vez que, como a cultura é dinâmica, 
acabamos por incorporar em nossa cultura padrões de 
outras com as quais convivemos, seja por imposição 
(domínio), seja pela aceitação daquele novo padrão.” 
(p.82-83).  

Esse autor nos esclarece a relação de troca 
mútua, mas é necessária a compreensão de que se 
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trata de um estudo de uma cultura que se relaciona 
com outra cultura (dominante) em espaços diversos. 
Recorre-se à alguns teóricos que trabalham a estética 
enquanto ciência e parte integrante da história 
ameríndia. Entre eles, destaca-se Tobias (1967), 
Michaliszyn (2008), Vázquez (1999) e Baumgarten 
(1993).  

É seguindo essas linhas formadoras da ideia de 
estética: à época, a função prioritária e o lugar de 
exibição da estética e, ainda, a ideia de universo 
estético de Vázquez (1999) adaptando minuciosamente 
ao campo da cultura Sateré-Mawé nas aldeias 
Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy na cidade de 
Manaus/AM, se constituirá essa pesquisa. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Delimitação do Campo da Pesquisa  
A pesquisa de campo será realizada nas aldeias 

Y’apyrehyt (terceira luva da tucandeira) e Waikiru 
(estrela) localizadas no bairro da Redenção, conjunto 
Santos Dumont, e nas aldeias Inhaã-Beé (chocalho do 
joelho) e Hiwy (gavião) localizadas no bairro do 
Tarumã-açu, no município de Manaus/Am.  

Sujeitos da Pesquisa  
Serão convidados a participar do estudo aqueles 

sujeitos que estão intimamente ligados com as práticas 
tradicionais que envolvem a cultura dinâmica e milenar 
que os compõe, sendo conhecedores dos significados 
e intenções que envolvem suas práticas; estas que 
compõem a estética indígena da cultura Sateré-Mawé, 
especificamente nas aldeias Y’apyrehyt (terceira luva 
da Tucandeira), Waikiru (estrela), Inhaã-Beé (chocalho 
do joelho) e Hiwy (gavião).  

Abordagem teórico-metodológica da 
Pesquisa  

O estudo será desenvolvido a partir da 
perspectiva da História Cultural. Segundo o historiador 
Chartier (1990), a História Cultural tem por finalidade 
identificar o “modo como em diferentes lugares e 
momentos uma determinada realidade social é 
pensada e dada a ler” (p. 16). Tem como ponto de 
partida a compreensão dos conhecimentos existentes 
na realidade cultural de uma sociedade. A História 
Cultural dialoga com aspectos antropológicos e sociais, 
lançando “um olhar sensível” para interpretar as 
culturas e tradições populares que são produzidos a 
partir das experiências históricas do humano.  

A História Cultural, portanto, compreende em 
suas pesquisas e estudos as mais diversas produções 
do humano. Nela pode-se desenvolver pesquisas 
historiográficas a partir da observação das 
representações, culturas letradas, culturas populares e 
movimentos sociais, cotidianos, crenças, sistemas de 
ensino formal, entre outros.  

Para aproximar-se da realidade complexa, plural 
e transdisciplinar da sociedade, torna-se necessária 
uma postura diferenciada, mais flexível e 
compreensível para desvendar e imergir nas 

diversidades simbólicas da realidade, expandindo uma 
percepção mais profunda sobre as dimensões 
socioculturais.  

Outro considerável historiador que trabalha a 
perspectiva da História Cultural é Michel de Certeau. 
Para ele os elementos culturais são produzidos no 
processo de trocas múltiplas entre os seres humanos. 
Há, portanto, uma relação recíproca nas produções e 
trocas de informações que caracterizam as ações 
sociais, e assim, a sociedade continua se 
(re)estruturando, (re)organizando e (re)significando 
num processo dinâmico e contínuo. Para Certeau 
(1995), “a multidisciplinariedade possibilitaria captar o 
momento histórico de um ponto de vista mais amplo” 
(p. 8).  

A história cultural começa com ação de separar, 
de reunir e de transformar em documentos, 
determinados elementos que ganham nova distribuição 
num certo espaço e/ou vida social. Este é o trabalho 
do/a pesquisador/a para definir as fontes, 
desenvolvendo finalmente um espaço próprio de 
investigação.  

A partir da reunião de fontes documentais e a 
elaboração de questionamentos, o/a historiador/a 
constrói a sua representação dos fatos históricos 
buscando esclarecer as interrogações levantadas a 
princípio. Cabe o/a historiador/a problematizar o 
contexto das fontes e compreender as práticas 
implícitas nelas.  

Para os/as historiadores/as culturais as práticas 
sociais envolvem todo o espaço da experiência 
humana, e a cultura possibilita o indivíduo a perceber e 
pensar as suas experiências, ou seja, (re)criar os 
modos de socialização.  

Abordagem da Pesquisa  
Por se tratar de uma pesquisa que tenderá 

identificar e analisar a estética indígena da cultura 
Sateré- Mawé nas aldeias Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-
Beé e Hiwy, na cidade de Manaus/AM, é que a 
abordagem se caracteriza como qualitativa.  

Técnicas de Coleta de Dados  
O estudo será desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica, documental e história oral temática. A 
pesquisa bibliográfica terá por objetivo a apreensão e 
construção de conhecimentos a partir da perspectiva 
teórica da história cultural. Para isso, necessita-se uma 
ordenação de procedimentos de buscas atendendo as 
exigências do objeto de estudo, por isso, não pode ser 
um processo aleatório, como afirmam Lima e Mioto 
(2007):  

[...] é possível afirmar que para a realização 
de uma pesquisa bibliográfica é imprescindível seguir 
por caminhos não-aleatórios, uma vez que esse tipo 
de pesquisa requer alto grau de vigilância 
epistemológica, de observação e de cuidado na 
escolha e no encaminhamento dos procedimentos 
metodológicos. Estes, por sua vez, necessitam de 
critérios claros e bem definidos que são 
constantemente avaliados e redefinidos à medida 
que se constrói a busca por soluções ao objeto de 
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estudo proposto. [...] Ao tratar da pesquisa 
bibliográfica, é importante destacar que ela é sempre 
realizada para fundamentar teoricamente o objeto de 
estudo, contribuindo com elementos que subsidiam a 
análise futura dos dados obtidos [...] (p. 44).  

A pesquisa documental terá por finalidade 
embasar e fundamentar os aspectos que permeiam a 
discussão que envolve a estética indígena do povo 
Sateré- Mawé residentes na cidade de Manaus. O uso 
de documentos em pesquisa em educação deve ser 
valorizado, devido às riquezas de informações que 
deles pode-se apreender.  

O uso dos documentos pode evidenciar a 
questão do tempo para compreender o social, 
favorecendo a observação do processo ou 
maturação/evolução dos indivíduos, grupos, conceitos, 
comportamentos, conhecimentos, mentalidades, 
práticas, entre outros. O documento escrito constitui, 
segundo Cellard (2008):  

[...] uma fonte extremamente preciosa para 
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, 
evidentemente, insubstituível em qualquer 
reconstituição referente a um passado relativamente 
distante, pois não é raro que ele represente a quase 
totalidade dos vestígios da atividade humana em 
determinadas épocas. Além disso, muito 
frequentemente, ele permanece como o único 
testemunho de atividades particulares ocorridas num 
passado recente (p. 295).  

A história oral temática com objetivo verificar o 
que os sujeitos da pesquisa sabem, pensam, creem e 
desconhecem, bem como para analisar os pontos de 
vistas em relação aos registros e documentos oficiais 
das instituições e das organizações sociais. A história 
oral temática pode contribuir com a complementação 
de informações em documentos e, posteriormente, 
evidenciar o que ainda não foi documentado.  

Amostra  
Critérios de Inclusão: Serão incluídos na 

pesquisa os líderes e mais antigos Sateré-Mawé, 
conhecedores das tradições, significados, da cultura e 
da influência da relação interétnica decorrente da 
migração dos Sateré- Mawé das aldeias, Y’apyrehyt, 
Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy, localizadas no município de 
Manaus/AM.  

Planos de Recrutamento: Os participantes da 
pesquisa serão recrutados nas própria aldeias 
indígenas Sateré-Mawé, Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-Beé 
e Hiwy, na cidade de Manaus/AM. Neste sentido, os 
indivíduos elegíveis para a pesquisa, baseado no 
critério de inclusão, serão convidados a participar da 
mesma pelos/as pesquisadores/as. Neste momento, 
serão apresentadas informações sobre a pesquisa, 
como, por exemplo, objetivos, possíveis riscos, 
benefícios, e procedimentos aos quais serão 
submetidos. Confirmado o desejo de p0articipar 
voluntariamente da pesquisa, será entregue uma cópia 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
os/as indígenas Sateré-Mawé, possam ler seu 
conteúdo, entender, e que possam ser esclarecidas 
quaisquer dúvidas. Todos os participantes receberão 

uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE.  

Aspectos Éticos  
A pesquisa seguirá o que preconiza a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa com base nas 
Resoluções 466/2012 e 304/2000 para pesquisa 
envolvendo aldeias indígenas.  

Riscos: O único risco vislumbrado, de nível 
psicológico, refere-se à possibilidade de 
constrangimento em função de alguma pergunta 
formulada. Se isso vier a ocorrer, tudo será feito para 
minimizá-lo ou dissipá-lo.  

Benefícios: Dar visibilidade à estética enquanto 
fator compositor da identidade e cultura da etnia e 
cultura Sateré-Mawé nas aldeias Y’apyrehyt, Waikiru, 
Inhaã-Beé e Hiwy, na cidade de Manaus/AM. Ouvir as 
vozes dos/as Sateré-Mawé, para contribuir com as lutas 
empreendidas pelos/as indígenas em prol de qualidade 
de vida e visibilidade de suas identidades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A cultura Sateré-Mawé é elemento integrante da 

sociedade, e é igualmente importante na construção de 
cultura e estética da cidade de Manaus. A estética 
Sateré- Mawé está em um processo de reconhecimento 
por parte daqueles, não-indígenas, que se relacionam. 
Exemplo disso, são os eventos artísticos e ritualísticos 
proporcionados pelos próprios indígenas, em que 
recebem diversas pessoas interagindo, desta forma, 
com escolas e feiras de artesanato em Manaus.  

A partir desses eventos, e também do cotidiano 
das comunidades, será observado os elementos 
estéticos que compõe sua cultura, e com isso os 
fatores, elementos e pessoas que participam desses 
processos de ensino, ensino e apropriação da cultura 
Sateré-Mawé dos mais velhos para os mais novos e da 
construção da mesma, considerando a inclusão de 
novos ideais que diferenciam as aldeias da cidade das 
aldeias do campo e as diferenças entre as aldeias de 
Manaus entre si, logo, sua identidade e diversidade 
cultural.  

Entre as expressões artísticas e estéticas a 
serem observadas está a pintura corporal. Esta é feita 
para enfeitar o corpo, tornando-os mais bonitos e 
atraentes – requisito importante para que as mulheres 
encontrem seus parceiros – e para proteção, como é o 
caso da pintura de cor vermelha em crianças pequenas 
(informações dadas em conversa com indígena da 
etnia Kaxinawá que vive na aldeia Y’apyrehyt, da etnia 
Sateré-Mawé).  

É sabido que na cultura Sateré-Mawé, o 
artesanato é parte integral do visual dessa etnia. 
Através do artesanato estes arrecadam fundos para a 
aldeia, expõem bijuterias e materiais utilitários que 
representam os elementos da sua cultura tradicional.  

As discussões ao redor dos conceitos de estética 
indígena, identidade, à época, a função prioritária e o 
lugar de exibição da função estética, questionadas por 
meio de Vázquez (1999) a forma como esses 
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conceitos, fatores e elementos influem na constituição 
dos centros socioeducativos também compõem o 
objetivo deste projeto; levando em consideração ainda, 
a história, tradições e fatores que impulsionaram seu 
processo migratório para a cidade de Manaus/AM, 
tendo em vista o impacto que isso ocasionou na 
identidade da etnia. 

CONCLUSÕES 
Como resultado do processo migratório das 

aldeias Sateré-Mawé do campo para a cidade, é 
possível que tanto os fatores que ocasionaram esse 
processo de migração quanto o próprio processo em si, 
tenha ocasionado mudanças de pensamento, 
comportamento, ideias e ideais por parte da cultura 
Sateré-Mawé.  

É válido ainda considerar o fato de que a etnia 
Sateré-Mawé, com suas próprias especificidades 
culturais tem-se inserido num local que também, como 
qualquer sociedade, tem suas especificidades culturais, 
políticas, econômicas e sociais.  

A cultura das aldeias Sateré-Mawé se modificam 
conforme o tempo e o local em que estão inseridas, 
porém, ao mesmo tempo, conservam seus valores e 
concepções, de forma que, apesar de haver a relação 
interétnica, estas não se fundem, formando uma só, 
superficialmente. Mas, utilizam os hábitos e costumes 
reciprocamente para contribuir no processo de 
inteligibilidade e complementação das suas culturas, 
em outras palavras, um intercâmbio cultural.  
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Palavras Chave: Ciência – Tecnologia – Alfabetização Científica 

INTRODUÇÃO 
No presente artigo mostraremos como o ensino 

de Ciências tornou-se fundamental para a população, 
não só para ter a capacidade de desfrutar dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos, mas também 
para despertar vocações a fim de criar estes 
conhecimentos. Segundo a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
UNESCO (2005), o ensino de Ciências é fundamental 
ainda para a plena realização do ser humano e a sua 
integração social, pois continuar aceitando que grande 
parte da população não receba formação científica de 
qualidade agravará as desigualdades do país e 
significará seu atraso no mundo globalizado.  

Nessa perspectiva, muito vem se discutindo 
sobre a necessidade de um ensino de Ciências que 
seja capaz de fornecer aos alunos não somente noções 
e conceitos científicos, mas também proporcionar 
oportunidades para que os mesmos tenham um 
entendimento público da Ciência, e como resultado 
disso, posicionarem-se criticamente frente à tão 
importante tema. Na Conferência Mundial sobre a 
Ciência para o século XXI (Declaração de Budapeste, 
1999) foi mencionado que para um país estar em 
condições de atender às necessidades fundamentais 
da sua população, o ensino das Ciências e da 
Tecnologia é um imperativo estratégico e, hoje, mais do 
que nunca, é necessário fomentar e difundir a 
Alfabetização Científica em todas as culturas e em 
todos os setores da sociedade, a fim de melhorar a 
participação dos cidadãos na adoção de decisões 
relativas à aplicação de novos conhecimentos.  

Nesse sentido, consideramos importante discutir 
os diferentes significados e funções que se têm 
atribuído à Educação Científica e Alfabetização 
Científica, com o intuito de analisar seu papel na 
formação do cidadão, contribuindo para que o mesmo 
possa acompanhar o desenvolvimento tecnológico da 
sociedade e ainda tenha capacidade para ler, 
compreender e expressar opinião sobre assuntos de 
caráter científico. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Tipo de estudo. A pesquisa foi de caráter 

qualitativo e quantitativo. Segundo Flick (2009) a 
análise qualitativa é o método apropriado para a 
interpretação dos dados, sendo que os fragmentos de 
fala são interpretados e organizados em categorias 

obtidas nos próprios dados, através da percepção de 
certos padrões de respostas. A análise quantitativa de 
acordo com Moreira (2012) está relacionada à 
quantificação, análise e interpretação de dados obtidos 
mediante pesquisa utilizando-se da estatística.  

Amostra. A pesquisa foi realizada com 
acadêmicos matriculados nos cursos de licenciatura de 
uma universidade privada localizada na cidade de 
Manaus/AM, no período de novembro de 2011 a 
dezembro de 2012.  

População de estudo. Participaram desta 
pesquisa 190 alunos do primeiro e último período dos 
cursos de licenciatura em Letras, Matemática, Ciências 
Biológica, História e Pedagogia de uma Universidade 
privada da cidade de Manaus/AM. A idade dos 
participantes variou de 18 a 54 anos, com média de 29 
anos de idade e desvio padrão de 6,98.  

Instrumento. Foi aplicado um questionário que 
teve como objetivo avaliar a concepção dos alunos em 
relação à Ciência, Tecnologia e Alfabetização Científica 
e os fatores externos que podem influenciar na 
Alfabetização Científica, como atividades realizadas 
fora da sala de aula, entre outros.  

Análise de dados. Os dados quantitativos foram 
analisados por meio de estatística descritiva simples e 
do teste ”t” de Student. Para realizar os cálculos, foi 
utilizado o programa Mini Tab versão 12. Os dados 
qualitativos foram avaliados de acordo com a 
abordagem do método fenomenológico. Este método 
tem como objetivo estudar o próprio fenômeno, ou seja, 
as coisas em si mesmas e não as ditas sobre elas e 
ainda buscar a consciência do sujeito através de suas 
expressões internas. (MOREIRA, 2012).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os participantes responderam um questionário 

com 9 (nove) perguntas abertas, sendo a primeira: O 
que você entende por ciência?  

As respostas foram organizadas em duas 
categorias por grupos em função da similaridade de 
sentido entre elas: método para compreender o mundo; 
não conclusivo ou não respondeu. A categoria Não 
Conclusivo ou Não Respondeu engloba as respostas 
que não tinham relação com o tema ou não foram 
respondidas.  
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Gráfico 1 – Concepção dos alunos do primeiro e último 
período sobre Ciência Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  

 
Com base no Gráfico 1, percebe-se a dificuldade 

dos alunos do primeiro e último período em conceituar 
Ciência, sendo possível identificar limitações que eles 
sobre esta concepção.  

Esse aspecto pode ser explicado por Fontes e 
Cardoso (2006) quando fala que o ensino da ciência 
centrado em aspectos conceituais dificulta 
paradoxalmente a aprendizagem conceitual, pois, os 
estudantes desenvolvem uma melhor compreensão 
conceitual e aprendem mais acerca da natureza da 
ciência quando participam de investigações cientificas. 
Em estudo realizado sobre o ensino de Ciências Milaré 
(2009) aponta que os alunos têm dificuldade em 
compreender determinados temas, porque muitas 
vezes tais temas, palavras, conceitos não estão 
diretamente ligados ao seu cotidiano.  

A segunda pergunta foi: O que você entende por 
tecnologia? A partir das respostas, foram organizadas 
duas categorias por grupos em função da similaridade 
de sentido entre ela: ferramenta para facilitar a vida; 
não conclusivo ou não respondeu. 

 
Gráfico 2 – Concepção dos alunos do primeiro e último 
período sobre Tecnologia. Fonte: Pesquisa de Campo, 2013 

Nas respostas computadas na segunda pergunta 
(Gráfico 2), percebemos que apesar da maioria dos 
alunos do pri-meiro e último período responderem que 
a tecnologia é a ferramenta para facilitar a vida, Kenski 
(2008) afirma que as tecnologias vão além dos objetos 
e ferramentas construídos pelo homem, visto que 
correspondem também ao conhecimento desenvolvido, 
implicando em forma de resolver problemas do 
cotidiano. Em relação aos participantes que não 
responderam ou responderam de forma discordante da 

literatura, vale ressaltar que eles entendem o que é a 
tecnologia, no entanto, não conseguiram construir um 
conceito para o termo.  

Na terceira questão foi perguntado: O que você 
entende por Alfabetização Científica? A partir das 
respostas, foram organizadas duas categorias em 
função da similaridade de sentido entre elas: iniciação 
científica; não conclusivo ou não respondeu.  

 
Gráfico 3 - Concepção dos alunos do primeiro e último 
período sobre Alfabetização Científica. Fonte: Pesquisa de 
campo, 2013.  

Observa-se no Gráfico 3, que os alunos do 
primeiro e último período desconhecem o significado do 
termo Alfabetização Científica. Esse resultado pode ser 
explicado por Santos (2007) quando discorre que isso 
está relacionado à forma como o Ensino de Ciências 
vem sendo abordado em um modelo por transmissão 
em que não há reflexão epistemológica. Nesse sentido, 
ele acredita que para que ocorra a Alfabetização 
Científica, torna-se fundamental uma mudança de 
abordagem, de forma que os estudantes desenvolvam 
estudos de História, Filosofia e Sociologia da Ciência, 
compreendendo a natureza da atividade científica. 
Nesse contexto, Chassot (2002) enfatiza que para 
haver uma mudança nesse cenário é preciso que o 
ensino da Ciência em qualquer nível, do fundamental 
ao ensino superior e, ainda, a pós-graduação contribua 
para a compreensão de conhecimentos, procedimentos 
e valores que permitam aos estudantes tomar decisões 
e perceber tanto as muitas utilidades da Ciência e suas 
aplicações na melhora da qualidade de vida, quanto às 
limitações e consequências negativas de seu 
desenvolvimento.  

A quarta pergunta foi elaborada com respostas 
fechadas em Sim e Não: Você acha que o aprendizado 
sobre ciências acontece somente na escola?  

Tanto os alunos do primeiro período (92%) 
quanto os alunos do último período (94%), na sua 
maioria concordam que o aprendizado não ocorre 
somente na escola.  

Estudo realizado sobre essa temática por Pirola 
(2010) mostra que a educação desenvolvida em âmbito 
extraescolar se configura como uma possibilidade 
adicional de aproximação entre Ciência e o público em 
geral. Além da escola, existem variados lócus de 
produção da informação e do conhecimento e, com 
isso a escola deixou de ser o único lugar de legitimação 
do saber, já que existe uma multiplicidade de saberes 
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que circulam por outros canais, difusos e 
descentralizados. Esta diversificação e difusão do saber 
fora do ambiente escolar é um dos desafios mais fortes 
propostos ao sistema educativo.  

A quinta questão foi: Se você respondeu Não, de 
que outras maneiras pode-se aprender ciências? A 
partir das respostas, foram organizadas duas 
categorias por grupos em função da similaridade de 
sentido entre eles, que foram: meios de comunicação; 
espaços não formais.  

Esta questão mostrou diferença nas respostas 
entre os alunos do primeiro e último período (Gráfico 4), 
pois, a maioria dos alunos do primeiro período (57%) 
considerou os meios de comunicação como a maneira 
de aprender ciências enquanto os alunos do ultimo 
período (56%) consideram os espaços não formais.  

 
Gráfico 4 – Índice de menções por grupos sobre outras 
maneiras de se aprender ciências. Fonte: Pesquisa de 
campo, 2013.  

Estes dados mostram (Gráfico 4) que os 
estudantes pesquisados estão cientes da importância 
dos meios de comunicação e dos espaços não formais 
como meios de aprender ciências. Em relação aos 
meios de comunicação, Dias et. al (2013) enfatiza que 
é importante que a divulgação da ciência possa ser 
difundida não apenas na mídia impressa (jornais, 
revistas e livros), mas também nos canais audiovisuais 
e nas mídias interativas e sociais, e esse processo é, 
quando mediada pela mídia, ou seja, por meios de 
comunicação.  

Neste sentido, Peruzzo (2002) comenta que 
expressiva porção de conteúdos assimilados pelas 
pessoas é absorvida através dos meios de 
comunicação que oferecem um potencial educativo 
enquanto processo e também pelo conteúdo das 
mensagens que transmitem. Estes passam a colocar-
se no espaço da educação informal, que ocorre nas 
dinâmicas sociais do dia-a-dia, onde o indivíduo se vê 
em interação com seus pares e com as manifestações 
culturais e informativas, resultando num processo 
educativo, sem precisar estar na escola, que hoje já 
não é mais o único espaço primordialmente 
potencializado para educar. 

A sexta questão foi: Da resposta anterior, quais 
você utiliza Diariamente, Semanalmente, Mensalmente 
e Irregularmente? A partir das respostas obtidas, foram 
organizadas duas categorias por grupos em função da 
similaridade de sentido entre eles, que foram: meios de 

comunicação; espaços não formais como mostra a 
(Figura 8).  

Nas respostas obtidas na sexta pergunta, 
percebe-se que não há uma regularidade na utilização 
dos meios apontados pelos alunos do primeiro período 
para aprender Ciência, mas eles utilizam mais os meios 
de comunicação que os espaços não formais (Tabela 
1).  
Tabela 1. Índice de frequência de aprendizado informal sobre 
Ciências (alunos primeiro período). Fonte: Pesquisa de 
Campo, 2013. 

Frequência Meios de 
Comunicação 

Espaços não 
Formais 

Total 
% 

Diariamente 74% 26% 100 
Semanalmente 59% 41% 100 
Mensalmente 89% 11% 100 
Irregularmente 94% 6% 100 
 

Mesmo que, os alunos do último período 
consideram os espaços não formais como a melhor 
maneira de aprender ciências, no entanto, eles utilizam 
mais os meios de comunicação (Tabela 2).  
 
Tabela 2. Índice de frequência de aprendizado informal sobre 
ciências (alunos último período). Fonte: Pesquisa de Campo, 
2013 

Frequência Meios de 
Comunicação 

Espaços não 
Formais 

Total 
% 

Diariamente 64% 36% 100 
Semanalmente 57% 43% 100 
Mensalmente 71% 29% 100 
Irregularmente 93% 7% 100 
 

De acordo com as tabelas 1 e 2, nota-se que os 
alunos do primeiro e último período utilizam 
diariamente, semanalmente, mensalmente e 
irregularmente mais os meios de comunicação do que 
os espaços não formais como ferramenta para o 
aprendizado de ciências fora do ambiente escolar.  

Esse resultado pode ser explicado por Carvalho, 
Moita e Sousa (2011), onde estes declaram que os 
meios de comunicação como informática, revistas, 
televisão, vídeo têm atualmente grande poder 
pedagógico visto que se utilizam da imagem e também 
apresentam conteúdo com agilidade e interatividade. 
Assim, entende-se que os meios de comunicação 
podem proporcionar, através de várias maneiras, a 
formação de diferentes ambientes de aprendizagem e 
uma maior participação dos alunos nas relações de 
ensino. 

Em relação aos espaços não formais, categoria 
que assume o segundo lugar dos meios mais utilizados 
pelos alunos, Vieira (2005) acredita que são as 
peculiaridades dos museus de ciência e instituições 
afins que podem contribuir para a melhoria do Ensino 
de Ciências nas escolas. O fato de esses espaços 
serem tão diferentes da escola, é que proporciona 
motivação e interesse tanto por parte dos professores 
como dos estudantes em visitá-los. Os alunos veem 
nesses espaços oportunidade de aprender coisas 
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novas (ou as mesmas coisas de maneira nova) em um 
lugar diferente da escola.  

CONCLUSÕES 
Ao realizar este estudo, buscou-se diagnosticar a 

concepção dos alunos do primeiro e último período dos 
cursos de licenciatura de uma Universidade privada na 
cidade de Manaus, sobre Ciência, Alfabetização 
Científica e Tecnologia. Os resultados obtidos permitem 
apontar o seguinte conjunto de conclusões:  

Os resultados relacionados à concepção que os 
alunos têm da Ciência confirmam a maneira errônea 
que o ensino da Ciência tem sido repassado, 
mostrando ainda a necessidade que há dos 
professores se preocuparem com a qualidade de 
ensino que os alunos estão recebendo, fomentando 
com isso a discussão e interpretação dos conceitos que 
podem ajudar na compreensão de fenômenos ligados a 
vida cotidiana desses alunos.  

Nas respostas sobre a concepção de Tecnologia, 
percebe-se que a maioria dos alunos conseguiu 
conceituar a temática, no entanto, apesar da tecnologia 
está ligada ao cotidiano das pessoas, alguns apenas 
relacionaram-na aos aparelhos eletrônicos como 
celular, computador e televisão, não associando com 
os instrumentos criados através de técnicas pelo 
homem, para facilitar as atividades humanas.  

Em relação à Alfabetização Científica, 
constatamos que tanto os alunos do primeiro período 
quanto os do último período desconhecem a temática, 
mostrando com isso a não familiaridade com o assunto. 
Percebe-se que este resultado está relacionado 
novamente com a forma que o ensino de ciências tem 
sido abordado nas escolas e, consequentemente, tem 
sido absorvido pelos alunos do decorrer de sua vida 
acadêmica, o que pode comprometer a atenção dos 
mesmos como futuros profissionais da educação.  

Considerando o objetivo de apontar fatores 
externos à educação formal que podem estar 
influenciando na Alfabetização Científica dessa 
amostra, a maioria dos alunos concordou que a escola 
não é o único lugar que se pode aprender sobre 
ciências, mostrando os meios de comunicação e 
espaços não formais como alternativas 
complementares para a construção do processo ensino 
aprendizagem na área da Ciência. Dessas alternativas, 
os meios de comunicação foram apontados como os 
mais utilizados pelos alunos. Isso pode estar 
relacionado com o fato de estarmos diariamente em 
contato com algum tipo de meio de comunicação como, 
por exemplo, a internet que hoje tem grande poder de 
contribuição para a construção de novos 
conhecimentos. 

Ficou evidente que os alunos do último período 
indicam os espaços não formais como melhor meio de 
aprender Ciência, mas também utilizam mais os meios 
de comunicação. Isso provavelmente pode ser 
explicado pelo fato desses alunos acharem que já 
possuem conhecimentos que consideram necessários 
aprender dentro da universidade. Dessa forma, os 

espaços não formais se tornam mais atrativos, tendo 
em vista que neles podem estar adquirindo 
conhecimentos de formas diferentes com o que é 
repassado em sala de aula. Ressalta-se que não foi 
encontrado material que trate dessa questão de forma 
aprofundada, porém, os aspectos acima descritos 
podem colaborar para que uma nova pesquisa sobre 
essa temática seja realizada.  

Vale considerar, que não existem estudos 
realizados sobre a concepção de alfabetização 
científica com alunos de primeiro e último período de 
cursos de licenciatura, no entanto, nesta pesquisa, os 
resultados mostraram deficiência no processo ensino 
aprendizagem desses alunos na área de ciências, 
principalmente no que diz respeito à natureza da 
ciência, indicando uma carência pedagógica e 
metodológica a ser suprida neste nível de formação.  

O Ensino de Ciências torna-se importante para 
que o aluno tenha uma visão mais clara sobre o 
processo do conhecimento, bem como da importância 
do conhecimento científico para sua vida, seja ela 
acadêmica ou profissional. Acredita-se que para que 
isso aconteça é preciso que ocorra uma mudança 
significativa no sistema educacional brasileiro, em 
especial nas escolas públicas, pois pesquisas já 
realizadas sobre o Ensino de Ciência apontaram a 
precariedade do ensino de ciências como fator 
determinante para o baixo índice de conhecimento 
científico, ocasionando com isso a não Alfabetização 
Científica desses alunos.  

Diante desse cenário, salientamos a importância 
de um Ensino de Ciências com mais qualidade, pois é 
fundamental que os sujeitos coloquem à prova o seu 
saber comum para transformá-lo em um saber mais 
epistemológico, pois é a partir deste saber que ocorrerá 
o progresso contínuo e necessário ao mundo 
tecnológico e globalizado, tornando-se extremamente 
necessário que se estimule a criação de fundamentos 
mais sólidos e que se testem suas hipóteses, 
comprovando-as para o permanente crescimento do 
conhecimento científico, sendo possível com isso 
mudar o baixo índice de alunos considerados 
alfabetizados cientificamente.  

Por fim, consideramos relevante enfatizar que 
esse estudo poderá contribuir para que outras 
pesquisas sejam realizadas na área da ciência e/ou 
áreas afins, tendo em vista que a alfabetização 
científica é fator determinante para o crescimento social 
e econômico de um país, bem como para que o 
cidadão possa posicionar-se a acerca de temas ligados 
a ciência. 
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INTRODUÇÃO 
A ideia do tema se deu a partir de reflexões 

acerca de determinadas atitudes de alguns professores 
diante de seus alunos de graduação. Nossos objetivos 
foram analisar nas turmas de 1º ano do curso de 
pedagogia os fatores que contribuem para o 
desenvolvimento de um processo de ensino e 
aprendizagem satisfatório, tendo em vista a relação 
professor e aluno; pesquisar fatores que contribuem 
para o desenvolvimento de um processo ensino 
aprendizagem satisfatório considerando a relação 
professor aluno; identificar os fatores do 
relacionamento entre professor e aluno que contribuem 
para as questões de aprendizagem; e explicitar as 
influências do aspecto afetivo no desenvolvimento do 
processo ensino aprendizagem.  

Ao nos recordarmos de nossa infância 
lembramos dos nossos primeiros professores que nos 
ajudaram nas primeiras palavras e contas matemáticas, 
vem em nossa lembrança ainda as muitas vezes onde 
éramos praticamente “obrigados” a fazer tarefas que 
não queríamos mesmo sem entendê-las, mas mesmo 
assim nos diziam que era para o nosso crescimento 
intelectual. O castigo, a palmatória ou a disciplina caso 
errássemos as perguntas de somar, fez parte durante 
muito tempo da educação escolar, muitas vezes esse 
tipo de correção nos remetia a sentimentos negativos 
onde nos fazia além do constrangimento muitas vezes 
até sentir raiva do professor, o que observamos é que 
este tipo de situação nos acompanha desde criança.  

Na graduação (às vezes de forma radical, às 
vezes nem sempre) nos deparamos com professores 
que devido a esse tipo de atitude acabamos por adquirir 
uma aversão, observamos que através dessa atitude a 
antipatia é inevitável. Nas atitudes de um professor se 
manifestam concepções de práticas educativas e 
políticas, não há posição neutra, pois uma das 
bonitezas da educação está exatamente em 
reconhecer sua politicidade (FREIRE, 2001).  

A postura do professor diante dos alunos 
universitários ainda é a tradicional: dar aulas 
expositivas sem diálogos, chama bruscamente à 
atenção quando percebe este ao celular, usa o power 
point carregado de textos e senta-se à mesa e mantém 
distância. Ao contrário disto uma postura moderna 
seria: possibilitar ao aluno construir sua própria 
aprendizagem, sendo esta útil para a vida e o trabalho 
com aplicabilidade na prática. E o aspecto afetivo de 
aproximação com o professor mediador no Ensino 
Superior faz parte da totalidade do processo da 
aprendizagem significativa, pois o aluno entra na 

faculdade para se profissionalizar, sendo ele mesmo o 
protagonista e o sujeito de sua própria aprendizagem 
(MASETTO, 2010). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A abordagem da pesquisa foi de natureza 

qualitativa, visto que se tratou estudo de fatos sociais 
no grande laboratório natural que é a realidade (PIRES, 
2009).  

O método escolhido foi o dedutivo, pois parte de 
premissas universais e chega a um princípio menos 
geral. A dedução é o caminho das consequências 
(MARQUES, 2006). Os instrumentos e técnicas da 
pesquisa utilizados foram: observação participante e 
coleta de dados in loco; entrevista com perguntas 
fechadas e justificadas, possibilitando a análise e a 
tabulação dos dados coletados. Possui traços de 
estudo de caso, pois abrangeu um conjunto de 
atividades sociais de um grupo particular, isto é, 
professor e alunos. (MARQUES, 2006).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Esta análise é resultado da aplicação do 

instrumento da pesquisa aos acadêmicos do Curso de 
Pedagogia, que foi um questionário com perguntas 
fechadas com justificativa, respondido por 15 
acadêmicos e composto por 04 questões. Assim sendo, 
destacamos para efeito de compreensão dos 
resultados da pesquisa apenas duas: 

1. Você se identifica com todos os professores do seu 
curso?  

Observa-se que para a maioria dos alunos o 
contato afetivo com o professor é relevante para o 
melhor rendimento durante o curso. Isto nos mostra 
que o sujeito deposita sua aprendizagem nas mãos do 
professor, demonstrando que ele mesmo (o aluno) não 
é o protagonista deste ato ao buscar no docente a 
compreensão para seus próprios conflitos enquanto 
adulto. 

2. Você considera favorável ao ensino aprendizagem o 
bom relacionamento entre professor e aluno?  

Embora se tenham considerado todas as 
respostas relevantes, nos chama à atenção as 
respostas dos acadêmicos 13 e 13, que trazem 
implícita em seu bojo uma relação de interdependência 
entre professor e aluno, retirando de sobre um único 
sujeito (o professor), a responsabilidade pelo 
relacionamento em sala de aula e consequentemente 
do processo ensino-aprendizagem, assumindo neste 
contexto, mesmo de forma incipiente, o protagonismo 
por sua própria aprendizagem. 
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Tabela 1. Bom relacionamento entre professor e aluno 

Acadêmic
o Implicações do bom relacionamento 
1 Diálogo/ Consenso  
2 Admiração ao professor  
3 Estimula o aprendizado  
4 Gosta do educador  
5 Não entenderá a disciplina  
6 Bom relacionamento  
7 Equilíbrio no relacionamento  
8 Interação  
9 Confiança/ Segurança  

10 Respeito  
11 Harmonia 
12 Aprendizagem  

13-14 Ensino satisfatório  
15 Desenvolvimento  

 

CONCLUSÕES 
Neste pequeno ensaio de discussão da relação 

entre docente e aluno universitário ousamos fazer 
algumas inferências, não conclusivas, mas que são 
resultados de nossas observações, qual sejam: mesmo 
que o docente perceba dentro de sala de aula algum 
aluno com maior facilidade e domínio do conteúdo e, 
mesmo que este tenha contribuições concretas, o 
professor deve continuar dando atenção a todos para 
que se sintam assistidos igualmente levando em 
consideração as dificuldades de cada um. 

A afetividade do docente com os alunos 
influencia no relacionamento interpessoal, sendo fator 
importante no ensino aprendizagem; a postura do 
docente diante do aluno que chega na faculdade cheio 
de vivências com recursos tecnológicos deve ser a de 
um mediador; o docente precisa transformar as 
informações que os alunos trazem em prática 
pedagógica, a fim de atender o novo perfil de aluno, 
contemplando-o com as atividades propostas. 

O docente deve olhar para dentro de si e para o 
outro, percebendo que está em uma relação entre 
adultos; o docente deve considerar o planejamento 
como um plano de ação educativa, que possibilite o 
desenvolvimento do processo como um todo, 
flexibilizando-o para atender aos questionamentos dos 
que surgirão durante as aulas, vislumbrando objetivos 
que atinjam a totalidade do aluno, ou seja, aspectos 
cognitivos, afetivo-emocional, de desenvolvimento de 
habilidades e de formação de atitudes; o docente deve 
estar aberto a realizar um planejamento que envolve 
todos os aspectos dessa aprendizagem complexa 
desse aluno que é um adulto. 
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INTRODUÇÃO 
A educação é primordial para o desenvolvimento 

de um país, por gerar veridicamente resultados na 
melhora da qualidade de vida, pois é apenas através 
dela que se pode mudar algo de concreto na sociedade 
(FREIRE, 2000), e em um mundo globalizado novas 
competências educativas estão sendo requisitadas não 
só aos adultos como às crianças, sendo uma delas a 
Educação Financeira.  

Buscando complementar a formação das 
crianças a educação financeira se mostra de grande 
importância, pois permite desenvolver habilidades e 
competências relacionadas com a administração 
responsável do dinheiro ao atingir a vida adulta 
(ZUPAN, 2009; KROETZ; VALENTIM; CENSI, 2012).  

Devido ao fácil acesso ao dinheiro as crianças 
estão sendo postas a prova constantemente. Por isso, 
objetivou-se analisar aspetos relacionados com a 
gestão financeira feita pelas crianças e a forma como 
pais e escola intervêm no processo de ensino.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
200 crianças com idades entre 8 a 13 anos, 

alunos de duas escolas e cursando o 4º e 5º ano 
fundamental, responderam um questionário de 
respostas fechadas com as opções SIM, NÃO e ÀS 
VEZES. A Tabela 1 apresenta a composição da 
amostra por gênero e idade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
50% dos alunos declararam ter o hábito de 

guardar (poupar) dinheiro, 36,5% só às vezes, e só 
13,5% não possuem esse hábito (Figura 1).  

Em relação à estratégia usada pelas crianças 
para receber dinheiro dos pais, das três possibilidades 
indicadas (Tabela 2), 71,2% pedem dos pais e 65,4% 
fazem algum trabalho em casa, mas só 47% ganham 
mesada; indicando uma falta por parte dos pais de 
ensinar os filhos a administrar dinheiro de mesada, 
deixando as crianças com o conceito de que só pedir 
basta para ter o dinheiro. Mas, por outro lado, o grupo 
de crianças que ganha seu dinheiro trabalhando está 

aprendendo vários conceitos inerentes à administração 
financeira: o dinheiro é produto de um trabalho (salário) 
e deve ser administrado. 

  
Figura 1. Frequência de respostas à pergunta: Você tem o 
costume de ganhar dinheiro?  
 

Tabela 2. Estratégias para receber dinheiro dos pais. Valores 
em % 

 
As meninas possuem mais o hábito de pedir 

dinheiro que os meninos (74% e 68,2% 
respectivamente), mas elas são as que menos ganham 
mesada (42,5% e 51,7% respectivamente) e as que 
menos ganham dinheiro trabalhando (63% e 67,9% 
respectivamente). Resultados que demonstram um 
comportamento cultural de ensinar às mulheres a 
serem dependentes economicamente, e assim ter que 
pedir.  

Naturalmente o dinheiro é para ser usado, e 
segundo as respostas das crianças a maioria guarda 
para comprar depois (79,7%), 65,6% para sair e se 
divertir, e 65,8% usa o dinheiro para comprar doces na 
merenda da escola (Tabela 3). Usar o dinheiro para a 
compra de doces na merenda é um problema e um 
risco para a saúde, pois as crianças não são orientadas 
a comprar alimentos saudáveis; isso sem contar com o 
fato de que nas cantinas das escolas a oferta e 
qualidade dos alimentos ofertados são ruins. O 
comportamento de uso dinheiro por gênero revelou que 
não há diferença em relação à compra de doces para a 
merenda (65,9% em média) e para sair (65,7% em 
média), mas quando se trata de guardar para depois 
comprar, nos meninos é mais forte este comportamento 
(84,5%) que nas meninas (75,3%). 
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Quando os alunos não conseguem dinheiro com 

os pais ou para aumentar sua renda, e os resultados 
revelaram que das opções dadas (Tabela 4) o fazer 
trabalhos em casa é a mais importante (73,4%), mas é 
preocupante ver como não há um sentido de iniciativa 
(empreendedorismo) por parte dos alunos, já que as 
opções restantes foram altamente recusadas (87,5% 
em média). Este resultado confirma o costume dos 
alunos pedirem dinheiro para os pais, e eles atender ao 
pedido, sem ensinar nem incentivar à busca de novas 
formas de ganhar o dinheiro. 

 
Embora o dinheiro seja da criança, os pais 

possuem uma forte influência sobre o que deve ser 
feito com esse dinheiro. De fato 53,9% das crianças 
declararam que os pais dizem como devem gastar o 
dinheiro, sendo ainda mais forte essa influência nas 
meninas, ratificando modelos de não equidade. No 
grupo que não tem intervenção dos pais (33%) são os 
meninos os que possuem mais autonomia (Figura 2). 

 
Aprender a administrar o dinheiro é um processo 

que ocorre, em primeira instância em casa, e com a 
nova proposta do Ministério de Educação, na escola 
com a educação financeira. Mas, somente 43,5% dos 
alunos conseguiram responde com toda certeza que 
aprendem na escola, e 45,7% que não aprendem. Isso 
está relacionado com a forma, a didática, com que é 
ensinado o conteúdo, pois geralmente só é trabalhado 
na matemática e não como um tema transversal que 
deve ser abordado por todas as disciplinas. De fato, 
71,7% dos alunos declararam não ter aulas para 
aprender a organizar o dinheiro. Ainda assim, fica claro 

que os alunos têm desejo de ganhar mesada (85,4%), 
e dos que ganham 80,3% gostam de receber.  

CONCLUSÕES 
Os resultados indicam o desejo das crianças por 

querer ganhar dinheiro, mas este desejo está em 
descompasso com os interesses dos pais, que além de 
não dar uma mesada para que as crianças aprendam a 
administrar o dinheiro, eles interferem na decisão de 
em que e como gastar o mesmo. Por isso, foi mais 
comum o pedir dinheiro aos pais, o que mantem o 
controle nos pais.  

Adicionalmente, a tendência de meninas serem 
as que mais pedem dinheiro e as que menos ganham 
mesada, deixa em evidência um comportamento de 
inequidade, que se refletirá no futuro dessas meninas, 
terão maior probabilidade de serem mulheres 
dependentes economicamente, pois não foram 
ensinadas a ganhar, nem administrar seu próprio 
dinheiro.  

Outro aspecto importante é a falta de incentivo às 
crianças, por parte dos pais, na busca de estratégias 
para ganhar dinheiro, o que não permite o 
desenvolvimento do espírito empreendedor.  

Como a maioria não recebe mesada e não faz 
nada que possa lhes mostrar o real valor do dinheiro, 
os pais não se preocupam com a Educação Financeira 
das Crianças.  

Bombons, Doces e Merendas assim como sair 
foram as coisas mais atrativas para as crianças, 
deixando de lado o conceito de poupar.  

As aulas de Educação Financeira ou não 
ocorrem nas escolas ou simplesmente o conteúdo é 
trabalhado como matemática e não transversalmente 
para dar significado para as crianças.  
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INTRODUÇÃO 
A segurança alimentar e nutrição dentro das 

ações do “Programa Fome Zero” direciona a 
necessidade de mobilização e proposituras da 
sociedade civil no combate à fome e à miséria junto a 
segmentos da população brasileira que constituem o 
quadro prioritário do referido programa, que são: 
mulheres, chefes de famílias, quilombolas, tribos 
indígenas, populações dos lixões das grandes 
metrópoles, população do semiárido nordestino e do 
vale do Jequitinhonha (Minas Gerais). Segundo o 
Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar e 
Nutrição (MESA), direciona-se o programa em três 
linhas: conjunto de políticas públicas, a construção de 
uma política nacional de segurança alimentar e 
nutricional, e garantia a segurança alimentar. A garantia 
de a segurança alimentar da população indígena, um 
dos segmentos prioritários do “Programa Fome Zero”, 
condizente com os hábitos tradicionais da alimentação 
indígena. Ainda se justifica este projeto pelo fato de 
contemplar propostas de desenvolvimento de ações 
voltadas para a produção de alimentos locais, através 
da agricultura local para programas públicos e os hortos 
urbanos e pré-urbanos como diretivas de projeção 
eficaz na projeção direcionada ao desenvolvimento 
regional e sustentabilidade na Amazônica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A intervenção considera o micro ecossistema da 

região, levando em consideração o total aproveitamento 
econômico dos recursos naturais do universo cultural 
dos povos Indígenas do baixo Rio Negro, entre 
Barcelos e Santa Izabel e a organização 
socioeconômica e política desta população, bem como, 
os paramentos básicos do sistema produtivo de cada 
etnia, possibilitando uma contextualização qualitativa 
sobre a abrangência étnica exposta e a diversidade de 
conteúdo literário sobre a temática em questionamento.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Considerando que este é elemento 

imprescindível na defesa e preservação do meio 
ambiente e do ecossistema como um todo, tanto da 
maior reserva de água doce do planeta, quanto da 
maior floresta tropical, e que são a maior expressão da 
vida cultural tradicional do Estado do Amazonas e do 
Brasil; não menos importante é o interesse acadêmico 
do ponto de vista antropológico e sociológico, bem 
como, geográfico e político acerca dos habitantes de 
uma Região tão rica e ao mesmo tempo com pobres 
numa quantidade expressiva como é a Região do Rio 

Negro e seus afluentes. A articulação do “Programa 
Fome Zero”, desenvolve suas ações integradas na 
Região com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
(IBAMA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Forças 
Armadas (Exército e Aeronáutica), SEBRAE e 
Organizações não governamentais, interessados em 
participar do combate à fome junto às aldeias 
indígenas. Garantir a segurança alimentar para as 
populações indígenas ultrapassam os problemas 
étnicos, ainda se destacam as questões geográficas e 
políticas incrustadas no universo aqui localizado.  

O noroeste da Amazônia abrange 
geograficamente a região do Rio Negro e do rio Japurá, 
trata-se de uma província etnográfica sem igual no 
País, seja pela quantidade de povos indígenas que 
abrange, seja pela complexidade dos laços que esses 
povos mantem entre si e com a sociedade nacional, 
conforme Figura 1.  

Os povos indígenas que habitam essa área falam 
cerca de vinte línguas, classificadas em três grupos 
distintos: o Tukano, o Aruak e o Maku (embora alguns 
grupos Yanomami habitem o noroeste da Amazônia, 
não devem ser considerados como parte integrante do 
sistema social geopolítico, uma vez que não mantem 
laços estáveis com os demais índios da área). A 
despeito dessa unidade cultural, o território indígena foi 
reintegrado. Na Amazônia Colonial, criaram-se 
configurações tais como "alto" e "baixo Rio Negro". 

 
Figura 1. Limites entre alto e baixo Rio Negro (CARDOZO, 
2004).  

Somam-se a isso as disputas de fronteiras 
internacionais entre as antigas colônias portuguesas e 
espanholas, atuais Brasil, Colômbia e Venezuela, assim 
como a divisão municipal do mapa político brasileiro, no 
que se refere, hoje, aos municípios de São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Japurá. Estes 
são os fatores geopolíticos da sociedade nacional que 
se tem interposto historicamente à ocupação indígena 
do espaço.  

Os povos da Região do Rio Negro e seus 
afluentes apontam como sendo essencial para 
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subsistência à horticultura da mandioca amarga 
(Manihot Esculenta Cranz), ocupando destaque e 
importância, fornecendo de 85 a 95% de calorias no 
consumo diário, seguido pelos produtos da pesca, da 
caça e complementada pela coleta A agricultura 
praticada na região é itinerante, baseando-se no 
sistema de coivara. O trabalho desprendido na 
mandioca baseia-se no trabalho feminino (plantio, 
colheita, transporte e processamento), a participação 
masculina limita-se geralmente na derrubada e 
queimada de uma porção de mato para a abertura de 
uma roça. A seleção de uma área para o cultivo é feita 
levando-se em consideração a qualidade do solo que 
somente pode ser terra firme. As áreas de igapó, 
caatinga e manguezal, frequentes na região do Médio e 
Alto Rio Negro, não são consideradas como áreas de 
cultivo.  

Cada família nuclear (os missionários salesianos 
acabaram com os modos de vida tribal) possui cerca de 
três roças de idades diferentes; uma plantação é usada 
em média três anos consecutivos, possuindo uma 
superfície de cem metros quadrados para dois ou três 
ciclos culturais. O rendimento começa a diminuir a 
partir do segundo ano, em razão da absorção, por parte 
de uma vegetação secundária, dos valores nutritivos do 
chão, traduzindo-se, dessa maneira, numa quantidade 
baixa de tubérculos e pelo seu tamanho pequeno. 
Quando a roça é progressivamente abandonada pela 
mulher, ela efetua um trabalho de coletas de frutos e 
outros produtos naturais, tendo um aproveitamento 
mais demorado. Nessa Região o processo de 
recuperação do solo demora cerca de vinte a trinta 
anos.  

Em geral, a mulher consagra cerca de sete a 
nove horas diárias no trabalho da roça, incluindo a 
capinagem, o processamento da farinha e do beiju; 
quanto ao marido, sozinho ou no sistema de ajuri 
intercomunitário, abre uma roça a cada ano para sua 
mulher. A derrubada é feita no início das estações 
secas (maio, junho ou setembro e outubro), a queimada 
se dá três meses depois. Segundo J. M. Chernela, os 
Unano cultivam cerca de 137 cultivares de mandioca 
diferentes, é o maior número já reportado em roças 
indígenas no Amazonas. Na qualidade de caça e pesca 
tratam-se de atividade exclusivamente masculina, ao 
contrário da pesca que pode ser praticada por ambos 
os sexos (notadamente, nos casos da pesca com timbó 
ou veneno de pesca) todas delimitadas na 
extratificação social no rio Negro, esta por sua vez 
organizada em clãs.  

CONCLUSÕES 
Os índios moram ao longo dos rios principais e 

nos baixos cursos, zonas consideradas como sendo 
mais ricas em peixes são mais orientadas para pesca. 
Pelo contrário, os índios morando perto das cabeceiras 
dos rios ou nos riachos, mais pobres em peixes, dão 
mais importância às atividades de caça. Em razão da 
sedentarização imposta, bem como da atomização dos 
grupos locais em casas individuas centradas ao redor 
da família nuclear (sob a influência dos primeiros 
missionários salesianos), mata e rio à proximidade dos 

povoados tendem a ser pouco produtivos, obrigando os 
Tukano orientais e demais povos a se deslocarem para 
longe de seus povoados para efetuar a caça, a pesca, 
e, também, para fazer suas plantações. Silverwood-
Cope, que trabalhou com os seminômades caçadores-
coletores Maku, mostrou que a produtividade da caça 
era três vezes maior nas profundezas da mata do que à 
proximidade de um povoado. Tal mobilidade, embora 
reduzida, facilitava o processo de regeneração natural 
da floresta tropical. A floresta é principalmente uma 
fonte de perigos, o rio é, literal e simbolicamente, a 
linha que delimita a vida. Por fim, o rio fornece a maior 
parte das proteínas animais da dieta dos povos do rio 
Negro.  

Nesta perspectiva, o conhecimento sobre 
atividades e costumes das etnias que abrangem nestas 
localidades são de extrema importância para a conexão 
acertada sobre as práticas de agricultura e produção de 
animais adequadas para cada grupo étnico e suas 
correlações antropológicas que não confrontem as 
atividades culturais inerentes aos povos amazônicos.  
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INTRODUÇÃO 
A necessidade atual para que os professores 

tenham competências e habilidades adicionais em 
tecnologia denotam-se especificamente em relação ao 
aluno com necessidades especiais e tecnologia 
assistida. Esta necessidade se estende a todos os 
professores, não apenas professores de educação 
especial, como todos os demais profissionais que estão 
propensos a ter alunos com deficiência. O atual sistema 
educacional incentiva um ambiente inclusivo para todos 
os alunos com necessidades especiais, e esta definição 
é apoiada por leis federais. Neste prospecto pretende-
se explorar o processo educacional em uma visão geral 
de corrente formada pelo Conselho Nacional de 
Formação de Professores e pela Sociedade 
Internacional de Tecnologia na Educação cujas 
orientações sobre as tecnologias de apoio laboral 
possuem componentes atuais de graus de ensino que 
incluem ou requerem tecnologia educacionais 
assistidas e delineadas que consideram o uso de apoio 
específico para todos os alunos com necessidades 
especiais, e que tem implicações para a preparação de 
professores, planos educativos individuais, orçamento 
escolar, pessoal, dentre outros (SANCHEZ, 2008).  

Neste aspecto propõe-se uma análise desta 
integração e a preparação dos candidatos a 
professores do ensino tecnológico para atender às 
necessidades dos alunos no ambiente de inclusão, 
permitindo acesso igual e a situações e materiais 
educacionais no ambiente menos restritivo.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Esse estudo consiste em uma pesquisa 

descritiva de campo quantitativa. Segundo Lakatos e 
Marconi (2008) pesquisa descritiva, é aquela que, “[...] 
uma vez que os dados foram coletados, selecionados 
em categoria, analisados, discutidos e apresentados 
em sua forma original, sem a manipulação de 
variáveis”. (p.47).  

A pesquisa de campo consiste na busca de 
dados por parte do pesquisador no local onde ocorre o 
fenômeno pesquisado no campo é uma investigação 
empírica e a sua natureza é quantitativa por se deter 
em explicar o fenômeno proposto. De posse dos 
resultados, tabularam-se os achados e procedeu-se a 
análise dos dados, estabelecendo-se um paralelo com 
o referencial teórico que embasado ao estudo. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O número de pessoas com deficiência na idade 

escola atualmente no Brasil, conforme dados do Censo 
Escolar indicam que no ano de 2014, 698.768 
estudantes especiais sendo 62% matriculados em 
classes comuns, o que diferencia o que retrata no ano 
de 1998 que cerca de 200 mil pessoas estavam 
matriculadas na educação básica, sendo apenas 13% 
em classes comuns, conforme Figura 1. 

 
Figura 1. Matrículas de alunos com deficiência na rede 
pública 1998 e 2014.  

Em 2015, eram quase 900 mil matrículas e 79% 
delas em turmas comuns. Os mesmos dados do 
Ministério da Educação (MEC) apresentam o aumento 
de 198% no número de professores com formação em 
educação especial. Em 2003, eram 3.691 docentes 
com esse tipo de especialização. Em 2014, esse 
número chegou a 97.459 professores capacitados, 
conforme Tabela 1. 

 
Segundo a Fundação Half the Planet uma 

organização que apoia a aplicação da tecnologia, cerca 
de metade de toda a população do planeta, 
aproximadamente 3 bilhões de pessoas, possui algum 
tipo de deficiência.  

Devido ao crescente número de alunos com 
necessidades especiais a tecnologia educacional de 
apoio está crescendo em importância (FLETCHER, 
2009). Alunos com necessidades especiais também 
estão tendo um impacto maior sobre o professor de 
educação que durante os últimos 10 anos, acrescentou 
uma percentagem de alunos com deficiência em suas 
classes. Nas escolas de cunho técnico e tecnológico 
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público a inclusão perfaz 97,3% dos estudantes com 
deficiência servidos nas escolas.  

Com o foco crescente para atender às 
necessidades de todos os alunos, incluindo aqueles 
com deficiência, a inclusão é um componente de 
agendas de reestruturação escolar (GLAT, 2012). 
Através do uso de dispositivos de tecnologia assistida 
(TA), muitos estudantes decresciam seu isolamento a 
partir de uma classe especial e tornava-se uma parte 
importante na sala de aula regular, que é considerado o 
ambiente menos restritivo. Soluções de acesso à 
tecnologia foram inseridas ao material de conteúdo 
diário (POKER, 2010). Nesta perspectiva os 
professores devem ser preparados na definição de 
instrução e adequação proporcional as instruções de 
cada indivíduo e sua alteração metodológica 
demonstrada, dentre elas:  

• Metodologia aplicada ao estudante;  
• Quantidade de material a ser coberto pelo 

conteúdo;  
• Método de avaliação e seus critérios;  
• Nível de assistência fornecido na situação de 

ensino/aprendizagem;  
• Análise do ambiente de aprendizagem;  
• Materiais didáticos que são usados pelo aluno.  
• Acesso: ambiente físico e tecnologia  
• Desenvolvimento Profissional Contínuo: em 

curso  
Nos aspectos legais o conceito de uma sala de 

aula de inclusão ou escola baseia-se em ensinar os 
alunos com deficiência em salas de aula regulares, em 
vez de em escolas especiais, salas de aula ou locais 
direcionados para este fim.  

É também necessário um compromisso com a 
tecnologia para garantir que todos os candidatos a 
professores são capazes de usar tecnologias 
educacionais para ajudar todos os alunos a aprender, 
ambos esperam que os candidatos a professores de 
compreender a aquisição da linguagem; influências 
culturais na aprendizagem; excepcionalidades; 
diversidade de populações de estudantes, famílias e 
comunidades; e inclusão e equidade nas salas de aula 
e escolas, itens adjacentes e relevantemente notórios a 
composição de saberes no processo de inclusão.  

CONCLUSÕES 
Como a educação de todos os alunos ocorre 

com mais frequência na sala de aula padrão no 
ambiente de inclusão, os conceitos de ensino e 
aprendizagem que incorporem abordagens de 
tecnologia assistida e inclusiva tornam-se mais 
importantes. Esta mudança na população terá o 
impacto de mudar as metas de aprendizagem, os 
métodos de ensino e os meios de avaliação para todos 
os alunos. A tecnologia de apoio é uma ferramenta 
educacional amplo que está crescendo na sua 
utilização e importância, e é necessário para a 
consideração para todos os alunos classificados com 
qualquer forma de deficiência e deve ser incluído no 
plano educativo individual do aluno. Professores atuais 

e futuros, devem fazer parte desta construção de 
contextos o que reflete no alinhamento dentro da 
educação especial, bem como entre o ensino geral e 
especial. Conforme diretrizes de Brasil (2005) os 
programas gerais de formação de professores devem 
se reestruturar para incluir conteúdo para os 
professores sobre a metodologia de educação especial 
e pedagogia em conjunto com as modificações e 
acomodações das práticas assistida específicas para 
cada estudante. Ferramentas estas que podem fazer 
uma diferença significativa para os discentes, 
permitindo o acesso a informações e atividades que de 
outra forma são inacessíveis. Um benefício adicional é 
que as ferramentas também podem fazer informações 
e recursos mais disponíveis, mesmo para aqueles que 
não têm uma deficiência ou que ainda não tenham sido 
identificadas como tendo uma deficiência. Os 
professores de educação excepcionais não são os 
únicos que precisam de consciência da tecnologia 
assistida, deve-se que todos os professores do ensino 
tecnológico se integrem aos alunos com necessidades 
especiais no propósito de apoiar o aluno na inserção na 
população geral de estudantes e permitindo uma 
Acessibilidade e Proporcionalidade dentre os 
professores e todos os alunos sem distinção na 
realidade da sala de aula de hoje. 
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INTRODUÇÃO 
As transformações que vem ocorrendo no meio 

rural, como o envelhecimento da população, a 
migração e a presença da juventude, entre outros, têm 
se tornado elementos importantes para a formulação de 
políticas públicas e de estratégias para o 
desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura 
familiar. No Amazonas, tais temas estão presentes nas 
pesquisas realizadas por diversas instituições, como a 
Embrapa, com a perspectiva de subsídio à formulação 
de tecnologia condizente com as demandas do 
contexto atual.  

Neste sentindo, este estudo teve como objetivo 
apresentar o cenário da dinâmica da população rural de 
dezessete comunidades, onde o principal cultivo é a 
mandioca, base alimentar do amazonense.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente estudo utilizou a pesquisa 

exploratória com a finalidade de alcançar “maior 
interação com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito ou constituir hipóteses”, além de contribuir 
para aprimorar ideias (GIL, 2002, p.41). Foram 
coletados dados primários por meio de entrevistas com 
produtores de mandioca, em oito comunidades do 
Município de Careiro e nove do Município de Manaquiri, 
com uma amostra representativa de 20% dos 
agricultores produtores de mandioca. Foram 
entrevistados 394 agricultores de um total de 1.970. 
Para o estudo de caso, optou-se pela amostra 
intencional, onde os indivíduos são “selecionados com 
base em certas características tidas como relevantes 
pelos pesquisadores e participantes, mostra-se mais 
adequada para a obtenção de dados de natureza 
qualitativa” Gil (2002, p. 145). Para a seleção dos 
entrevistados seguiu o procedimento probabilístico 
aleatório, onde todos os elementos da população têm a 
mesma probabilidade de pertencerem à amostra.  

O universo de produtores de mandioca do 
município foi informado previamente pelo Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuária e florestal Sustentável 
do Estado do Amazonas (IDAM). Os dados levantados 
foram tratados, de forma a produzir os indicadores de 
dependência em cada comunidade dos dois municípios 
estudos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O estudo mostrou que em cinco comunidades do 

Município de Careiro, a presença de jovens alcança 
índices superiores a 50% da população, chegando a 

alcançar 88% na comunidade de Jacamim. Os 
resultados estão relacionados com as altas taxas de 
fecundidade e natalidade, que ainda é um pouco mais 
alta no norte do país, em relação às demais regiões do 
país. Na comunidade Sumaúma observou-se menor 
presença de jovens, como mostra a Tabela1. Essa 
comunidade apresenta baixa razão de dependência, 
36, significa que a maior parte é população 
potencialmente produtiva. Em relação aos idosos 
evidenciou-se que todas as comunidades apresentam 
um baixo índice de dependência, não ultrapassando 30 
em nenhuma das comunidades, como mostra a Tabela 
1. 

 
Em relação ao Município de Manaquiri, a 

presença de jovens alcança índice superior a 60 em 
cinco. Sendo que em quatro, o índice de idosos é igual 
ou superior a 50, o que evidencia o alto índice de 
dependência. Em quatro comunidades o índice de 
juventude fica abaixo dos 50, porém o de idosos supera 
os 45, o que aumento a quantidade de pessoas 
dependentes, como mostra a Tabela 2. O maior 
indicador encontrado foi da comunidade de Tupana que 
alcançou o valor de 116,7. Tratando-se da menor 
presença de jovens na razão de dependência temos 
como proeminência a comunidade de Pacova com o 
indicador de 23,1. 

A produtividade no meio rural está diretamente 
interligada à idade e consequentemente a 
disponibilidade de mão-de-obra, por consequência, 
pessoas jovens dentro da organização representam 
perspectivas em relação a uma administração legatária 
nos estabelecimentos. Raramente pessoas com mais 
de 60 anos fazem investimentos, pensando em retorno 
desses investimentos em longo prazo, e, quando o 
fazem é para beneficiar os seus sucessores. 
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Na maior parte das comunidades, há alto índice 

de população economicamente dependente. São os 
grupos das faixas etárias de 0-14 e os de mais de 60 
anos de idade. Ao tratar de razão de dependência 
(Figura 1) em comunidades rurais, é importante 
ressaltar que a razão diz respeito à força humana 
disponível nas atividades agrícolas desenvolvidas. A 
existência de jovens significa uma possível janela de 
oportunidade, que com políticas adequados podem ser 
potencializada.  

 
Essa politicas precisam ressignificar a 

agriculturas, tornando-a mesmo mais atrativa e 
produtiva para as futuras gerações. As informações 
mostram a necessidade de intervenção do Estado no 
meio rural, visando dar maior sustentabilidade aos 
processos produtivos tendo como parâmetro os 
aspectos demográficos.  

CONCLUSÕES 
A estratificação da população em comunidades 

rurais no Amazonas, por faixa de idade, permite uma 
compreensão da disponibilidade de mão de obra para o 
trabalho agrícola. A razão de dependência expõe a 
predominância de jovens e idosos no meio rural e 
evidencia os desafios relacionados ao aumento da 
produção e produtividade da agricultura familiar do 
Amazonas. A presença de um grande contingente da 
população “economicamente dependente” coloca a 
necessidade de aprimorar o avanço tecnológico, 
visando aproveitar e potencializar a inserção da 
população em idade produtiva na produção 
agropecuária. O alto índice de jovens na população 
mostra que a taxa de fecundidade permanece alta em 
diversas comunidades, o que coloca o desafio de tornar 
a atividade agrícola atrativa e capaz de gerar renda 
para esse segmento. No momento que essa população 
atingir a faixa etária de população economicamente 
ativa, a sociedade precisa estar preparada para 

aproveitar o “bônus demográfico”. Este momento 
“caracteriza-se pela redução da razão de dependência 
e sua relação com a proporção de população em idade 
ativa (15 a 59 anos)” (VASCONCELOS; GOMES, 2012, 
p.547).  

A agricultura familiar, enquanto agente de 
desenvolvimento rural, abastecimento e segurança 
alimentar depende, da permanência dos jovens no 
meio rural. Desta forma, é preciso urgentemente 
formular estratégias atrativas como novas tecnologias, 
espaços de participação, a garantia de acesso dos 
jovens à educação, lazer, tecnologia e a valorização do 
meio rural, e criação de oportunidades de 
trabalho/renda. As políticas públicas precisam estimular 
o interesse dos jovens em permanecer no meio rural e 
garantir a reprodução da agricultura familiar e o 
desenvolvimento rural. 

A presença de jovens e idosos no meio rural não 
significa um aspecto negativo. Os jovens se tornarão 
produtivos, o que requer do Estado uma atenção 
especial em termos de políticas, para aproveitar a 
janela de oportunidades. Os idosos têm garantido a 
sobrevivência e alguns investimentos na família e na 
agricultura. Isso requer uma leitura mais detalhada por 
parte do Estado.  
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INTRODUÇÃO 
Esse artigo é fruto da minha dissertação de 

mestrado onde buscou a compreensão dos fatores 
ligados ao cenário sócio ambiental da população que 
vive nas margens dos igarapés na cidade de Manaus.  

Identidade social é o aspecto do autoconceito 
que o ser humano adquire através do conhecimento de 
seu pertencimento a um grupo ou grupos sociais com 
sentimentos de valoração. Assim o entorno físico pode 
se constitui como ponto importante para construção de 
sua identidade. O termo pode receber diversas 
denominações sendo mais comum identidade de lugar 
e identidade social urbana. (MOURÃO e 
CAVALCANTE, 2006).  

Um lugar de moradia é normalmente um lugar 
construído e planejado pelas vivências e oportunidades 
que cada pessoa e sua família passam durante sua 
vida. Para analisar o lugar segundo Carlos (1992), é 
necessário levar em consideração a tríade habitante-
identidade-lugar. O habitante através do seu corpo se 
apropria e faz uso deste, com suas sensações e ações, 
de desejos, de projeções e de identidade com o outro. 
O corpo dá a condição do vivido, do experienciado, do 
trabalho e do lazer que vai aos poucos tendo uma 
significância dada pelo uso diário. Através do corpo o 
ser humano se apropria da rua, das calçadas, que se 
comunica que vai às compras enfim, atuando no 
mundo.  

No lugar vivido o ser humano se reconhece como 
pertencente àquele lugar. O lugar dá a natureza social 
da identidade que, segundo Silva (2000); Frago e 
Escolano (2001) seria fruto da própria historicidade do 
ser humano e que estaria em constantes 
transformações. A identidade social estaria enraizada 
no passado histórico e que mantém certa 
correspondência com o lugar vivido. O lugar é um 
produto do ser humano com seu grupo social, com 
suas hierarquias e seus conflitos de poder. Leff (2001) 
em seus estudos sobre habitat, ambiente e cultura, 
reforça esse pensamento ao dizer que o habitat é o 
lugar construído pelos atores sociais através de suas 
significações e práticas com a natureza e que a cultura 
não é determinada pelo meio em que a população 
humana vive, mas que esta vai se reconfigurando 
através do próprio modo de cada população que se 
apropria do ambiente nas suas movimentações 
migratórias ou permanências geográficas.  

Segundo Carlos (2001), o ser humano se 
percebe a partir de sua casa, sendo esta o ponto 
central da sua posição geográfica no mundo. A sua 
forma arquitetônica possui um conteúdo social 

construído ao longo da sua história, na qual se apoia 
sua ação e percepção de vida. Assim, sua construção 
revela a própria identidade do homem refletida pela sua 
memória, tornando-se agora presente. Um fenômeno 
desprezado pelas propostas de operações urbanas, 
que balizam as políticas públicas de moradia. Em 
muitos casos um lugar de moradia não expressa 
necessariamente um ambiente planejado e muito 
menos desejado. Isso é muito comum nas grandes 
cidades onde vemos o problema de moradia bastante 
precário e longe de expressar um uso ambiental 
sustentável.  

Manaus possui características geográficas 
peculiares na sua malha urbana, com a existência de 
cursos d’água em toda sua extensão, determinando 
todo o tecido urbano. Por fatores culturais, 
socioeconômicos e geográficos a população manauara 
sempre ocupou as margens dos igarapés. O Governo 
do Estado em 2003 começou a articular uma política 
fundiária que priorizava essas áreas, objetivando uma 
melhoria na qualidade de vida e segurança da 
população local e uma melhoria na estética paisagista 
da cidade. Assim, surge o PROSMIM- Programa de 
Saneamento dos Igarapés de Manaus, com objetivo de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida e condições 
de moradia para essa população que vive nas margens 
dos igarapés mais poluídos da cidade 
(www.prosamim.am.gov.br).  

As áreas dos igarapés contempladas por esse 
programa sofrem aterramento em seu curso, 
modificando sua estrutura física, funcionalidade 
biológica e social. Com esse procedimento 
arquitetônico, a paisagem urbana de Manaus é 
totalmente modificada, com asfaltamento do solo, 
construção de blocos de apartamentos e casas com 
formas padronizadas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A presente pesquisa foi de cunho exploratória 

descritiva. Gil (2002) indica que a pesquisa exploratória 
proporciona ao pesquisador maior familiaridade com a 
problemática levantada, o que pode facilitar na criação 
de hipóteses.  

As técnicas para a coleta de informações foram 
observação participante e a entrevista semiestruturada. 
Gil (2002), Minayo (1994) e Triviños (1992), colocam 
que as entrevistas semiestruturadas são guiadas por 
relações de pontos de interesse que o entrevistador vai 
explorando ao longo de seu curso e que a estratégia 
para a realização de entrevistas em levantamentos 
deve considerar a especificação de dados que se 
pretende obter e a formulação das perguntas.  
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Esse estudo foi realizado com 40 moradores do 
Parque Residencial Manaus - Quadra I e II que faz 
parte do Igarapé de Manaus contemplado pelo 
Programa PROSAMIM, do gênero masculino e feminino 
com idade superior a 25 anos, chefes de domicílio, que 
tenham optado por morar em nos apartamentos há, no 
mínimo um ano.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A modificação realizada através do PROSAMIM 

na vida dos moradores do PRM onde eles passam da 
condição de pessoas excluídas e desvalorizadas 
socialmente, um lugar sujo e insalubre, para um lugar 
planejado, habitável e organizado, esses moradores 
passam a ser vistos como cidadãos, moradores num 
lugar que orgulha a cidade.  

A função do papel social e seu desempenho 
dependem de fatores cotidianos, das práticas sociais, 
através do processo de imitação do comportamento de 
seus pares. Aos poucos os seres humanos vão 
incorporando novos papeis que lhe são impostos 
(HELLER, 2000).  

Agora o morador deve cuidar desse ambiente 
coletivo de moradia. Se antes o morador não tinha essa 
responsabilidade já que o local era sujo mesmo e se 
constituía como um lixão do centro da cidade, onde 
tudo ali era jogado sem ter uma identificação de 
autores, agora isso toma uma nova forma. A cobrança 
do cuidado passa a ser cobrada pela cidade que os 
admitiu como “novos moradores”.  

O compromisso social com o ambiente requer 
responsabilidades compartilhadas. É ter que incorporar 
hábitos novos e uma sensibilidade ambiental que até 
então não havia. A esse “novo cidadão” será cobrado 
algo além do que os demais cidadãos de Manaus têm 
de mostrar. A recente produção do espaço coletivo 
ainda não parece ter permitido a tessitura de “acordos” 
para o desempenho do papel social de cada morador 
no que concerne ao cuidado ambiental.  

O compromisso social com o ambiente segundo 
Leff (2003) requer dos cidadãos um novo pensar, uma 
revolução dos conceitos. É necessária a incorporação 
de uma nova cultura que valorize o ambiente, que 
promova a sustentabilidade ambiental.  

CONCLUSÕES 
A questão de moradia no Brasil tem sido foco de 

Políticas Sociais do governo que objetivam atender as 
carências habitacionais do povo brasileiro. Os 
conjuntos visam maximizar um maior número de 
unidades habitacionais que possam suprir o déficit 
habitacional.  

Assim, a construção de conjuntos habitacionais 
populares tem tido um crescimento significante nestes 
últimos anos. Geralmente, são conjuntos projetados 
com arquitetura moderna, baseados em modelos 
internacionais que tendem a racionalizar o espaço.  

Em Manaus a construção do Parque Residencial 
Manaus é um exemplo dessa nova forma de morar. 

Nota-se uma padronização na construção das 
residências e um parcelamento de lugares como forma 
de melhor direcionar as atividades de seus usuários 
como encontros sociais, para atividades recreativas e 
esportivas e usos domésticos.  

A contradição existente entre o que planejado 
pelo governo e o mundo vivido pelos moradores 
mostram a indissociabilidade do lugar e as pessoas que 
vivem nele. Aos poucos o espaço vazio vai sendo 
preenchido pelo modo de vida de cada um, se tornando 
aquele espaço num território distinto e reconhecido.  

Os moradores do PRM são pessoas vindas de 
lugares inóspitos que carregaram a esperança de uma 
vida melhor. São pessoas que lutaram pela casa 
própria, pelo não pagamento do aluguel e condições 
insalubres, não quer dizer que estes moradores 
encerraram suas necessidades, ao contrário, a nova 
configuração espacial do local trouxe novas 
perspectivas sociais, estabelecimentos de nova 
identidade social e uma agenda de compromissos 
socioambientais.  
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INTRODUÇÃO 
Para atender sua demanda interna até 2018, o 

Estado do Amazonas precisará produzir 68.825 
toneladas de peixe, o que significa a necessidade de 
“uma infraestrutura de viveiros escavados e semi-
escavados de 9.832 hectares de área alagada em 
todos os municípios do estado”, isso, considerando a 
atual produtividade (Pantoja‐Lima et. al., 2015, p.748). 
Uma alternativa para potencializar a produção e oferta 
de peixe é a adoção de práticas tecnológicas que 
garantam melhores produtividades.  

A tecnologia “criação de tambaqui em tanques 
escavados” foi recomendada pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a partir de 
2001, para áreas de terra firme no Estado. Essa 
tecnologia garante melhores índices de produção da 
espécie e, consequentemente, contribui para melhoria 
da renda familiar e conservação da biodiversidade das 
regiões. Neste sentindo, o objetivo desse estudo foi 
avaliar, junto aos agricultores que utilizam a tecnologia, 
os impactos econômicos, sociais e ambientais, gerados 
a partir de sua adoção.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O levantamento dos dados foi realizado junto a 

dez agricultores familiares que criam tambaqui em 
tanque escavado na comunidade do Lago do Santana, 
localizada no município de Manacapuru/AM. 

 
Figura 1. Distribuição espacial dos piscicultores. Fonte: 
Google Earth (2015).  
 

Utilizou-se a metodologia Sistema de Avaliação 
de Impactos Econômicos, Sociais e Ambientais 
(Sistema Ambitec), desenvolvido pela Embrapa. O 
Sistema possui três etapas: A primeira, consistente no 
levantamento e coleta de dados gerais sobre a 
tecnologia. A segunda trata da aplicação dos 

questionários em entrevistas individuais com os 
agricultores e inserção dos dados nas planilhas 
eletrônicas desenvolvidas em plataforma MS-Excel, 
chegando aos resultados quantitativos dos impactos, os 
coeficientes de impactos e o índice agregado de 
impacto ambiental da tecnologia selecionada. A planilha 
é preenchida com indicadores e aspectos, que 
interagem e geram um resultado final de cada esfera 
em análise social, econômica e ambiental com 
perguntas pertinentes a esses indicadores. O 
entrevistado que utiliza a tecnologia, indica um valor 
que pode caracterizar as condições de mudanças 
ocorridas ou não, a partir da adoção da mesma.  

Os coeficientes que preenchem a planilha podem 
indicar: grande aumento= +3, moderado aumento=+1, 
inalterado= 0, moderada diminuição= -1, grande 
diminuição= -3. Também é possível verificar a 
espacialidade da tecnologia, considerado a sua 
espacialidade do seu alcance, que podem ser: pontual= 
1, local= 2, e entorno= 5. Por último, esse conjunto de 
fatores de ponderação, pode variar numa escala entre -
15 e +15 e geram um índice geral de impacto social da 
tecnologia, além de apontar as dimensões da situação 
e condições em que se encontra a comunidade e o 
meio ambiente. 

 
Figura 2. Planilha do Sistema Ambitec (Conservação 
ambiental, Indicador água). Fonte: Magalhães et al (2006).  
 

A terceira etapa consiste na análise e 
interpretação dos dados, identificando os impactos e a 
contribuição da tecnologia para o desenvolvimento 
agrícola e rural.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na comunidade há uma associação de 
moradores denominada de Associação dos Moradores 
do Lago do Santana (AMOS), que facilita o acesso a 
instituições de ensino, pesquisa e extensão, criando um 
ambiente propício à realização de cursos, formação e 
acesso a tecnologias para a piscicultura. Os resultados 
obtidos através do uso do Sistema Ambitec mostraram 
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que a tecnologia vem contribuindo para geração de 
impactos relevantes no seu ambiente de adoção. 
Destaque para os impactos sociais, porém, ainda com 
ampla oportunidade de melhoria nestes indicadores, 
principalmente na dimensão ambiental. Quanto aos 
impactos negativos, verificou-se que o maior foi no 
aspecto eficiência tecnológica, onde há o aumento da 
utilização de recursos químicos e tecnológicos, 
principalmente os necessários para manutenção dos 
tanques, como insumos agrícolas e recursos (-4,85), 
veterinários e matérias-primas (4,35) e o uso de 
energia (-9,35). O aumento na utilização de insumos e 
energia, ao mesmo tempo em que impacta 
moderadamente de forma negativa na dimensão 
ambiental, viabiliza a atividade, com reflexos 
extremamente positivos na dimensão social como 
trabalho, renda e outros indicadores.  

Em relação aos indicadores sociais e 
econômicos, o aspeto renda (7,77) se destacou isso 
por que a tecnologia possibilitou o fortalecimento e 
garantia de renda (11,63), com uma diversificação 
(3,73) e gerando o aumento do valor da propriedade 
(7,95). Esses índices, no caso da comunidade do Lago 
do Santana, estão diretamente relacionados com os 
investimentos realizados, como a construção de 
tanques, com a articulação e integração da piscicultura 
com outros cultivos e a manutenção de outras 
atividades agrícolas na propriedade.  

Com relação a aspecto respeito ao consumidor 
(6,84), o mesmo obteve impacto positivo e os principais 
indicadores que contribuíram para sua formação foram 
qualidade do produto (3,88), bem-estar e saúde animal 
(8,28) e o capital social (8,37). Os entrevistados 
afirmam a percepção de que a adoção da tecnologia 
permitiu uma maior integração cultural, engajamento 
em movimentos sociais, principalmente em relação aos 
ligados diretamente as políticas públicas da piscicultura 
e, consequente, captação de demandas para a 
melhoria da atividade e do produto. Todos os aspectos 
ponderados, ao final representaram os seguintes 
índices: 
Tabela 1. Ponderação dos indicadores a partir dos dados em 
campo. Org.: Bruna Gomes (2016) 

 
A observação e atenção aos indicadores e 

índices negativos na avaliação tem a função de, caso 
persistam, desencadear medidas de mitigação e 
recuperação de possíveis danos ao ambiente ou ao 
homem.  

A adoção da tecnologia de acordo com os dados 
levantados permitiu aos produtores a obtenção de 
ganhos por ser um produto que tem demanda de 
mercado crescente. A tecnologia permite reduzir o ciclo 
de produção (de 36 para 12 meses), aumentando a 
taxa de sobrevivência de 54% para 76% dos peixes 
colocados nos tanques, aumentando o peso médio 

para a venda, que atualmente situa-se entre 2,50 a 3,10 
kg/un./ano. Também permite aumentar a produtividade 
para 10.075kg/ha/ciclo. A média de produção sem uso 
de tecnologia situava-se próximo aos 3.000 kg/ha/ano. 

CONCLUSÕES 
A tecnologia recomendada obteve em sua 

maioria, impactos positivos e, tem gerado 
oportunidades para a Comunidade Lago Santana que 
sobrevive da exploração de recursos naturais. Além de 
gerar renda, os pequenos produtores contribuem para o 
abastecimento das feiras de Manaus, Iranduba e 
Manacapuru – AM. O resultado evidenciou o potencial 
da tecnologia para o desenvolvimento da comunidade. 
Os aspectos mais relevantes foram os fatores 
econômico e social, que obtiveram índices positivos. 
Entretanto, os índices negativos como o aumento no 
consumo de insumo agrícolas e recursos (-4,85) e 
energia (-9,35), merecem atenção especial, 
demonstrando que, caso persistam, haverá 
necessidade de se estabelecer ações mitigadoras para 
estes impactos.  
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INTRODUÇÃO 
Considerando a expressiva cobertura vegetal da 

região amazônica, cada vez mais se tem evidenciado 
sua importância no controle das mudanças climáticas 
globais, tanto pela capacidade de emitir gases do efeito 
estufa para a atmosfera, via queimadas ou 
desmatamentos, como de absorver carbono da 
atmosfera por meio do crescimento do povoamento.  

Desta maneira, é fundamental reconhecer a 
necessidade de manutenção das florestas tropicais, o 
que se dará por meio da utilização do manejo florestal.  

Objetivo geral: Avaliar o comportamento da 
floresta manejada comercialmente em relação à 
dinâmica de carbono, determinando se esta é fonte ou 
sumidouro de carbono para a atmosfera.  

Objetivos específicos:  

• avaliar a dinâmica florestal, em relação ao 
ingresso, mortalidade e incrementos em 
diâmetro, área basal, volume e estoque de 
carbono;  

• determinar o estoque de carbono florestal 
acima do nível do solo e total antes da 
exploração;  

• determinar o estoque de carbono florestal 
acima do nível do solo e total após a 
exploração (1, 4 e 18 anos após);  

• estimar a dinâmica de carbono no período 
avaliado. 
  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O trabalho foi realizado em área da empresa Mil 

Madeiras Preciosas Ltda, localizada no km 225 da 
rodovia AM-010, município de Itacoatiara (AM). Foi 
utilizado neste estudo dados da parcela permanente do 
compartimento B.  

As parcelas foram implantadas com área de um 
hectare cada (100 m x 100 m) conforme a metodologia 
adotada por Silva e Lopes (1984) e as diretrizes de 
medição e instalação de parcelas permanentes na 
Amazônia definidas por Silva et al. (2005). Cada 
parcela foi dividida em 100 subparcelas de 10 m x 10 
m. Todos os indivíduos arbóreos com DAP≥15 cm 
foram plaqueteados e identificados.  

No inventário florestal, as variáveis tomadas para 
cada árvore foram as seguintes: classe de identificação 
do fuste (CIF), identificação botânica (em nível de nome 
científico); diâmetro à altura do peito (DAP), tratamento 
silvicultural, iluminação da copa, forma da copa, grau 

de comercialização, danos e presença e efeito dos 
cipós (SILVA, LOPES, 1984; SILVA et al., 2005). 

Os dados foram analisados utilizando a análise 
de variância com medidas repetidas no tempo, a fim de 
avaliar se os incrementos em diâmetro, área basal, 
volume e estoque de carbono, mortalidade, 
recrutamento e os incrementos periódicos anuais em 
diâmetro, área basal, volume e conteúdo de carbono 
foram influenciados pelos diferentes tratamentos, com 
o passar do tempo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto à composição florística, as quatro 

medições referentes a UPA B (1996 - pré-exploração, 
1998, 2001 e 2014) apresentaram respectivamente 
4.189, 3.561, 3.468 e 4.419 indivíduos e 166, 159, 159 
e 184 espécies. Isso demonstra que, após a exploração 
(que ocorreu em 1997), o número de indivíduos nas 
parcelas foi reduzido, o que era esperado. Na última 
avaliação em 2014 já se notou a recuperação da 
floresta em número de indivíduos e espécies, em 
comparação ao conteúdo antes da exploração.  

Para o estudo da dinâmica florestal foram 
analisados três períodos:  

• 1996-1998 (antes da exploração, ocorrida em 
1987, logo após);  

• 1998-2001 (1 ano a 4 anos após a exploração);  
• 2001-2014 (4 anos a 17 anos após a 

exploração).  
Os incrementos médios anuais em DAP nesses 

intervalos foram 0,29, 0,26 e 0,27 cm/ano, 
respectivamente. As taxas anuais médias de 
recrutamentos foram de 0,80%, 1,31% e 3,36%. Já as 
taxas de mortalidades anuais médias foram 9,67%, 
2,10% e 1,28%. Nota-se que no primeiro intervalo, que 
corresponde à exploração, a mortalidade foi muito 
maior que o recrutamento, devido às causas naturais e 
aos danos provocados pela exploração. Nos intervalos 
seguintes as taxas de recrutamento apresentaram 
recuperação frente à mortalidade, evidenciando a 
recuperação da floresta em termos de número de 
indivíduos e crescimento.  

O estoque de carbono estimado antes da 
exploração (1996) para área em estudo foi 165,87 t/ha. 
Após a exploração (1, 4 e 18 anos após), a floresta 
apresentou os seguintes estoques: 138,29 t/ha, 135,87 
t/ha e 158,04 t/ha, respectivamente. 
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CONCLUSÕES 

Nota-se que 17 anos após a exploração, a floresta 
mostrou que vem se recuperando, mas ainda não 
atingiu o estoque de carbono presente antes do manejo 
florestal aplicado.  
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INTRODUÇÃO 
As aves possuem papel importante na 

manutenção das florestas e em processos ecológicos 
como a dispersão e predação de sementes, 
polinização, dentre outros (MASON; THIOLLAY, 2001). 
Assim, o conhecimento da composição da avifauna 
associada a áreas alteradas, especialmente, por 
atividades econômicas, é importante para um 
planejamento adequado das atividades produtivas 
(HENRIQUES et al, 2008).  

A exploração madeireira de baixo impacto, como 
técnica do plano de operação do manejo florestal, é 
uma forma de uso sustentável da floresta 
especialmente importante para a manutenção dos 
ecossistemas da Amazônia (MELLO-IVO 2006). Dentre 
os objetivos do manejo florestal sustentável está o uso 
consciente e planejado dos recursos florestais 
madeireiros, aliado a conservação da floresta e a 
manutenção de sua estrutura, funções e biodiversidade 
(Lei 4.771/1965).  

Desta forma, considerando os objetivos do 
manejo florestal sustentável, levantamentos da avifauna 
são importantes para que seja avaliada a eficiência das 
técnicas de exploração madeireira para a conservação 
da floresta e manutenção de sua estrutura, funções e 
biodiversidade. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
realizar um levantamento quali-quantitativo da avifauna 
associada a uma área de exploração florestal de baixo 
impacto no Município de Silves-AM.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para realizar o levantamento da avifauna foram 

amostradas duas áreas, entre agosto de 2014 e julho 
de 2015, na propriedade de uma empresa de 
exploração florestal localizada no município de Silves 
(AM): Área 01 – área que sofreu exploração florestal 
madeireira; Área 02 - área inexplorada, de preservação 
permanente.  

Para captura das aves foram utilizadas 12 redes 
ornitológicas (3 x 12 m e malha de 20 mm), armadas no 
início da manhã do primeiro dia e retiradas no fim da 
tarde do segundo dia de amostragem. Foram 
realizadas oito fases de campo para a captura e 
anilhamento de aves, sendo quatro fases por área. As 
aves capturadas foram devidamente identificadas e 
anilhadas com anilhas fornecidas pelo Centro de 

Nacional de Pesquisa para a Conservação das Aves 
Silvestres (CEMAVE). 

Para avaliar se a composição de aves está 
relacionada com o tipo de área amostrada foi utilizado 
um modelo de PERMANOVA (ANDERSON, 2001) com 
o tipo de uso da área (explorada / inexplorada) como 
preditor. O número de registros das espécies por fase 
de campo em cada área foi utilizado para calcular uma 
matriz de dissimilaridade utilizando-se o índice de Bray-
Curtis. Com base nessa matriz de distância, as 
diferenças entre a composição da avifauna foram 
visualizadas com os dois primeiros eixos de uma 
Análise de Componentes Principais. Para avaliar e 
comparar a diversidade de aves das áreas amostradas 
foi calculado o índice de Shannon-Wiener. Para avaliar 
a similaridade entre a avifauna das áreas foi utilizado o 
índice de Morisita-Horn.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram capturados 112 indivíduos de 38 

espécies, sendo que na Área 01 foram capturados 57 
indivíduos de 21 espécies e na Área 02 55 indivíduos 
de 29 espécies. Valores semelhantes foram 
encontrados em estudos desenvolvidos no estado do 
Pará, levando em consideração o mesmo período de 
amostragem, um ano.  

A área explorada teve dez espécies exclusivas: 
Attila spadiceus, Campylorhamphus procurvoides, 
Cyanoloxia rothschildii, Hypocnemis cantator, Lanio 
fulvus, Mionectes oleagineus, Percnostola subcristata, 
Phaethornis malaris, Pteroglossus viridis, Trogon rufus. 
Dezessete espécies foram capturadas exclusivamente 
na área inexplorada: Automolus infuscatus, 
Deconychura longicauda, Dendrocincla merula, 
Malacoptila fusca, Sclerurus caudacutus, Automolus 
ochrolaemus, Pithys albifrons, Thamnomanes 
ardesiacus, Dendroplex kienerii, Willisornis poecilinotus, 
Turdus albicollis, Formicarius colma, Epinecrophylla 
gutturalis, Hylexetastes perrotii, Philydor erythrocercum, 
Rhynchocyclus olivaceus, Sclerurus mexicanus.  

A análise de PERMANOVA indicou que a 
composição de aves varia dependendo da área 
amostrada (F=2.09, p=0.03; sem sobreposição nos 
grupamentos de dados, Figura 1). Esta diferença 
corresponde ao esperado considerando a alteração na 
estrutura da vegetação causada pelas atividades de 
exploração florestal. 
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Tabela 1. Número de indivíduos e de espécies capturados 
nas quatro fases de campo realizadas nas duas áreas 
amostradas no munícipio de Silves entre agosto de 2014 e 
julho de 2015. Área 01: área explorada; Área 02: área 
inexplorada. 

 

 
Figura 1. Análise da composição da avifauna entre as áreas 
amostradas. Escores dos dois primeiros eixos de uma PCoA 
aplicada sobre uma matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis 
mostrando diferenças na composição de aves entre as duas 
áreas amostradas. Área 1: explorada; Área 2: inexplorada. 

A diversidade encontrada nas áreas amostradas 
foi de 1.1792 na área explorada e de 1.3221 na área 
inexplorada. Considerando as duas áreas em conjunto 
obteve-se um índice de similaridade de 1.4428. Apesar 
da proximidade entre os índices obtidos observa-se 
uma redução na diversidade da área explorada em 
relação à área inexplorada.  

A similaridade entre as áreas foi de 39.38%, 
indicando que, apesar do índice de diversidade ser 
parecido, a composição de espécies difere entre as 
áreas.  

CONCLUSÕES 

A presença de um maior número de espécies na 
área inexplorada contribui para o maior índice de 
diversidade e para a redução da similaridade entre as 
áreas. A presença de espécies exclusivas em ambas 
as áreas indica que as alterações provocadas pela 
exploração florestal de madeira acaba favorecendo a 
ocupação da área explorada por espécies diferentes 
daquelas encontradas na área não explorada. Ao 
considerarmos as duas áreas juntas há um aumento no 
índice de Shannon- Wiener (1.4428) provocado, 
possivelmente, pelo aumento da heterogeneidade do 
ambiente ao considerarmos tanto áreas alteradas pelas 
atividades de manejo florestal, quanto áreas não 
alteradas.  
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INTRODUÇÃO 
O Abacaxi é um fruto tropical de grande 

importância econômica e social, sendo valoroso no 
mercado de frutas. O Brasil é o segundo maior produtor 
mundial de abacaxi, todavia, sua produtividade não é 
considerada ideal, tendo uma média de 25 t / ha a 35 t / 
ha, quando comparada com a de outros países (SILVA 
et al., 2014).  

De acordo com Garcia et al. (2013), a produção 
de abacaxi no Amazonas teve um crescimento 
substancial de 2004 para 2011 e o Estado se tornou o 
oitavo maior produtor do país. No entanto, o Amazonas 
apresenta uma taxa de produtividade ruim, variando de 
8 t / ha a 15 t / ha, prejudicando o desenvolvimento 
sustentável.  

Existem vários entraves para esta baixa 
produtividade. Silva et al. (2014) elenca os seguintes 
problemas: fatores ambientais adversos, problemas 
fitossanitários, práticas culturais inadequadas, 
deficiência na colheita e na comercialização. Os dois 
últimos problemas elencados intensificados devido à 
dificuldade da informação circular nos municípios do 
Estado de forma facilitada, rápida e íntegra. A 
locomoção é dificultosa e a maioria dos produtores 
rurais não possuem máquinas para auxiliar nas 
atividades de preparo do solo e plantio.  

O investimento e o uso de recursos de 
tecnologias da informação, ao contexto da agropecuária 
no Estado Amazonas, tem sido relativamente inferior 
em comparação com outros Estados do país. Tal fato é 
consequência de vários aspectos da região, como por 
exemplo, aspectos econômicos, ambientais e culturais. 
Com isso há carência de medidas efetivas que levem 
ao desenvolvimento rural de forma controlada, 
racionalizada e planejada para diminuição dos 
desperdícios de insumos agrícolas no processo de 
implantação à manutenção de pomares da cultura do 
Abacaxi no Estado do Amazonas.  

De acordo com Mantau et al. (2013) o emprego 
de técnicas modernas e novas tecnologias são fatores 
importantes para extrair o máximo das áreas de cultivos 
e aumentar a produtividade. Eliminação e/ou redução 
de desperdícios está presente em discursos e 
discussões que se referem às atividades rurais. 
Segundo Produção (2011), a análise do solo é 
fundamental para obter a dose necessária de calcário e 
de adubos na cultura do Abacaxi, sendo necessário 

analisar a terra da área onde será plantado o 
abacaxizeiro. 

Com base nesse cenário, este trabalho 
apresenta quatro ferramentas desenvolvidas para a 
plataforma Google Android que contém cálculos 
automatizados de espaçamentos simples e duplo para 
obter a quantidade total de plantas em um hectare e 
recomendação da aplicação de calcário tanto pelo 
método de alumínio quanto pela saturação de bases, a 
partir da análise química realizada, para equilibrar o 
solo no preparo da área, de forma a receber as mudas 
de abacaxi e obter melhor produtividade.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia de desenvolvimento iniciou com a 

identificação, análise e o refinamento das informações 
necessárias a partir de estudos disponíveis na literatura 
e entrevistas com especialistas da área de agricultura, 
mais especificamente do Abacaxi. Em seguida, foi 
realizada a organização e validação das informações 
coletadas e a codificação das ferramentas teve início.  

Os cálculos foram baseados nas recomendações 
da Bahia, devido a serem os utilizados no Amazonas, 
com leves adaptações. Os componentes de tecnologia 
da informação utilizados foram: linguagem de 
programação Java versão 1.7.0_75, a IDE (Integrated 
Development Environment) Eclipse Luna Service 
Release 2 (4.4.2), plugin ADT (Android Development 
Tools 23.0.6) e Genymotion 2.4.0 com o Oracle VM 
Virtual Box 4.2.12.  

Durante o desenvolvimento foram realizados 
testes para eliminar qualquer erro e após o 
desenvolvimento foram feitos testes com dados reais 
para verificar consistência e acurácia das informações. 
As ferramentas foram desenvolvidas para obter total 
compatibilidade com as API´s 4.0.1 (Ice Cream 
Sandwich) até a versão 4.4 (Kit Kat) da plataforma 
Google Android.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As figuras a seguir apresentam as telas dos 

resultados obtidos até o presente momento. Elas foram 
retiradas de uma aplicação em execução, usando 
celular Samsung S4 mini com o sistema operacional 
Google na versão 4.4.2. Os valores inseridos são reais 
e foram coletados de uma análise química realizada no 
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LASP (Laboratório de Análise de Solos e Plantas) da 
Embrapa Amazônia Ocidental.  

A Figura 1 apresenta recomendação de calagem 
por alumínio, tendo como entrada o percentual do 
poder relativo de neutralização total e o alumínio 
encontrado na análise química do solo.  

A Figura 2 apresenta a recomendação de 
calagem por saturação de bases, tendo como entrada o 
percentual do poder relativo de neutralização total, a 
capacidade de troca catiônica e o valor encontrado no 
resultado da análise química da área desejada e o valor 
que se deseja elevar. 

 
A Figura 3 e a Figura 4 apresentam cálculos de 

espaçamento simples e espaçamento duplo, 
respectivamente, para obter a quantidade total de 
plantas por hectare. 

 
CONCLUSÕES 

O público alvo das ferramentas são os 
agricultores de qualquer porte e técnicos especialistas. 
É imprescindível realizar diversas análises, cálculos e 
efetuar um bom planejamento antes de preparar a área 
e efetuar o plantio, para que a produção do abacaxi 
obtenha eficiência, evitando desperdícios e assim 
contribuindo com o desenvolvimento sustentável da 
região. 

AGRADECIMENTOS 
Agradecimentos ao CNPq e FAPEAM, ao 

orientador Marcos Filipe Alves Salame pelos honrosos 
ensinamentos e aos colaboradores da Embrapa 
Amazônia Ocidental, em especial ao Marcos Vinicius 
Bastos Garcia, Mirza Carla Normando Pereira e 

Inocencio Junior de Oliveira pela ajuda de grande valor 
com importantes informações.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
GARCIA, M. V. B. et. al. Situação e perspectivas da 

abacaxicultura no Amazonas. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DA CULTURA DO ABACAXI, 5., 2013, 
Palmas. Produção e qualidade com tecnologia e 
sustentabilidade: anais. Palmas: Secretaria da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, 2013.  

MANTAU, M. J.; BERKENBROCK, C. D. M.; VAHLDICK, A.; 
EYERKAUFER, M. L. Gerenciamento Agrícola com 
suporte à mobilidade: uma ferramenta móvel para 
automatizar cálculos de plantio. In: IX Congresso 
Brasileiro de Agroinformática, 2013, Cuiabá - MT. 
Anais do IX Congresso Brasileiro de Agroinformática, 
2013.  

PRODUÇÃO. Sistema de Produção de Abacaxi para o 
Extremo Sul da Bahia. Embrapa Mandioca e 
Fruticultura. 2011. Disponível em: 
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/Fontes
HTML/Abacaxi/SistemaProducaoAbacaxiExtremoSulB
ahia/solos.htm. Acesso em: 20 mai. 2016.  

SILVA, S. E. L. da; Souza, A. das G. C. de; Berni, R. F.; 
Souza, M. G. de. A Cultura do Abacaxizeiro no 
Amazonas. Circular Técnica. Agosto de 2014. 
Disponível em: 
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPAA-
2009-09/11960/1/circ_tec21.pdf. Acesso em: 27 mai. 
2016. 

 



                                                             

65 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

 
Uso de tecnologia da informação na agricultura para um desenvolvimento mais 

sustentável 
 

Rodrigo da Silva do Nascimento¹, Marcos Filipe Alves Salame² 
 
1. Discente de Graduação em Ciência da Computação do Centro Universitário do Norte, UNINORTE. Bolsista de Iniciação 
Científica FAPEAM na Embrapa Amazônia Ocidental; *nascimento.rodrigo@hotmail.com.br  
2. Analista da Embrapa Amazônia Ocidental; marcos.salame@embrapa.br  
 

Palavras Chave: Desenvolvimento sustentável, Ferramentas, Conversão.

INTRODUÇÃO 
Boa parte da Amazônia apresenta carência de 

nutrientes necessários para um plantio eficiente e 
condições ambientais inadequadas. Se não for 
realizado um manejo adequado, ocorre a degradação 
do solo em poucos anos e prejudica a sustentabilidade 
na produção agrícola, podendo levar ao abandono de 
terra (LUIZÃO et al., 2013).  

Dentro dos sistemas produtivos desenvolvidos no 
estado do Amazonas a citricultura, atualmente, 
representa uma das principais potencialidades da 
fruticultura, onde envolve diretamente 2.400 produtores 
com uma área total de 4.007 hectares entre laranja, 
limão e tangerina concentrada, praticamente em 
Manaus e municípios vizinhos (Iranduba, Rio Preto da 
Eva, Manacapuru, Itacoatiara, Novo Airão, Presidente 
Figueiredo e Careiro). Esta atividade iniciou-se 
comercialmente no Estado há 37 anos, sendo que 
ainda não alcançamos em grande parte dos produtores, 
índices de produtividade semelhantes aos preconizados 
pelos centros de pesquisas especializados na 
citricultura. A produtividade média no Estado, para 
laranja, é de 11,3 t/ha (IBGE, 2010). Dessa forma, 
torna-se de grande relevância a utilização e o 
desenvolvimento de novas tecnologias para auxiliar de 
forma estratégica a difusão de conhecimentos e ações 
específicas para aumentar a produtividade de 
citricultura no Amazonas. O desenvolvimento de 
software para smartphones ou outros dispositivos 
móveis, que podem ser usados rapidamente e de 
qualquer lugar é uma estratégia inteligente e pode 
agregar valor a qualquer área do conhecimento 
humano.  

Em Tavares, Salame e Nascimento (2015), foi 
desenvolvido um aplicativo para a produção de citros 
para o Amazonas, que gera recomendações de 
correção da acidez do solo, determinação da 
necessidade de calcário e de sua aplicação em área 
total e recomendações de boas práticas de extração de 
amostragem de solo. Neste trabalho foram 
desenvolvidas ferramentas, utilizando as mesmas 
tecnologias, que podem beneficiar qualquer cultura, 
visto que os cálculos utilizados não modificam, mas 
serão posteriormente incorporadas agregando mais 
valor ao aplicativo, tornando-o mais funcional e útil.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia de desenvolvimento iniciou com a 

identificação, análise e o refinamento das informações 

necessárias a partir de estudos disponíveis na literatura 
e entrevistas com especialistas da área de agricultura, 
mais especificamente do preparo do solo para o plantio 
de citros. Em seguida, foi realizada a organização e 
validação das informações coletadas e a codificação 
das ferramentas teve início.  

Os componentes de tecnologia da informação 
utilizados foram: linguagem de programação Java 
versão 1.7.0_75, a IDE (Integrated Development 
Environment) Eclipse Luna Service Release 2 (4.4.2), 
plugin ADT (Android Development Tools 23.0.6) e 
Genymotion 2.4.0 com o Oracle VM Virtual Box 4.2.12.  

Durante o desenvolvimento foram realizados 
testes para eliminar qualquer erro e após o 
desenvolvimento foram feitos testes com dados reais 
para verificar consistência e acurácia das informações. 
As ferramentas foram desenvolvidas para obter total 
compatibilidade com as API´s 4.0.1 (Ice Cream 
Sandwich) até a versão 4.4 (Kit Kat) da plataforma 
Google Android, mas apresentam compatibilidade 
também com a API 5.0 (lollipop) e 6.0 (Marshmallow). 
Os cálculos utilizados para as conversões de 
nitrogênio, potássio e fósforo utilizaram regras de três 
simples, de acordo com a porcentagem dos fertilizantes 
utilizados, conforme Tabela 1, 2 e 3. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As figuras a seguir apresentam as telas dos 

resultados obtidos até o presente momento. Elas foram 
retiradas de uma aplicação em execução, usando 
celular Motorola MotoG 1ª geração com o sistema 
operacional Google na versão 5.0. As Figura 1 e 2 
apresentam as opções disponíveis para o resultado da 
conversão a partir da recomendação necessária para o 
solo, após realização da análise química, de nitrogênio 
e potássio, respectivamente. 

 
A Figura 3 mostra as opções disponíveis para o 

resultado da conversão a partir da recomendação 
necessária para o solo, após realização da análise 
química, de fósforo para um tipo de produto com 
fórmula especifica encontrada no mercado. Enquanto 
que na Figura 4 obtemos a tela da conversão, 
propriamente dita, após ter sido selecionada a opção 
Superfosfato Simples. 

 
A Figura 5 apresenta a opção de porta-enxerto 

a ser selecionado pelo agricultor e a disponibilidade de 
copa compatível com o enxerto, que é uma 
particularidade da cultura de citros. 

 

CONCLUSÕES 
Espera-se que as ferramentas desenvolvidas 

para os dispositivos móveis, quando estiverem 
disponibilizadas para a população, auxiliem nos 
planejamentos dos produtores rurais.  

Utilizar os produtos para o preparo do solo e 
para nutrição das plantas de forma consciente, 
fornecendo o ideal que a planta necessita consumir 
para produzir bons frutos, evitando desperdícios e ao 
mesmo tempo obtendo uma maior produtividade por 
área é o desejável e passível de ser alcançado, 
trazendo benefícios para o meio ambiente, para os 
produtores e para a população, possibilitando um 
desenvolvimento mais sustentável.  
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INTRODUÇÃO 
As florestas tropicais têm sido estudadas 

intensivamente devido a sua grande importância no 
ciclo do carbono, por fornecer parâmetros de entrada 
para modelagem do clima global e pela sua grande 
diversidade biológica. Estas florestas são consideradas 
amplos reservatórios naturais e sumidouros de carbono 
devido à sua capacidade de absorver e estocar CO2, 
mantendo o carbono estocado na forma orgânica como 
biomassa viva, sendo em seguida liberada lentamente 
para a atmosfera através do processo de 
decomposição da matéria orgânica morta ou 
necromassa (LUYSSAERT et al. 2008).  

Nas florestas tropicais, não existem muitas 
pesquisas que envolvem necromassa, em comparação 
com o número de trabalhos desenvolvidos em outros 
tipos de florestas. Para melhor compreensão do 
estoque de carbono e da produtividade de um 
ecossistema, são necessários mais estudos em termos 
de produção e decomposição da necromassa 
(LAWRENCE, 2006). Portanto, o conhecimento deste 
compartimento florestal é de suma importância para 
compreender a dinâmica do carbono em florestas 
tropicais, uma vez que as árvores ao morrerem deixam 
de acumular carbono e passam a liberá-lo para o solo e 
para a atmosfera (PALACE et al., 2008, FRAVER et al, 
2013). Neste contexto, este trabalho visa avaliar e 
quantificar o estoque de madeira morta em pé e caída 
em áreas de floresta primária, verificando a produção 
da necromassa, e fornecendo indicativos sobre a 
dinâmica do carbono nas florestas primárias.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Os inventários florestais da necromassa foram 

realizados em três parcelas amostrais, localizada em 
área de platô, encosta e baixio, sendo uma parcela em 
cada classe de declividade. As parcelas instaladas em 
cada área são de 1 ha (100 m x 100m) subdivididas em 
100 sub-parcelas de 10 m x 10 m, onde foram 
avaliadas todas as árvores mortas em pé ou caídas 
com diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou superior 
a 10 cm. Para cada árvore morta (em pé e caída) 
dentro da unidade amostral (1 ha) foram observadas as 
seguintes variáveis:  

• Identificação botânica, em nível de espécie (quando 
possível);  

• Diâmetro à altura do peito (DAP) para as árvores 
mortas em pé e caídas;  

• Comprimento (m) das árvores ou troncos caídos.  
• Coordenadas geográficas (x e y) de cada árvore 

morta em pé e caída. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Quanto a produção de biomassa fresca, 

observamos no gradiente topográfico que a área que 
mais obteve-se foi a encosta com 12,39 toneladas por 
hectare. Como mostra a tabela a seguir:  
 
Tabela 1. Produção de biomassa fresca e seca nas três 
áreas. 

 
A encosta tem maior facilidade em encontrar 

biomassa fresca e seca, pois o nível de inclinação 
influencia bastante à queda de indivíduos arbóreos. 
Sendo ela também a área em que se encontram o 
maior nível de matéria orgânica morta, sendo assim a 
maior em liberar carbono na atmosfera.  

 
Figura 1. Produção de Carbono total (t/ha) 

A figura 2 mostra em porcentagem a produção 
de carbono, quanto ao gradiente topográfico que mais 
se encontra a liberação do carbono. Assim obtivemos a 
encosta mais uma vez, com 41% da liberação de 
carbono para a atmosfera. Isso devido ao alto nível de 
indivíduos arbóreos encontrado na região. 

 
Figura 2. Produção de carbono total em porcentagem 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que os indivíduos arbóreos, 

encontrado em gradiente topográfico com alto grau de 
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inclinação (Encosta), tem o maior número de biomassa 
fresca e seca. Assim essas áreas terão 
consequentemente o maior número de matéria 
orgânica morta.  
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INTRODUÇÃO 
Os insetos constituem cerca de 70% de todas as 

espécies animais conhecidas. Eles desempenham 
diversos papéis em processos ecossistêmicos, como 
polinização, predação, ciclagem de nutrientes, 
herbívora e controle biológico (EMBRAPA, 2015), 
contribuindo de formas diferentes para o funcionamento 
dos ambientes onde estão inseridos (COELHO et al., 
2004).  

Devido à entomofauna ter uma estreita relação 
com as condições e recursos dos hábitats, as 
comunidades de insetos respondem às mais sutis 
mudanças nos ambientes e podem ser usados para 
indicar impactos, como poluição, manejo do solo e 
desmatamento (BARETTA et al., 2006). Assim, 
considerando a importância dos insetos para a 
manutenção dos ecossistemas e seu uso como 
bioindicadores o objetivo deste trabalho foi avaliar as 
diferenças no número de indivíduos por ordem de 
insetos entre duas áreas com diferentes graus de 
conservação.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As coletas foram realizadas no município de 

Silves (AM), ao longo da AM-363. As amostragens 
aconteceram, entre os meses de setembro de 2014 e 
dezembro de 2015, em duas áreas: Área 01 – área com 
exploração seletiva de madeira e Área 02 – área 
inexplorada. Foram realizadas quatro amostragens em 
cada área, sendo duas no período seco e duas no 
período chuvoso.  

Para a coleta do material foram instaladas nove 
armadilhas em cada área, distribuídas da seguinte 
forma: três armadilhas de queda (Pitfall), três 
armadilhas de interceptação de voo no sub-bosque 
(aproximadamente 1,5 metros do solo) e três 
armadilhas de interceptação de voo no extrato médio 
(entre 15 e 20 metros do solo).  

Para a atração dos insetos foi usada isca atrativa 
composta de fezes caninas, vísceras de peixe e banana 
fermentada. Para a conservação dos insetos foi usado, 
nas armadilhas, álcool 70%, cloreto de sódio (NCl) e 
água. As armadilhas, em cada fase de campo, 
permaneceram montadas durante sete dias. Após este 
período o material foi retirado e armazenado em álcool 
70% para ser transportado para o Laboratório de 
Biologia do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara 
– CESIT. No laboratório o material foi triado, separado 
por Ordem e contabilizado com o auxílio de 
microscópio estereoscópico. 

Para avaliar se a composição da comunidade de 
insetos está relacionada com o tipo de área amostrada, 
com o tipo de armadilha e com o período de 
amostragem foi utilizado um modelo de PERMANOVA 
com o tipo de uso da área (explorada / inexplorada), o 
tipo de armadilha e o período de amostragem (seco / 
chuvoso) como preditores. O número de registros das 
espécies por fase de campo em cada área foi utilizado 
para calcular uma matriz de dissimilaridade utilizando-
se o índice de Bray-Curtis. Com base nessa matriz de 
distância, as diferenças entre a composição da 
entomofauna foram visualizadas com os dois primeiros 
eixos de uma Análise de Componentes Principais. Para 
avaliar a similaridade entre a comunidade de insetos 
das áreas foi utilizado o índice de Morisita-Horn.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No total foram capturados 1.519 insetos, sendo 

que a ordem com maior número de indivíduos foi 
Coleoptera. Este resultado corresponde ao esperado, 
uma vez que esta Ordem constitui o maior grupo de 
insetos existentes no planeta (HANSKI, 1991). 

 
Figura 1: Quantidade de insetos, por Ordem, capturados na 
área 01 (explorada) e na área 02 (inexplorada) entre 
setembro de 2014 e dezembro de 2015.  

A análise de PERMANOVA indicou que a 
composição de insetos varia dependendo do tipo de 
armadilha utilizado (F=36.437, p= 0.001, Figura 2) e do 
período de amostragem (F=13.401, p= 0.001, Figura 3). 
A composição não variou com o tipo de área amostrada 
(F= 2.37, p= 0.064). A variação entre os tipos de 
armadilha e as datas corresponde ao esperado. No 
entanto, a falta de relação entre a composição da 
comunidade insetos e o tipo de área foge às 
expectativas. A alteração na estrutura da vegetação 
causada pelas atividades de exploração florestal não 
provocaram alteração na quantidade de indivíduos das 
ordens de insetos capturadas. 
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Figura 2. Análise da composição da comunidade de insetos 
entre os tipos de armadilha utilizados. Escores dos dois 
primeiros eixos de uma PCoA aplicada sobre uma matriz de 
dissimilaridade de Bray-Curtis mostrando diferenças na 
composição da comunidade de insetos entre os tipos de 
armadilha utilizados. 

 
Figura 3. Análise da composição da comunidade de insetos 
entre os períodos de amostragem. Escores dos dois 
primeiros eixos de uma PCoA aplicada sobre uma matriz de 
dissimilaridade de Bray-Curtis mostrando diferenças na 
composição da comunidade de insetos entre os dois 
períodos de amostragem.  

A similaridade entre as áreas foi de 93,89%, 
indicando que a composição não difere entre as áreas. 
Esse resultado corrobora o resultado obtido com o teste 
de PERMANOVA.  

CONCLUSÕES 
Os índices de diversidade das duas áreas são 

muito próximos, indicando pouca variação nas ordens 
de insetos que ocupam tanto ambientes explorados 
quanto inexplorados.  

A similaridade entre as duas áreas amostradas é 
superior a 90%, indicando que o ambiente explorado 
não sofreu alteração significativa quanto à composição 
de sua entomofauna ao considerarmos apenas 
identificação dos indivíduos ao nível de ordem.  

As variações nas comunidades de insetos 
ocasionadas por alterações ambientais não é evidente 
no nível taxonômico avaliado. Avaliações com grupos 
taxonômicos inferiores são necessárias para verificar 
se a atividade de exploração praticada realmente não 
alterou a comunidade avaliada.  
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INTRODUÇÃO 
O híbrido interespecífico (HIE) BRS Manicoré é o 

resultado do cruzamento do dendê (Elaeis guineenses 
Jacq.) e do caiaué (Elaeis oleifera Cortés) e apresenta 
resistência ao principal problema da palma de óleo: o 
Amarelecimento Fatal (AF), que há anos vem 
impactando negativamente os índices econômicos da 
cultura de dendê. Entretanto, o HIE apresenta produção 
de pólen reduzida e baixa atratividade aos insetos 
polinizadores, necessitando então de polinização 
assistida. Os principais agentes de polinização da 
palma de óleo são coleópteros da família Curculionidae, 
com destaque para as espécies Elaeidobius 
kamerunicus e Elaeidobius subvittatus. 

Objetiva-se com este trabalho, avaliar a 
incidência de curculionídeos atraídos às inflorescências 
femininas de caiaué, dendê, HIE BRS Manicoré e 
retrocruzamentos com genitores recorrentes (dendê e 
caiaué). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo aqui apresentado foi realizado no 

Campo Experimental do Rio Urubu, pertencente à 
Embrapa Amazônia Ocidental e situado no município 
de Rio Preto da Eva/AM. Este trabalho foi realizado no 
período de agosto de 2014 a agosto de 2015, sendo 
que a cada trimestre, no período de doze meses, foram 
selecionadas três inflorescências femininas de cada 
genótipo avaliado em período de pré-antese, sendo 
eles: dendê, caiaué, HIE BRS Manicoré, RC1 dendê 
(HIE x dendê), RC1 caiaué (HIE x caiaué) e RC2 dendê 
(RC1 dendê x dendê). Quando atingiram o período de 
antese, armadilhas adesivas de 42 cm² de cor amarela 
foram colocadas nas inflorescências (1 armadilha/ 
inflorescência) para capturar seus visitantes florais e 
possíveis polinizadores. Tais armadilhas 
permaneceram nas inflorescências por um período de 
24 horas. Decorrido este tempo as armadilhas foram 
retiradas, armazenadas e levadas ao Laboratório de 
Entomologia da Embrapa Amazônia Ocidental no 
município de Manaus/AM. Com o auxílio do 
microscópio estereoscópico, os insetos capturados nas 
armadilhas, foram quantificados, identificados e 
verificada a presença de grãos de pólen aderidos ao 
seu corpo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período de um ano de coleta, considerando o 

somatório das três inflorescências avaliadas em cada 

genótipo, foi contabilizada a visitação de 8.386 
besouros da família Curculionidae, pertencentes a 8 
espécies, sendo elas: Elaeidobius kamerunicus, E. 
subvittatus, Couturierius carinifrons, Celetes sp., 
Grasidius hybridus, Parisoschoenus sp. e duas 
morfoespécies ainda não identificadas (morfo 1 e morfo 
2) (Tabela 1). 
Tabela 1- Número total e percentagem de insetos visitantes 
de cada espécie coletados nos genótipos avaliados. (Rio 
Preto da Eva-AM, 2014/2015). 

 
Em um ano de coleta, o genótipo que apresentou 

o maior número de insetos visitantes, considerando a 
média das três inflorescências avaliadas, foi o dendê 
com 1482,75, o que equivale a 47,31% das visitações, 
seguido pelo RC2 dendê, RC1 dendê, HIE, RC1 caiaué 
e caiaué (Tabela 2). 
Tabela 2- Número de insetos visitantes (média) e 
percentagem em cada genótipo avaliado. (Rio Preto da Eva-
AM, 2014/2015) 

 

CONCLUSÕES 
• A espécie mais frequente visitando as inflorescências 
femininas da palma de óleo é Elaeidobius kamerunicus; 
• O genótipo mais visitado é o dendê; 
• O híbrido interespecífico (HIE) BRS Manicoré foi 
receptor de 9,71% do total das visitações, com 304,27 
visitantes de 7 espécies, sendo E. kamerunicus e E. 
subvittatus predominantes nas amostragens. 
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INTRODUÇÃO 
O Aquathlon é uma modalidade esportiva 

combinada, natação e corrida, advinda do triathlon. 
Segundo a Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri, 
2013) o número de atletas filiados vem crescendo cada 
vez mais devido o incentivo da primeira geração, da 
década de 80, para com seus filhos e netos. Por exigir 
um grande esforço físico, é necessário que o atleta 
disponha de uma boa resistência para competir nos 
eventos. Através disso, a Faculdade de Educação 
Física e Fisioterapia da UFAM desenvolve o projeto de 
extensão FEFF Aquathlon, que objetiva mostrar a 
modalidade para estudantes e servidores da 
universidade, e com treinamentos periódicos melhorar 
a qualidade de vida. Este trabalho objetiva relatar a 
experiência da vivência do dia a dia no projeto.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O projeto inicialmente possuía 21 alunos, (8 

mulheres e 13 homens), devido algumas desistências, 
atualmente encontra-se apenas com 16 alunos (7 
mulheres e 9 homens), com média de idade de 21 anos 
e 7 meses. Para a formação da turma, foi feita a 
divulgação do projeto por meio de redes sociais, onde o 
interessados preencheram a ficha de inscrição do 
projeto anexando junto o comprovante de matrícula 
(estudantes) ou cópia do crachá (servidores). Foram 
realizadas avaliações antes da temporada de treinos, 
sendo os resultados usados como parâmetro para a 
prescrição dos treinamentos. Os protocolos utilizados 
para estas foram: Teste de Cooper 12 minutos de 
corrida (1982), Teste de Cooper 12 minutos adaptado 
por Andries (2001), Plestimografia por Deslocamento 
de Ar (BOD POD®) para a coleta de dados 
antropométricos e o Teste de Pisada para a verificação 
do tipo de pisada de cada aluno. Após 3 meses, os 
mesmos testes foram aplicados para comparar e 
avaliar se houve melhora no desempenho de cada 
aluno. Para a classificação do desempenho nos testes 
foram utilizadas as seguintes tabelas.  
Tabela 1. Categorização da Tabela de Cooper 12 minutos 
Adaptada por Andries (2001). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nos resultados obtidos no teste de corrida 

observa-se que a maior metragem percorrida foi de 
2470 metros, e que em média os avaliados percorreram 
1990 metros; já no teste de natação a maior metragem 
obtida foi de 675 metros com média de 375 metros 
entre os avaliados. Dos 21 avaliados, 5 não sabiam 
nadar e apenas 1 apresentou dificuldades relacionadas 
a coordenação de movimentos e técnicas do nado para 
realização do teste.  

CONCLUSÕES 
De modo geral, os alunos obtiveram um 

desempenho ruim, isso causado pela falta de 
condicionamento físico, cardiorrespiratório e também 
pela falta de técnica quando se diz a respeito da 
execução e coordenação de movimentos biomecânicos 
das modalidades. Porém por se tratarem de resultados 
preliminares, já era de se esperar níveis de 
condicionamento fraco.  

Posteriormente, com o passar dos treinos, há a 
certeza de que haverão melhorias nos resultados para 
comparação da evolução destes com os testes iniciais.  
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INTRODUÇÃO 
O ciclismo é um dos esportes mais 

acompanhados em diversos países, e vem 
demonstrando um considerável aumento no número de 
praticantes nos últimos anos (ASPLUND; ROSS, 2010), 
já que a modalidade é muito popular, e de fácil acesso 
e rápido aprendizado, além de promover um meio de 
transporte alternativo, e trazer inúmeros benefícios para 
seus praticantes, o que possibilita um número 
crescente de adeptos. A partir disto o ciclismo vem 
sendo amplamente estudado nos últimos anos uma vez 
que com aumento de praticantes a necessidade pelo 
conhecimento das variáveis biomecânicas e fisiológicas 
é necessária para acompanhamento da pratica 
(CLARSEN; KROSSHAUG; BAHR, 2010). O presente 
estudo teve por objetivo a avaliação do percentual de 
gordura em ciclistas amadores com diferentes idades.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram deste estudo 25 ciclistas do sexo 

masculino, sendo estes divididos em dois grupos, grupo 
1 <30 anos (n= 15) com idade média de 22,06 (±2,36); 
(Massa corporal: 20,96±8,42) e grupo 2 >30 anos (n= 
10) com idade média de 34,6 (±2,15) (Massa corporal: 
24,66±10,01).  

A avaliação do percentual de gordura (%G) foi 
realizada por meio da pletismografia por deslocamento 
de ar (air displacement plethysmography, BOD POD 
body composition system; Life Measurement 
Instruments, Concord, CA). A avaliação foi realizada 
observando os critérios descritos pelo manual do 
equipamento e os critérios utilizados por Fields et. al., 
(2000). Antes das avaliações o aparelho foi 
devidamente calibrado, utilizando-se um cilindro com 
volume conhecido (50,056 litros). A balança acoplada 
ao aparelho também foi aferida, utilizando-se um 
referencial de 20 kg. Antes de se iniciar o teste, os 
dados do avaliado foram incluídos no software do 
equipamento. Imediatamente após este procedimento, 
o ciclista foi pesado na própria balança do equipamento 
que possui uma sensibilidade de três casas decimais.  

Após esta calibração, os ciclistas foram avaliados 
usando a menor quantidade de roupa possível, 
solicitando o uso de uma touca durante a avaliação 
com o intuito de diminuir o volume dos cabelos e 
durante a avaliação não será permitido o uso de objetos 
metálicos como brincos, anéis, correntes, piercing, 
dentre outros. Durante todo o teste, o ciclista 
permanecera sentado dentro do equipamento e a cada 

passo da avaliação a porta de pletismografia foi aberta 
para dar sequência à medida. 

Foram analisadas por estatísticas descritiva 
(média e desvio padrão), para avaliar a normalidade foi 
utilizado Shapiro-wilk, para comparação entre os 
grupos utilizamos o Test T de Student para amostras 
independentes, e foram adotados um nível de 
significância de p < 0,05. Todas as análises foram 
realizadas no programa SPSS 21.0.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os dados obtidos não houve 

diferença significativa no percentual de (%G) entre os 
dois grupos (p= 0,22). Segundo McArdle (2010) a 
prática do ciclismo pode promover mudanças 
fisiológicas, entretanto a amostra trata-se de ciclistas 
amadores, que não praticam a atividade com 
treinamento intenso, demonstrando assim um 
percentual de gordura (%G) em níveis semelhantes. 
Isso ocorre pelo fato de grande parte dos ciclistas 
amadores deixarem de levar o princípio do treinamento 
como um fator biológico (TUBINO, 1984; DANTAS, 
1995), o que demonstra que por falta de treinamento 
adequado não houve influência no %G. 

 
CONCLUSÕES 

Com base nos dados obtidos, podemos observar que 
mesmo com idades distintas não houve diferença 
significativa entre o percentual de gordura dos ciclistas 
(p= 0,22), o que demonstra que este fator não é uma 
variável que influencia no %G. Entretanto, devemos 
levar em consideração que a amostra se trata de 
ciclista amadores, que não possuem treinamento 
profissional da modalidade, nem a prática regular da 
atividade, e por conta disso, o resultados são 
semelhantes.  
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INTRODUÇÃO 
A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor 

crônica generalizada, com causa ainda desconhecida. 
Essa dor não tem origem inflamatória e se manifesta no 
sistema musculoesquelético, podendo apresentar 
sintomas em outros aparelhos e sistemas (CARDOSO 
et al. 2011).  

De acordo com Provenza et al. (2004), o exame 
físico fornece poucos achados. O único achado clínico 
importante é a presença de sensibilidade dolorosa em 
determinados sítios anatômicos, chamados de Tender 
Points. Faz-se importante ressaltar que estes “pontos 
dolorosos” não são geralmente conhecidos pelos 
pacientes, e normalmente não se situam na zona 
central de dor por eles referido.  

Um dos tratamentos recomendados para 
síndrome de FM é a prática de exercício físico, que 
mantido regularmente pode melhorar a qualidade de 
vida desta população (STEFFENS et al., 2011). Desse 
modo o objetivo do estudo foi verificar se o treinamento 
de força em circuito causa alguma influência na 
composição corporal, e se a mesma tem relação com a 
diminuição de dor nos tender points e redução nos 
resultados do FIQR.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente estudo utilizou uma mulher 

diagnosticada com FM à 3 anos, com 39 anos de idade. 
A paciente voluntária passou por três sessões de 
avaliações antes de iniciar o treinamento de força em 
circuito. Na 1ª sessão a paciente assinou o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) detalhando 
o projeto; fez uma anamnese, respondendo o Revised 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR/QRIF) para 
verificar o grau de dor e funcionalidade no cotidiano; a 
avaliação da composição corporal foi feita através da 
pletismografia por deslocamento de ar pelo 
equipamento Body Composition System Life 
Measurement Instruments, Concord, CA padrão ouro, 
r=0,93 (BOD POD®); e passou por uma verificação dos 
pontos dolorosos (Tender Points) com o algômetro. No 
estudo foi utilizado o dinamômetro de preensão manual 
(Takei Physical Fitness Test, Grip Strength 
Dynamometer, Japan) para o teste do mesmo.  

Na 2ª sessão a paciente fez uma familiarização e 
reconhecimento na academia dos aparelhos onde se 
executam os exercícios de supino deitado com barra, 
puxada anterior na máquina com barra pegada aberta e 

leg press 45º, já na 3ª sessão foram feitos os testes de 
15 RM nos exercícios citados anteriormente.  

Após a realização dos testes foram contadas 36 
sessões de treinamento que totalizaram três meses. 
Em seguida às intervenções na academia foram 
refeitos os testes para a comparação. Todas as 
avaliações foram desenvolvidas no Laboratório de 
Estudo do Desempenho Humano e na Academia 
Escola da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia 
da Universidade Federal do Amazonas (LEDEHU – 
FEFF – UFAM).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No estudo de Lobo et al. (2014) observou-se que 

mulheres com FM têm o %G acima dos níveis 
recomendados saudáveis para mulheres. A tabela 
acima mostra que a composição corporal não influencia 
sobre o resultado do algômetro, pois os escores dos 
tender points permaneceram na mesma média. Os 
resultados do FIQR não foram influenciados pelo %G, 
visto que o mesmo não teve uma diminuição 
considerável.  

Contudo, observamos que os resultados do FIQR 
diminuiram em relação ao impacto geral que a FM 
causa sobre a paciente, assim sendo influenciado pelo 
treinamento de força em circuito. Por ser um programa 
de condicionamento físico mais generalizado, pode ser 
bastante útil para os indivíduos com sobrepeso e 
obesidade, que geralmente são pessoas sedentárias e 
não necessitam de uma aptidão física especifica 
(ACSM, 2000).  

Um fator que pode ter influenciado no resultado 
do estudo é da não aplicação de questionários que 
avaliassem o estado nutricional da paciente, pois 
alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios ajudam na 
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melhora dos sintomas e a redução da quantidade de 
sal, óleo, gorduras, cafeína, melhora a qualidade de 
sono e diminui o ganho de peso, elementos importantes 
da dor na FM (SIENA e MARRONE, 2010).  

CONCLUSÕES 
A partir dos resultados apresentados 

observamos que o %G não sofreu alteração após o 
treinamento de força em circuito sem o controle 
nutricional, e os níveis de dor mensurados através dos 
tender points continuam semelhantes à fase inicial. Os 
resultados do FIQR diminuíram em relação aos 
encontrados na avaliação inicial, assim podemos 
afirmar que o treinamento de força em circuito melhora 
o impacto que a FM causa no dia-a-dia da paciente.  
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INTRODUÇÃO 
A síndrome da Fibromialgia (FM) é caracterizada 

como uma dor crônica que acomete o sistema 
musculoesquelético causando dores em todo o corpo, 
incluindo também alterações na função autonômica, 
sistema endócrino, influência genética e exposição a 
fatores estressantes (CARDOSO et. al., 2011).  

Um dos tratamentos para redução dos sintomas 
da FM é a prática de exercícios físicos, que promove 
efeitos analgésicos e antidepressivos, além de oferecer 
uma sensação de bem-estar, redução da fadiga e 
ansiedade, e autocontrole. A prática de exercícios 
estimula a liberação de serotonina e endorfina, 
proporcionando uma diminuição nos níveis de dor em 
pessoas com FM (STEFFENS et. al, 2011).  

A composição corporal de pessoas com essa 
síndrome pode ser afetada, onde estar com sobrepeso 
ou obeso pode ser associado há um aumento do risco 
de Fibromialgia, especialmente com baixos níveis de 
exercício físico (MORK et. al, 2010).  

Visto isso, o objetivo do presente estudo é 
descrever a influência do treinamento de força em 
circuito na composição corporal, mais especificamente 
na diminuição do percentual de gordura das pacientes 
avaliadas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo contou com a participação voluntária de 

duas pacientes separadas em intervenção (treinamento 
de força em circuito) e controle (sem treinamento). 
Primeiramente, as pacientes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para participarem da 
pesquisa; a partir disso realizaram as avaliações iniciais 
que constaram de uma anamnese, do Revised 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR), questionário 
utilizado para saber o grau de dor e funcionalidade da 
paciente com atividades do seu cotidiano, e para 
mensuração da composição corporal utilizou-se o 
equipamento BOD POD®, body composition system; 
Life Measurement Instruments, Concord, CA (padrão 
ouro, r=0,93). Em uma 2a sessão de avaliação, a 
pacibente de intervenção realizou uma familiarização na 
Academia Escola, localizada na Faculdade de 
Educação Física e Fisioterapia (FEFF) - UFAM, de três 
exercícios: supino deitado com barra, puxada aberta e 
Leg Press 45o. E retornando para a 3a sessão, realizou-
se o teste de carga dos mesmos exercícios. 

Após tais avaliações, a paciente de intervenção 
iniciou o treinamento de força em circuito em três dias 
na semana (segunda, quarta e sexta-feira) pela parte 
da manhã com duração de 3 meses, e para a paciente 
controle o mesmo período lhe foi submetido sem que 
houvesse prática de exercícios físicos. Ao término dos 
3 meses as avaliações iniciais foram refeitas para 
análise dos resultados.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Para a paciente submetida à intervenção, os 

resultados obtidos do somatório inverso dos tender 
points e do percentual de gordura, não apresentaram 
diferenças consideráveis, visto no estudo Kingsley et. 
al. (2005) que a sensibilidade nos aferidos pontos não 
se alterou. A maior diferença percebida encontra-se no 
escore do FIQR, que após o treinamento houve uma 
diminuição consideravelmente, demonstrando uma 
melhora nos sintomas e funcionalidade com as 
atividades diárias (VALIM, 2006 e Häkkinen, 2001). 
Uma hipótese para a não diminuição do percentual de 
gordura pode ser devido ao estado nutricional não 
controlado, visto que uma boa alimentação pode 
amenizar os sintomas da FM (Siena e Marrone, 2010). 

 

 
Em contraposição, a paciente controle não 

apresentou diferenças consideráveis nas variáveis 
observadas, apenas uma diferença mais acentuada no 
FIQR. Um resultado que já se era esperado visto que o 
exercício físico mostra-se benéfico em relação aos 
sintomas da FM, melhorando a força e funcionalidade 
de seus portadores (Rebutini, 2013; Kingsley et. al. 
2005). E como apresentado nos estudos de Mork et. al. 
(2010), o risco de sobrepeso e obesidade mostra-se 
elevado tanto para as mulheres que possuem FM 
quanto a seus baixos níveis de exercícios físicos. 
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CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos, podemos afirmar 
que o treinamento de força em circuito não influencia 
na diminuição do percentual de gordura e nem na 
intensidade das dores localizadas nos tender points. 
Contudo, o treinamento mostrou-se eficiente em 
relação ao FIQR, desenvolvendo uma melhora quanto a 
funcionalidade e impacto da Fibromialgia. Quanto ao 
controle, verificamos uma pequena melhora ao escore 
do Questionário Revisado de Impacto da Fibromialgia, 
que pode ser justificado pelo uso de fármacos.  
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INTRODUÇÃO 
O comportamento tático pode ser compreendido 

como a coordenação do comportamento de três ou 
mais jogadores, com a finalidade de alcançar objetivos 
específicos dentro de um jogo, estabelecido através de 
sinergias interpessoais que emerge a partir da 
influência de determinados constrangimentos 
informacionais (SILVA et al., 2013).  

Para que a coordenação intra e inter-equipe 
possa ocorrer, é necessário que os jogadores 
percepcionem affordances de maneira compartilhada, 
uma vez que os jogadores se mantêm coordenados a 
partir das possibilidades de ação que um proporciona 
ao outro (ARAÚJO et al., 2015). Portanto, é possível 
afirmar que a coordenação interpessoal (i.e. 
comportamento tático) emerge a partir da percepção de 
affordances compartilhadas, através do 
estabelecimento de sinergias interpessoais (SILVA et 
al., 2013; ARAÚJO et al., 2015). Logo, o objetivo do 
presente estudo foi analisar a influência da estrutura do 
Jogo Reduzido e Condicionado (JRC) sobre o 
comportamento tático realizado por equipes de futebol.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram do estudo 20 futebolistas da 

categoria Sub-17, recrutados a partir de projetos de 
iniciação esportiva da Universidade Federal do 
Amazonas. Realizaram-se seis JRC em duas diferentes 
estruturas de jogo: Gr+3x3+Gr (36 x 27m) e Gr+4x4+Gr 
(47.72 x 29.54m). A escolha dessas estruturas de JRC 
deve-se ao fato de serem estruturas mínimas em que 
todos os princípios fundamentais de jogo ocorrem 
(Gr+3x3+Gr) e por serem estruturas que permitam um 
posicionamento mais equilibrado dos jogadores 
(Gr+4x4+Gr). Na presente investigação, a coordenação 
interpessoal (comportamento tático) das equipes foi 
analisada através da utilização de uma metodologia de 
Análise Social de Redes (SNA). Utilizaram-se as 
métricas globais de densidade e clustering coefficient. 
O programa utilizada para gerar as métricas das redes 
foi o Gephi (v.0.9.1), assim como para gerar os grafos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir dos resultados obtidos, foi possível 

verificar que as equipes possuíram valores de 
densidade (Equipe 1: 0.85 e Equipe 2: 0.90) e clustering 
coefficient (Equipe 1: 0.85 e Equipe 2: 0.90) superiores 
em jogos realizados na estrutura GR+4x4+Gr. 

 
A partir desses resultados foi possível verificar 

que em estruturas maiores de JRC as equipas 
procuram um jogo mais coletivo. Os valores das 
métricas supramencionados indicam que em estruturas 
de jogo Gr+4x4+Gr, os jogadores tendem a interagir 
uns com os outros de maneira mais homogênea, 
indicando uma maior sincronia entre eles.  

Os resultados do presente estudo corroboram 
com os resultados encontrados por FOLGADO et al. 
(2015), onde os autores também encontraram que em 
estruturas superiores de JRC os jogadores começam a 
apresentar funções táticas específicas, o que acaba 
estimulando uma comportamento tático mais 
organizado e estruturado. Enquanto que em estruturas 
inferiores tendem a estimular um jogo mais direto e as 
ações técnicas realizadas pelos jogadores.  

CONCLUSÕES 
Através dos resultados encontrados no 

presente estudo foi possível verificar que na estrutura 
de jogo GR+4x4+Gr, as equipes buscam um jogo mais 
coletivo. Dessa forma, podemos então optar por uma 
estrutura de jogo como a Gr+4x4+Gr para aprimorar o 
comportamento tático coletivo dos futebolistas.  
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INTRODUÇÃO 
O futebol é um esporte multidimensional, pois o 

desempenho depende da inter-relação entre os 
aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos. Nas 
últimas décadas houve um crescimento no número de 
crianças e adolescentes que participam de programas 
de iniciação esportiva (MARQUES, 1998). Com a 
participação crescente de crianças nestes programas, 
crescem também as participações destas em 
competições (MOREIRA & GRECO, 2005). Apesar de 
não haver muitas competições estaduais para 
categorias iniciantes, a utilização de treinos pautados 
em metodologias que sejam embasadas por uma 
ciência tradicional, principalmente através de treinos 
analíticos e tecnicistas, acaba por deixar de 
desenvolver nos seus jogadores as capacidades táticas 
e cognitivas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Considerando as novas tendências do ensino 

dos jogos coletivos, o projeto Escolinha de Futebol da 
FEFF/UFAM procura utilizar uma metodologia de 
ensino pautada no jogo. O desta metodologia permite 
de forma ampla o desenvolvimento cognitivo dos 
participantes, bem como o aprimoramento dos 
conteúdos táticos e técnicos (BASTOS, GRAÇA & 
SANTOS, 2008). A opção pelos jogos reduzidos 
permite que o aluno não se torne inativo, assim, 
participando das atividades, melhora suas habilidades e 
sua capacidade individual para o sucesso coletivo. O 
projeto atende alunos das categorias Sub-15 e Sub-17 
regularmente matriculados no ensino básico. Nas 
aulas, os conteúdos são pautados em jogos com regras 
e jogos reduzidos que visam o desenvolvimento 
concomitante dos fatores que influenciam o 
desempenho dos praticantes. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os alunos conseguem entender os objetivos das 

atividades, demonstrando facilidade na execução das 
mesmas, o que foi possível com a experiência 
adquirida por eles durante as aulas, visto que, no início 
do projeto os mesmos tinham dificuldades acerca da 
execução das atividades propostas. O que se percebe 
na observação das aulas é um desenvolvimento na 
questão da forma em que os participantes conseguem 
gerir o espaço do campo durante a realização dos 
jogos, o que poderá ser confirmado ou não, nas futuras 
análises dos comportamentos táticos/técnicos a serem 
realizados no projeto.  

CONCLUSÕES 
Na escolinha de futebol os alunos conseguiram 

desenvolver os aspectos táticos e cognitivos, 
mostrando que a partir do treino com manipulação dos 
constrangimentos, mudanças no comportamento 
podem ser observadas. A vivência com os jogos mostra 
que as ações táticas e técnicas estão sendo 
desenvolvidas. Os alunos mostram compreensão e 
evolução nas ações. No decorrer da escolinha 
esperamos melhorar o desenvolvimento cognitivo e as 
capacidades individuais.  
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INTRODUÇÃO 
O triathlon é composto por três fases: nadar, 

pedalar e correr (PEELING, BISHOP, LANDRES, 
2005). Por ser um esporte relativamente novo se 
comparado às modalidades que o compõem, o triathlon 
ainda é muito carente de pesquisas científicas. Porém, 
segundo Egermann et al (2002) a popularização e o 
aumento no número de praticantes cresce o interesse 
por pesquisas científicas nesta área, com o intuito de 
desenvolver novas formas de treinamento, preparação 
física, acompanhamentos nutricionais e a 
caracterização do perfil de seus praticantes. Baseando-
se nisso, o presente estudo tem como objetivos avaliar 
a capacidade física aeróbia e caracterizar a 
composição corporal dos atletas escolares participantes 
do Projeto TriUFAM.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Este estudo é caracterizado como caso 

avaliativo, cujo objetivo principal é utilizar os dados para 
avaliar o mérito de alguma prática, programa, 
movimento ou evento (THOMAS, NELSON e 
SILVERMAN, 2007). Participaram desse estudo cinco 
atletas, sendo meninos (n=3) e meninas (n=2) com 
idades entre 12 e 17 anos (14,4 ± 1,67).  

Para a avaliação da capacidade física aeróbia na 
corrida, utilizou-se o protocolo de Cooper (2009) que 
consiste em percorrer a maior metragem possível 
dentro de 12 minutos. Seguindo o protocolo de Cooper 
foram considerando a distância, idade e o sexo que foi 
classificado as seguintes categorias: 1-muito ruim, 2-
ruim, 3-médio, 4-bom e 5-muito bom. Para a realização 
do teste de natação foi utilizado o protocolo 
experimental adaptado de Cooper proposto por Andries 
(2002), onde, observou-se além da distância percorrida 
por cada individuo na piscina, também a quantidade de 
paradas na borda, sendo assim o estilo do nado 
adotado por todos foi o de crawl. Considerando a 
distância percorrida, idade e o sexo do atleta, 
estabeleceram-se previamente as seguintes categorias: 
1-fraca, 2-média, 3- boa e 4-excelente. Para efeito de 
comparação foram realizados dois testes, um no início 
do projeto e o outro depois de dois meses de 
treinamento. Os testes de composição corporal, 
percentual de massa gorda (%G) e percentual de 
massa livre de gordura (%MLG) foram realizados por 
meio da pletismografia por deslocamento de ar (air 
displacement plethysmography, BOD POD body 
composition system; Life Measurement Instruments, 
Concord, CA), onde se respeitou os critérios descritos 

pelo manual do equipamento e os critérios utilizados 
por Fields et al., (2000). Após a calibração do aparelho 
os indivíduos subiram na balança acoplada ao 
equipamento para mensuração de sua massa corporal, 
depois disso foi solicitado que o atleta entrasse e 
permanecesse sentado durante toda a avaliação para 
dar sequência às medidas corporais.  

As coletas de dados dos testes de composição 
corporal e de Cooper foram realizadas no Laboratório 
de Estudos de Desempenho Humano e nas 
dependências da pista de atletismo e parque aquático 
da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia 
(FEFF), respectivamente. O tratamento estatístico foi 
realizado no programa SPSS 20.0, adotando 
significância de 5% (p<0,005).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os testes de Shapiro-wilk e Levene foram 

utilizados para verificar a normalidade e 
homogeneidade das variâncias dos dados, 
respectivamente. A comparação das variáveis 
(Metragem, Paradas, Frequência Cardíaca e 
Resultados) do estudo, foi realizada através do Teste T-
Student para amostras dependentes.  

Os valores médios e de desvio-padrão para 
idade, massa corporal, % de gordura, estatura dos 
participantes se encontram na tabela 1. Os dados 
mostram resultados que variam de 1,2%G até 27%G, 
segundo Heyward & Stolarczyk (1996) a porcentagem 
ideal de gordura para adolescentes do sexo masculino 
é de 10% a 20% e para o feminino é de 15% a 25%, 
portanto no grupo avaliado encontram-se indivíduos 
com disparidade referentes aos valores padrões. 

 
No teste de natação adaptado de Cooper 

obtiveram-se resultados com diferenças significativas 
na quantidade de paradas na borda da piscina, talvez 
esse evento possa ser explicado devido à evolução no 
desempenho aeróbio decorrentes aos treinamentos no 
intervalo entre o primeiro e o segundo teste, pois 
apesar de não haver diferenças significativas na 
metragem de cada individuo os mesmos evitaram parar 
no decorrer do teste. As variáveis metragens, FC e 
resultados foram considerados não paramétricos 
segundo o teste de Wilcoxon, com isso pode-se 
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presumir que a quantidade amostral não foi suficiente 
para gerar diferenças significativas no resultado das 
avaliações, é o que nos mostra a tabela 2. 

 
A classificação dos resultados do teste de 

Cooper na corrida, comparado a metragem, demonstra 
que os dados não são paramétricos segundo o teste de 
Wilcoxon. Com isso, estimasse que a quantidade de 
testes para a avaliação dessa variável foi insuficiente 
para haver significância. Entretanto, na Frequência 
Cardíaca (FC) pré e pós teste houve uma diferença de 
dados significativa. Estima-se que houve essa diferença 
devido à ansiedade, nervosismo, estresses e 
preocupações que correspondem à maior ativação do 
sistema nervoso simpático, além da ausência ou 
presença de esforço físico (SUETAKE et al., 2010). 

 
CONCLUSÕES 

Os dados obtidos permitem concluir que, durante 
a realização dos testes ocorrem modificações 
significativas nos valores da freqüência cardíaca e na 
quantidade de paradas na borda da piscina. Isso está 
relacionado devido á maior ativação do sistema 
nervoso simpático na realização do pré e pós teste. Em 
relação às paradas, concluímos que os indivíduos 
evoluem conforme os treinos e observa-se um melhor 
desempenho aeróbio, assim a intenção das paradas é 
diminuir e a resistência aumentar.  
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INTRODUÇÃO 
A análise do jogo se baseia na premissa de que 

treinadores e outros intervenientes da prática 
desportiva não são capazes de observar e memorizar 
todos os eventos críticos que ocorrem no decorrer do 
jogo (FRANKS; MILLER, 1986). Com isso, informações 
adicionais, provenientes da análise do jogo, podem 
ajuda-los a incrementar a performance dos seus atletas 
(FRANKS, 1997).  

Com a finalidade de aceder a informações cada 
vez mais completas acerca do desempenho desportivo, 
a análise do jogo deve continuar explorando melhores 
métodos de coletas e de análise dos dados. Uma das 
novas abordagens na análise do desempenho 
desportivo, a detecção dos padrões comportamentais, 
nomeadamente através da Análise Sequencial de 
Retardos, permite a detecção da estrutura sequencial 
de uma série de dados (BORRIE, A.; JONSSON; 
MAGNUSSON, 2002).  

Logo, o objetivo do presente estudo foi analisar 
os padrões táticos realizados pelas equipes 
amazonenses de futebol durante o Campeonato 
Amazonense de 2015.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foram analisados seis jogos do Campeonato 

Amazonense de Futebol 2015, jogos estes 
televisionados. No presente projeto, será realizada uma 
Análise Sequencial de retardos (AS), com a finalidade 
de identificar os padrões comportamentais realizados 
pelos jogadores, i.e. os padrões da equipe realizados 
no decorrer do jogo reduzido. A AS permite identificar 
comportamentos com maiores probabilidades de 
ocorrência do que os dependentes do acaso, partindo 
do pressuposto que, em uma partida de futebol, 
existem comportamentos que se repetem com alguma 
frequência e cuja sequencialidade é existente no jogo.  

Utilizou-se o instrumento de observação 
SoccerEye (BARREIRA et al., 2011; 2013) constituído 
por 80 categorias exclusivas e mutuamente 
excludentes, distribuídas por 7 critérios que combinam 
formatos de campo com sistemas de categorias: (1) 
início da fase ofensiva/recuperação da posse de bola; 
(2) desenvolvimento da Transição-Estado defesa/ 
ataque; (3) desenvolvimento da posse de bola; (4) final 
da fase ofensiva; (5) espacialização do terreno de jogo 
(Figura 1);(6) centro do jogo; e (7) configuração 
espacial de interação entre as equipes.  

Com o recurso ao software SDIS-GSEQ (v5.0.77, 
2010) (BAKEMAN; QUERA, 2995), será realizada uma 
análise retrospectiva das dez condutas prévias ao final 
do ataque, assumindo-se as categorias indicadoras de 
eficácia ofensiva (critério 4) como condutas critério. O 
valor z-score (z≥1.96, p≤0.05) determina o nível de 
significância entre as condutas, encontrando-se desta 
forma os padrões comportamentais ofensivos que 
tendem a ser realizados pelas equipes.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 é possível observar os resultados 

encontrados no presente estudo. A partir dos resultados 
obtidos, foi possível verificar que as equipes 
amazonenses tendem a realizar remates enquadrados 
à baliza adversária na zona 11 (z=4.32), em situações 
de superioridade numérica relativa (z=4.04). Os 
remates, por sua vez, tendem a ser antecedidos por um 
passe curto positivo (z=2.73) e por uma 
recepção/controle (z=5.92), em organização ofensiva.  

Em relação aos gols marcados, as equipas 
tendem a utilizar corredor central do setor ofensivo 
(z=4.58), quando o jogador se encontra à frente do 
goleiro adversário (z=3.66). Os gols tendem a ser 
antecedidos por um passe curto positivo em 
organização ofensiva (z=9.10) ou por um drible em 
transição defesa/ataque (z=6.48).  

A partir desses resultados foi possível verificar a 
presença de gols marcados após comportamentos 
individuais em momentos de transição defesa/ataque. 
Segundo Garganta et al. (2013), em momentos de 
transição defesa/ataque, as equipes procuram avançar 
pelo campo de jogo em busca de aproveitar o 
desequilíbrio momentâneo da equipe adversária, 
aumentando, assim, a probabilidade de criar situações 
de finalização. 

CONCLUSÕES 
Apesar das semelhanças ofensivas 

apresentadas pelas equipes, quando as mesmas 
rematam à baliza adversária (sem a obtenção de gol) 
ou marcam gol, foi possível concluir que em sequências 
ofensivas eficazes as equipes procuram utilizar 
comportamentos tático-técnicos em transição 
defesa/ataque para criar situações de finalização.  
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INTRODUÇÃO 
O exercício é considerado agente perturbador da 

homeostase do corpo humano uma vez que ocorre 
desequilíbrio térmico durante a atividade física 
(MARINS, 2011), causado pelo aumento da taxa 
metabólica (SCHLADER, 2010), a qual visa atender 
principalmente as demandas musculares durante o 
exercício. Ocorrendo uma vasodilatação periférica que 
permite a transferência de sangue mais quente do 
centro do corpo para a pele, visando regular a 
temperatura corporal por meio da troca de calor com o 
ambiente (GANONG, 1998).  

Para avaliar estas mudanças na temperatura da 
pele a termografia infravermelha vem se caracterizando 
como a técnica mais recomendada (MORALES, 2011). 
Já que, detecta, grava e produz imagens 
infravermelhas, que refletem a dinâmica micro 
circulatória da superfície da pele do indivíduo 
(BRIOSCHI et al., 2000). No entanto, os termogramas 
sofrem influencia de diversos processos físicos como 
condicionamento físico, percentual de gordura e 
camada subcutânea de gordura na região de interesse 
(RCI) (BANDEIRA et al., 2012; FORMENTI et al., 2013; 
NEVES et al., 2015).  

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar 
ciclistas amadores com diferentes percentuais de 
gordura corporal, analisando a influencia desta 
concentração de gordura na variação da temperatura 
da pele.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram do estudo 12 ciclistas amadores do 

sexo masculino, sendo 6 no grupo >25% de gordura (% 
de gordura: 30±3,45; massa: 81,62±12,78) com idade 
média de 34±7,37 e 6 no grupo <25% de gordura (% de 
gordura: 20,05±2,74;massa: 78,44±3,27) com idade 
média de 38,17±10,73. Foi proposto um teste 
incremental de ciclismo, iniciando em 25 W durante 
com incrementos de 25 W por minuto até a exaustão. A 
cadência de pedalada controlada em 90±3 RPM pelo 
software (Ergo-control) da bicicleta ergométrica. A 
exaustão se caracterizou no momento que o avaliado 
não foi capaz de manter a cadência de pedalada de 87 
RPM.  

Para o teste termográfico as RCI foram os 
gastrocnemios mediais (GMD e GME), para a avaliação 
destes foram realizadas fotos da região posterior das 
pernas, antes do teste de ciclismo (Pré) após 10 
minutos de aclimatação, logo após (Pós) e após dez 
minutos (Pós10) de retirada do suor. A composição 
corporal foi aferida por meio da pletismografia por 

deslocamento de ar (air displacement plethysmography, 
BOD POD body composition system; Life Measurement 
Instruments, Concord, CA), o qual fornece a densidade 
corporal (DC), os procedimentos para uso do 
instrumento foram estabelecidos pelo fabricante do 
equipamento, a partir da DC o percentual de gordura foi 
equacionado pela formula de Siri (1961).  

O teste de Shapiro-wilk foi utilizado para verificar 
a normalidade e homogeneidade das variâncias dos 
dados. A comparação das variáveis (Termperatura 
cutânea, % de gordura) do estudo entre os grupos 
(>25%, <25%) foi realizada através do Teste T-Student 
para medidas independentes. Já para a relação entre 
as variáveis dentro de um grupo foi utilizada a 
correlação de Pearson. O nível de significância adotado 
foi de 5% (p<0,005). O tratamento estatístico foi 
realizado no programa SPSS 20.0.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 demonstra o comportamento das 

variações de temperatura entre os momentos 
POSXPRE (var1), POS10XPRE (var2) E POS10XPOS 
(var3) em ambos os grupos. 

 
Demonstra-se na Tabela 1 que não ocorreu 

diferença entre os grupos nas variações de 
temperatura, demonstrando que o comportamento da 
temperatura da pele é o mesmo independentemente do 
percentual de gordura do individuo. No entanto foram 
encontradas diferenças entre os momentos 
demonstrando que durante um período de descanso 
após a atividade ocorre um aumento da temperatura 
em relação à temperatura logo após. Corroborando 
com outros autores (MERLA et al., 2010) que 
demonstraram o mesmo comportamento. Este 
comportamento pode ser explicado uma vez que o 
processo de sudorese tende a diminuir a temperatura 
da pele logo após a atividade, seguido de um posterior 
aumento por conta da retirada do suor. 

Os resultados do teste de correlação 
demonstram que o percentual de gordura influencia a 
variação de temperatura, principalmente na var 1 em 
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ambas as pernas no grupo >25 %G. Identificando que 
quanto maior o percentual de gordura maior a 
diminuição da temperatura logo após a atividade. De 
outro modo Bandeira et al. (2016) em seu estudo 
demonstrou repostas contrarias, no entanto seu estudo 
foi realizado com exercício de força o qual tem uma 
menor taxa de sudorese durante a atividade, o que 
pode influenciar diretamente a resposta térmica ao 
exercício (CHUDECKA; LUBKOWSKA, 2012). 

 
Assim neste estudo demonstra-se a ocorrência 

de uma variação maior na temperatura do 
gastrocnemio medial no ciclismo em indivíduos com 
maior percentual de gordura, uma vez que este age 
como isolante térmico diminuindo a dissipação do calor 
pela pele, apresentando valores mais elevados de 
diminuição da temperatura.  

CONCLUSÕES 
Os resultados indicam que o percentual de 

gordura influencia a variação de temperatura do GM 
logo após a atividade em indivíduos com %G acima de 
25% indicando que quanto maior o percentual de 
gordura do individuo maior a diminuição de temperatura 
logo após a atividade.  
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INTRODUÇÃO 
A termografia em sua evolução e em constante 

uso por clubes de futebol, pode ser suficientemente 
precisa e fiável para ser utilizada como uma ferramenta 
para a informação de balanço de calor corporal, onde 
se deve obter as estruturas músculo-esqueléticas em 
estado natural e saudável, além de ser uma ferramenta 
de baixo custo, técnica não-invasiva, indolor, sem 
contato, sem radiação ionizante, inócua, possibilita 
aquisições de assimetrias de calor e disponibiliza as 
temperaturas de uma superfície em imagens em tempo 
real. A assimetria térmica de partes do corpo pode 
ajudar a detecção precoce de indícios de desequilíbrios 
músculo-esqueléticos, dessa forma, ajuda a prevenir 
lesões em pessoas praticantes de futebol, dentre outros 
esportes. O objetivo foi caracterizar a temperatura dos 
grupos musculares isquiotibiais e quadríceps dos 
membros dominantes e não dominantes em jovens 
jogadores de futebol do estado do amazonas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram do estudo 25 jovens atletas com 

média de idade (18,52±0,7), pertencentes a clubes de 
futebol do estado do Amazonas, que participam 
regularmente de campeonatos estaduais, regionais e 
nacionais de futebol da categoria sub-20. A captura da 
imagem termográfica foi feita em uma sala climatizada 
com temperatura controlada em 23°C, umidade relativa 
do ar abaixo de 60%. Os indivíduos permaneceram por 
10 min na sala para que ocorresse um equilíbrio 
térmico. As imagens termográficas foram adquiridas 
com os indivíduos em pé, usando sunga, sem 
equipamentos eletrônicos próximos que pudessem 
interferir na aferição, com painel antirreflexo por trás do 
participante para minimizar os efeitos da radiação 
infravermelha refletida pelo participante na parede. 
Uma câmera com resolução para termografia 
infravermelha com sensibilidade térmica 0.01°C, e a 
precisão de ±2°C ou ±2%. A lente da câmera estando 
sempre paralela ao solo a uma distância de 1 metro do 
indivíduo para realização das imagens. Um computador 
com software ThermaCAM Researcher Pro 2.0, foi 
utilizado para obtenção da temperatura média da pele 
para quatro regiões de interesse (Quadríceps e 
Isquiotibiais, de ambas as pernas). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 1 expõe os resultados em média e 

desvio padrão das temperaturas dos quadríceps e 
isquiostibiais em ambos os membros avaliados. 

 
Na avaliação termográfica do presente estudo, 

objetivou-se utilizar os valores de temperatura do 
membro dominante e não dominante em repouso, com 
o intuito de identificar possíveis tendências anormais de 
temperatura de jogadores. Os resultados encontrados 
não apresentaram diferenças significativas entre os 
isquiostibiais e quadriceps, tanto do membro dominante 
quanto do não dominante, resultados similares aos 
encontrados por Carmona (2008), que identificou o 
perfil térmico de jogadores, possui uma grande 
semelhança em suas temperaturas, independentes de 
sua lateralidade e dominância.  

CONCLUSÕES 
Os resultados mostram dados do 

comportamento termográfico de jovens jogadores de 
futebol do estado do Amazonas, resultando em valores 
de caracterização do perfil termográfico de jovens 
jogadores do estado do Amazonas.  
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INTRODUÇÃO 
A Educação Física ganha força no contexto 

escolar com o apoio de políticas públicas voltadas para 
a promoção da saúde, onde os professores devem 
passar informações suficientes sobre os alunos a ir à 
busca de uma melhor qualidade de vida. Mas, estas 
políticas públicas de educação parecem puramente 
focadas no aluno e não incluem o professor de 
educação física, até porque existe o entendimento de 
que se tratando de professores de educação física eles 
já contam com saúde e qualidade de vida. Porém a 
realidade é diferente. A carga de trabalho, o estresse e 
a baixa remuneração econômica não facilitam a busca 
da almejada qualidade de vida para os professores.  

Nos currículos brasileiros a temática da saúde é 
abordada desde 1854, nos decretos imperiais que 
faziam recomendações sobre a higiene. No entanto, foi 
somente em 1946, quando ocorreu a primeira indicação 
normativa de educação para a saúde (FERNANDES, 
2004). No século XX, onde a expectativa de vida 
aumentou graças aos avanços científicos, a 
consciência de manter níveis mínimos de saúde, 
passaram a ser contemplados. Exemplo disso é o 
próprio conceito de saúde, que passou a ser definido 
como uma condição multidimensional resultante da 
interação de fatores genéticos, ambientais e do estilo 
de vida (MATSUDO; MATSUDO; BARROS-NETO, 
2000).  

No Brasil, há uma escassez de estudos sobre a 
saúde dos professores em comparação com os 
trabalhadores de outras profissões. Na vertente sobre 
saúde ocupacional existem alguns estudos descritivos 
com professores que incidem sobre diversos temas, 
tais como a saúde mental, o processo e as condições 
de trabalho e seus efeitos sobre educador de saúde, e 
envolvendo acidentes. Pouco se sabe em relação a 
professores de Educação Física no que se refere ao 
comportamento dos dois fatores importantes que 
podem contribuir para a prevenção de doenças 
crônicas: atividade física regular e hábitos alimentares 
saudáveis. Em relação à prática regular de atividade 
física desses professores, poucos estudos foram 
realizados, pois parece haver uma espécie de senso 
comum que parte do pressuposto de que esse 
professor é mais ativo que a população, como o 
indicam Gasparini; Barreto; Assunção (2005) para 
professores de educação física de Europa, que são 
mais ativos quando comparados com os colegas que 
lecionam outras disciplinas e a população em geral.  

O professor de Educação Física por lidar com 
atividade física deve ser o difusor dos benefícios da 
mesma, procurando usar seus conhecimentos para a 
conscientização da população e também para benefício 
próprio. Assim, o estudo objetivou analisar o perfil do 
estilo de vida, do nível de atividade física e o 
antropométrico de professores de Educação Física 
Escolar.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foram avaliados 20 professores (5 mulheres e 

15 homens) de Educação Física Escolar, com idades 
entre 27 e 52 anos (𝑋𝑋𝑋=35 anos), e com média de 8,4 e 
6,7 anos de trabalho para mulheres e homens 
respectivamente. Os professores responderam os 
seguintes questionários:  

Parq-Physical Activity Readness Questionary. 
Composto por 7 perguntas que identificam riscos para o 
iniciante em atividades físicas.  

Nível de Atividade Física (NAF). Questionário que 
classifica os indivíduos em 4 níveis: Inativo, 
Moderadamente Ativo, Ativo e Muito Ativo (NAHAS, 
2001).  

Perfil do Estilo de Vida. Instrumento proposto por 
Nahas; Barros; Francalacci (2000) avalia nutrição, 
atividade física e controle do stress, mediante 3 
questões a serem respondidas considerando: [0] 
absolutamente não faz parte do seu estilo de vida; [1] 
às vezes corresponde ao seu comportamento; [2] 
quase sempre corresponde ao seu comportamento; [3] 
a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia, faz 
parte do seu estilo de vida.  

Percentual de Gordura Corporal. Análise das pregas 
cutâneas com o protocolo de Jackson e Pollock (1978) 
com aferição de três dobras (com compasso de dobras 
cutâneas Cescorf®). A densidade corporal (DC) foi 
calculada usando a fórmula para cada gênero:  

• Homens (18 e 61 anos): 
DC= 1,1093800 - 0,0008267(X1) + 0,0000016 (X1)² - 
0,0002574 (X3)  

• Mulheres (18 a 55 anos):  
DC= 1,0994921 - 0,0009929(X2) + 0,0000023 (X2)² - 
0,0001392 (X3)  

• % de gordura foi calculado como:  
G%= [(4,95/Densidade Corporal) - 4,50] x100  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Parq-Physical Activity Readness Questionary. 20% 
dos professores de ambos os gêneros revelaram riscos 
à saúde para a prática da Educação Física. Percentual 
pouco menor que o 24% descrito por Oliveira (2001) 
para professores de educação física da Universidade 
Católica de Brasília.  

Nível de Atividade Física (NAF). As mulheres se 
mostraram mais inativas que os homens (40% e 13,4% 
respectivamente). No grupo dos moderadamente 
ativos, o maior percentual foi de homens (46,6%), 
enquanto que no grupo de Ativos, foram as mulheres a 
maioria (40%). Só os homens apresentaram níveis de 
atividade física de muito ativos (20%). Para a amostra 
geral, o nível de atividade física dominante foi o 
moderadamente ativo (40%), mas 25% foram 
classificados como ativos e 15% como muito ativos.  

Pesquisas realizadas com professores do ensino 
superior de educação física revelam resultados 
diferentes. Por exemplo, Bara Filho et al. (2000) tiveram 
38% da amostra como moderadamente ou muito ativo; 
em Oliveira (2001) 26,7% dos homens eram muito 
ativos; e em Madureira; Fonseca; Maia (2003) 73,3% 
dos homens e 40% das mulheres tinham níveis de 
atividade física de ativo e muito ativo. Este estudo teve 
resultados próximos às duas primeiras pesquisas, mas 
bem distantes da terceira.  

Perfil do Estilo de Vida. No quesito Nutrição, 
observou-se que a ingesta de três porções de frutas e 
hortaliças diárias não faz parte da rotina de 80% das 
mulheres, mas o 20% restante cumpre com a 
recomendação mínima de quase sempre as inclui. Já 
dos homens 40% às vezes têm esse hábito, 33,3% não 
incluem esses alimentos na dieta diária e só 26,7% 
cumprem a recomendação mínima.  

Em relação ao consumo de alimentos gordurosos 
e doces só 33,3% dos homens não têm o hábito de 
incluí-os na dieta, 40% os inclui às vezes, 13,3% quase 
sempre e 13,4% sempre. No caso das mulheres o 
consumo é maior: 40% às vezes, 40% quase sempre e 
20% sempre. Já a questão de realizar 4 a 5 refeições 
variadas ao dia, só foi declarada como sempre por 
26,8% dos homens, e como quase sempre por 53,4% 
deles; só 6,8% não possuem esse hábito. No caso das 
mulheres 60% às vezes têm esse hábito e 40% quase 
sempre.  

No quesito Atividade Física, a prática de 30 min 
por ≥5 dias/semana foi declarado como às vezes por 
100% das mulheres, mas 40% dos homens seguem a 
recomendação quase sempre e 26,7% o fazem 
sempre. Exercícios de força e alongamento ≥5 
dias/semana, foi também raro nas mulheres 40% não 
têm o hábito e só 20% quase sempre realizam essa 
atividade. Já os homens, mínimo 33,3% às vezes 
realizam esses exercícios, e percentuais iguais foram 
declarados para rotinas de quase sempre e sempre. 
Esse mesmo resultado para a caminhada ou pedalada 
ou subir escadas ao invés de usar elevador foi 
observado em ambos os gêneros.  

No quesito controle do estresse se observou 
professores que intentam evita-lo, reservando tempo 
para relaxar, no caso, 40% de ambos os gêneros quase 
sempre intentam, 26,7% dos homens sempre o faz, 
40% das mulheres às vezes. Outra forma de controlar o 
estresse é equilibrando trabalho e lazer, mas 53,3% 
dos homens e 60% das mulheres às vezes conseguem 
fazê-lo, 20% dos homens sempre equilibra, mas em 
média 25% quase sempre conseguem. Ainda assim, 
30%, em média, não conseguem discutir sem se 
alterar, porém 40% das mulheres e 20% dos homens 
quase sempre conseguem.  

Percentual de Gordura Corporal. Observou-se que a 
relação entre o NAF e o %GC foi positiva, considerando 
que 75% dos professores tiveram nível abaixo da 
média, ou ruim, ou muito ruim de percentual de 
gordura. Com os baixos níveis de atividade física dos 
professores desta pesquisa e com os duvidosos hábitos 
alimentares praticados não é de estranhar os altos 
níveis de gordura corporal; da mesma forma que foi 
observado por Gatz (2005).  

CONCLUSÕES 
Embora se trate de uma pequena amostra de 
professores de Educação Física Escolar, o grupo atua 
em nove escolas da cidade de Manaus, onde trabalham 
em cargas horárias de 20 a 40 horas semanais 
ministrando aula a mais de cinco turmas por dia. Esse 
ritmo de trabalho inviabiliza a consolidação de bons 
hábitos de alimentação e atividade física que gerem 
qualidade de vida. As mulheres apresentaram hábitos 
mais preocupantes que os homens.  
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INTRODUÇÃO 
O mountain bike tem crescido em popularidade, 

desde sua inclusão nos jogos Olímpicos de Atlanta, em 
1996 (BURKE e PRUIT, 1996). Contudo, a bicicleta tem 
sido utilizada não só para as competições, mas 
também como meio de transporte e uma solução para 
melhoria da saúde dos indivíduos (CARMO et al., 2002). 
Uma posição equivocada pode trazer aos ciclistas 
desconfortos e lesões, além de causar uma grande 
perda técnica, este ajuste equivocado na bicicleta 
também pode causar lesões e dores crônicas 
(MESTDAGH, 1998).  

Dentro destes parâmetros o objetivo deste 
estudo foi o de avaliar o posicionamento da articulação 
do joelho de ciclistas de Mountain Bike a fim de 
identificar se as posições mais adotadas são acima, 
abaixo ou ideais para a prática.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A amostra foi composta por 44 sujeitos, 

somando um total de 32 ciclistas do sexo masculino e 
12 ciclistas do sexo feminino, com níveis técnicos 
aleatórios, idade entre 18 e 54 anos, praticantes do 
ciclismo recreacional em bicicletas de mountain bike. A 
Avaliação do posicionamento corporal no ciclismo foi 
realizada na bicicleta do ciclista, por meio da aplicação 
das técnicas propostas por Burke e Pruitt (2003). O 
ciclista avaliado foi posicionado sobre a bicicleta e 
foram posicionados pontos reflexivos de base no 
individuo, no maléolo lateral, trocanter e femoral lateral 
e solicitado a pedalar normalmente.  

A determinação dos ângulos do joelho direito 
foi realizada por meio de uma filmagem no plano sagital 
com uma câmera fotográfica (Sony Cyber Shot, DSC-
Hx 300) e posteriormente esta foi analisada em um 
software livre (Kinovea®). Os dados foram analisados 
de forma a determinar os indivíduos em 
posicionamento Ideal (150º a 155º de flexão do joelho), 
abaixo do ideal (<150º de flexão do joelho) e acima do 
ideal (>150º)  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados encontrados neste estudo evidenciaram 
uma grande quantidade de erros na altura do selim 
(Figura 1) sendo ilustrada a porcentagem de ajustes e 
desajustes encontrados (Acima do ideal, Ideal e Abaixo 
do ideal). Considerando que o público abordado na 
pesquisa se trata de ciclistas recreativos, os dados 
encontrados corroboram Martins et al. (2007), que 

identificou em sua pesquisa índices de erros superiores 
em ciclistas recreativos. 

 
O selim quando encontrado em posição 

equivocada pode vir a alterar o padrão de recrutamento 
muscular, e pressão sobre articulações principalmente 
da coluna e membros inferiores (DIEFENTHAELER et 
al., 2006). Na Figura 4 pode-se observar um percentual 
maior de erros para baixo do ideal, posição onde a 
compressão patelar é maior, devido ao maior grau de 
flexão dos joelhos na fase de propulsão (ponto morto 
superior até o ponto morto inferior), além de 
comprometer a relação força comprimento, pela falta 
de extensão, na fase de ponto morto inferior 
(DIEFENTHAELER et al., 2008).  

Foi reportado pelos ciclistas dificuldades para 
se apoiar com a bicicleta parada e desconfortos no 
momento de pedalar quando o selim encontrava-se 
elevado, explicando o porquê de mais erros terem sido 
encontrados relacionados a selins excessivamente 
abaixo do ideal. A posição preferencial dos ciclistas de 
mountain bike avaliados (Figura 3, Figura 4) mostra que 
ciclistas que pedalam em bicicletas de Mountain Bike 
tem preferência por posições onde o selim se encontra 
mais baixo, sendo esta posição mais adotada pela 
necessidade dos ciclistas recreativos de um conforto 
maior, mais estabilidade, quando esta é utilizada como 
meio de transporte, já ciclistas que pedalam em 
terrenos irregulares (trilhas), encontram um alto 
impacto sobre as articulações, principalmente do joelho 
(PEQUINE, 2005), além da necessidade muitas vezes 
de retirar o corpo da posição sentada para transpor 
obstáculos (MARTINS et al., 2007).  

CONCLUSÕES 
Foi demonstrado que ciclistas que pedalam em 

bicicletas de mountain bike se utilizam de posições 
diferentes do que é encontrado como referência na 
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literatura, mantendo assim selins em posições mais 
baixas. Demonstrando a necessidade não só por 
melhor desempenho muscular na pratica, mas também 
a dinâmica de pedalada em terrenos diferenciados e 
necessidades físicas dos ciclistas recreativos.  
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INTRODUÇÃO 
Entre as inúmeras modalidades esportivas, as 

corridas encontram-se entre as que mais cresceram 
nos últimos anos em todo o território nacional 
principalmente pelos benefícios físicos, psíquicos e 
emocionais proporcionados pela prática (SALGADO; 
CHACON-MIKAHI, 2006). Por essas e outras razões, 
corredores profissionais ou amadores estão expostos 
aos eventuais riscos associados, o que usualmente 
ocorre nos membros inferiores, sejam eles, fatores 
extrínsecos ou intrínsecos (FERREIRA, 2012).  

Dentre os fatores associados acredita-se que o 
movimento excessivo de pronação do calcanhar 
(hiperpronação) encontra-se como o principal fator 
desencadeador (JAMES; BATES; OSTERNING, 1978). 
Entretanto, pouco são os estudos que verificam a 
associação entre alterações de intensidade do exercício 
e a pronação do calcanhar e ainda o comportamento 
adaptativo dessas alterações em indivíduos treinados 
(já adaptados mecanicamente para realizarem 
atividades em intensidades superiores) e não treinados.  

Portanto, a realização desta pesquisa tem 
como objetivo analisar o comportamento do ângulo de 
pronação da articulação subtalar em diferentes picos de 
velocidade em praticantes de corrida.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram do estudo 14 indivíduos do sexo 

masculino corredores amadores, (idade: 41±07; 
Vo2máx: 39,9±18), selecionados de forma não 
aleatória, por voluntariedade, residentes da cidade de 
Manaus – Amazonas, isentos de problemas físicos e de 
tratamentos farmacológicos. Este estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do 
Amazonas (N° 1.044.198). Neste estudo, foram 
utilizados os valores encontrados da máxima pronação 
subtalar nas variáveis de intensidade do exercício, 70% 
e 90% do pico de velocidade.  

As coletas de dados foram realizadas no 
Laboratório de Estudo do Desempenho Humano 
(LEDEHU), da Faculdade de Educação Física e 
Fisioterapia (FEFF), da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM). Utilizou- se uma esteira rolante da 
marca Muvement (RT350), uma filmadora Panasonic, 
modelo Lumix FZ 200 com frequência de amostragem 
120 quadros por segundo, uma balança da marca 
Toledo do Brasil e uma fita métrica. 

Primeiramente, foi realizada a mensuração da 
estatura e massa corporal por meio da utilização da 
balança, e de uma fita métrica. Para as medidas, os 
indivíduos estavam descalços, vestidos com o mínimo 
de roupa possível. Em seguida, foi feita a tricotomia e a 
fixação dos marcadores nos pontos anatômicos da 
perna direita. Optou em avaliar apenas o lado direito, 
pois segundo (WIT et al., 1995) não existe diferença 
significativas entre lado direito e esquerdo em relação 
ao movimento de pronação. A escolha dos pontos 
anatômicos teve como base os estudos feitos por 
(EDINGTON; FREDERICK; CAVANAGH, 1990; WIT et 
al., 1995; TARTARUGA et al., 2010). Os marcadores 
anatômicos foram distribuídos conforme a figura1. 

 
Figura 1: Localização dos pontos anatômicos. Fonte: 
Tartaruga et al., 2010. 

Os indivíduos foram submetidos a um teste 
progressivo máximo em esteira rolante adaptado do 
protocolo de Caputo et al. (2013). Todos aqueceram 
durante 5 minutos a velocidade de 8 km/h. 
Posteriormente o teste iniciou em velocidade inicial de 9 
km/h com acréscimo de 1 km/h a cada um minuto. O 
teste era finalizado quando o indivíduo atingia o esforço 
máximo voluntário. A pronação do calcanhar foi obtida 
por meio das coordenadas no plano frontal até 40% da 
fase de apoio. Os dados foram normalizados para cada 
indivíduo, considerando o primeiro valor de pronação 
do calcanhar sendo 0 (zero). O ângulo máximo foi 
obtido pela diferença entre o ângulo de entrada (contato 
inicial do retropé) e o maior valor encontrado até 40% 
da fase de apoio. Para análises das imagens, utilizou-
se o software Knovea 0.8 – 24 Copyright © 2006 – 
2014, baseando-se no estudo de (PADOVANI, 2013).  

Para a verificação da normalidade da 
distribuição dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-
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Wilk (p>0,05). O teste de Levene foi aplicado para 
verificar a igualdade devariância (p>0,05). Para avaliar 
possíveis diferenças entre as distintas situações foi 
aplicado um test t de Student para amostras 
dependentes. Um nível de significância de p < 0,05 foi 
adotado em todos os testes. As análises foram feitas no 
programa SPSS 21.0 for Windows (IBM, Armonk, New 
York, USA).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não foi possível observar diferenças 

estatisticamente significativas entre os ângulos 
máximos de pronação nas diferentes intensidades de 
esforço (Tabela 1) demonstrando não existir influência 
do aumento da velocidade linear no ângulo de pronação 
nesta variável. 

 
Os resultados apresentados se assemelham ao 

estudo de (TARTARUGA et al., 2010), onde os autores 
não encontraram diferenças significativas nos valores 
de máxima pronação subtalar entre dois testes de 
economia de corrida em esteira rolante, nas 
velocidades 16 e 17 km/h. De acordo com a literatura 
(LA INEN HK, 2001; NUMMELA et al., 2007; WILLIAMS 
KR and CAVANAGH, 1987), o consumo de oxigênio, 
influenciado diretamente pela velocidade de corrida, 
pode alterar de forma significativa, a magnitude das 
variáveis biomecânicas da locomoção humana, o que 
não foi encontrado neste estudo.  

Uma possível explicação para nossos 
resultados foi o não controle do nível de treinamento 
dos participantes, pois se acredita que quanto mais 
treinado o indivíduo seja, melhor a resposta 
neuromuscular frente aos ajustes mecânicos durante a 
corrida. Isto justifica-se ao observar que os 
participantes com os melhores níveis de 
condicionamento físico apresentaram uma menor 
variação do ângulo de pronação subtalar o que pode ter 
comprometido nossos resultados.  

Ainda, outro aspecto a se destacar é o tempo 
de corrida em cada velocidade (1 minuto), o que pode 
não ter sido suficiente para que ocorresse a 
familiarização do avaliado com a situação. Por isso, 
acredita-se que este fato não foi suficiente para gerar 
fadiga muscular e consequentemente, modificar o 
ângulo máximo de pronação subtalar em cada uma das 
velocidades adotadas.  

CONCLUSÕES 
O presente estudo não encontrou diferenças 
significativas no comportamento do ângulo máximo de 
pronação da articulação subtalar em diferentes picos de 

velocidade. O que nos leva a acreditar que a 
intensidade do esforço (velocidade linear) não é uma 
variável determinante no número de lesões decorrentes 
da corrida. Acredita-se que outros fatores possam estar 
envolvidos, tais como a técnica de corrida imposta pelo 
corredor, o nível de treinabilidade e experiência na 
modalidade.  
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INTRODUÇÃO 
A prática de atividades físicas torna-se cada 

vez mais indispensável para pessoas que buscam uma 
vida saudável. Visando proporcionar uma maior 
vivência com a prática da corrida e natação, foi criado 
na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, o 
projeto FEFF Aquathlon, que tem por finalidade 
incentivar a prática esportiva através do Aquathlon, que 
consiste em dois seguimentos distintos sendo a corrida 
e a natação, com distâncias oficiaia de 2,5 km de 
corrida e 1 km de natação (ITU). O Aquathlon é uma 
modalidade derivada do Triathlon, e não possui estudos 
que possamos tomar como base. Partindo dessa 
perspectiva o presente estudo teve como objetivo geral 
verificar o índice de condicionamento físico de 
indivíduos do sexo masculino participantes do projeto.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram deste estudo 8 alunos do sexo 

masculino, com média de idade de 20,37 anos 
(±2,66927). As avaliações foram realizadas no mês de 
fevereiro de 2016, em dias pré-estabelecidos, 
respeitando o tempo de recuperação de 48 horas. 
Como parâmetro de avaliação foi utilizado o teste de 
Cooper (COOPER, 2009) de 12 minutos para corrida 
onde, o indivíduo avaliado deveria correr a maior 
metragem possível no espaço de tempo pré-
determinado, assim de acordo com a distância 
percorrida, levando em consideração a idade e o sexo, 
o participante pode ser classificados em seis resultados 
qualitativos, que são: muito fraco, fraco, médio, bom, 
exelente e superior, determinados pela tabela de 
classificação do teste.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com os dados descritos na tabela 

acima, observamos a metragem percorrida pelos 
avaliados no teste, que teve a distância mínima de 
1520m e máxima de 2330m, com média de 2081,25 
metros (±258,31528). No total 12,5% dos avaliados 
(n=1) foram classificados como MUITO FRACO, 50% 
(n=4) como FRACO e 37,5 (n=3) como MÉDIO. A 
avaliação e caracterização dos perfis de 
condicionamento dos alunos torna-se importante pois 
segundo Xavier et al. (2012) a correta leitura e 
obtenção das informações proporcionadas pelo Teste 
de Cooper poderá significar não apenas uma sensível 
melhora posterior na performance atlética do indivíduo 

avaliado, como também propiciar uma consciência 
individual do real estado de saúde.  

 

CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados obtidos, foi 

verificado que os avaliados não obtiveram um resultado 
satisfatório, porém, sabendo que muitos estavam 
realizando este tipo de atividade pela primeira vez, e 
por se tratar de uma coleta de dados preliminares, o 
presente estudo servirá como parâmetro para testes 
futuros, onde poderão ser comparados e analisados os 
resultados positivos ou negativos, observando assim a 
evolução dos atletas no decorrer do projeto.  
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INTRODUÇÃO 
A bicicleta é o veículo mais utilizado no mundo, 

tanto com objetivo de lazer, treinamento físico, 
reabilitação ou prática competitiva (CARMO et al., 
2002). Segundo a Associação Brasileira de Produtores 
de Motocicletas, Motonetas e Bicicletas (2006) o Brasil 
esta atrás de dois países China e da Índia e é o terceiro 
é um dos maiores fabricantes de bicicletas cerca de 5,3 
milhões anuais além de ser um meio de locomoção 
também é muito usada para competições de ciclismo. 
Segundo Salai et al. (1999) o ciclismo está se difundido 
bastante e está entre as atividades esportivas mais 
praticada do mundo.  

O processo de treinamento físico do ciclismo 
de estrada proporciona alterações em diversos 
sistemas fisiológicos, como no sistema 
cardiorrespiratório e neuromuscular (MCARDLER; 
KATCH; KATCH , 2010). Um dos principais fatores que 
atrai os praticantes é que por ser uma modalidade 
esportiva e que apresenta maior contato com a 
natureza e atualmente á uma grande busca pela 
qualidade de vida, os praticantes amadores são 
atraídos por esses fatores Rodrigues; Lopes; Lopes 
(2013). Objetivou o estudo comparar a composição 
corporal dos ciclistas amadores com diferentes de 
idades, avaliados pelo projeto pelo BIKE FIT.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A amostra foi composta por dois grupos de 

ciclistas amadores do sexo masculino, sendo que o 
grupo (1) foi constituído por 15 ciclistas com faixa etária 
de 20 a 30 anos e grupo (2) foi constituído por 10 
ciclistas com idade de 30 a 40 anos. Todos os 
indivíduos foram informados sobre detalhes dos 
procedimentos e assinaram um termo de 
consentimento livre. Para a mensuração das variáveis 
foi usado pletismografia por deslocamento de ar (PDA) 
foi utilizado o BOD POD®, body composition system; 
Life Measurement Instruments, Concord, CA (padrão 
ouro, r=0,93), Aparelho usado para mensurar as 
variáveis dos indivíduos, dando resultados como: 
percentual de gordura (%G), massa corporal, % Massa 
livre de Gordura, IMC e pra obtenção da estatura foi 
utilizado fitas métricas. Para a avaliação da 
pletismografia por deslocamento de ar foi realizado 
observando os critérios do manual por Fields (2000). 
Foram analisados por analise descritivo (MÉDIA e DP) 
e usado o programa SPSS. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo os dados obtidos através da 

pletismografia por descolamento de ar Bod Pod, e pela 
analise da media desvio-padrão, observamos que os 
grupos comparados não obtiveram nenhuma 
relevância, a idade não é um fator que influencia na 
composição corporal dos ciclistas amadores, pois os 
dados não teve significancia >0,05. Neste estudo a 
idade foi um fator que teve significância e já era 
esperado, pois os dois eram com faixa etária diferente. 
Tabela 1. Valores médios e desvio-padrão. Grupo (1) Grupo 
(2). Nível de significância de p>0,05. 

 
CONCLUSÕES 

O ciclismo por ser um esportivo praticado em 
contato com a natureza está atraindo muitos 
praticantes, neste trabalho concluímos que a 
comparação da composição corporal dos ciclistas 
amadores não foi influenciada pela idade, justamente 
por serem dois grupos de ciclistas amadores que 
pratica a modalidade por recreação. Propõem - se mais 
estudos relacionados ao tema com maior quantidade de 
avaliados e maior quantidade de analises das variáveis.  
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INTRODUÇÃO 
O período da adolescência é marcado por 

diversas modificações, além da percepção que têm a 
respeito das mudanças físicas que ocorrem em seu 
corpo, é nessa fase que os adolescentes passam a 
tomar suas próprias decisões, inclusive a respeito de 
seus hábitos alimentares e práticas físicas, porém, há 
vários fatores que influenciam em suas escolhas, como 
a mídia, os amigos, a escola, os hábitos trazidos pelos 
seus pais e a tecnologia. (BICA et al., 2012).  

Entender de que forma os hábitos alimentares 
e as atividades físicas influenciam no estado nutricional 
dos adolescentes, é de grande relevância para que se 
encontre uma maneira de solucionar ou amenizar 
problemas futuros. Com base nisso o presente estudo 
teve por objetivo fazer uma análise dos hábitos 
alimentares e práticas físicas, bem como identificar os 
hábitos alimentares dos adolescentes, sua classificação 
nutricional e a frequência das atividades físicas 
realizadas por eles.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foi realizada uma pesquisa de campo de 

caráter descritivo, com abordagem quali-quantitativa 
em seis escolas públicas de Manaus. Participaram 345 
alunos (51,9% mulheres, 48,1% masculino) com idade 
entre 13 e 20 anos (𝑋𝑋𝑋= 16 anos). Aplicaram-se dois 
questionários: um relacionado a alimentação e práticas 
físicas e outro o EAT-26 (Eating Atittudes Test), onde 
segundo Garner et al. (1982 apud CHIODINI; 
OLIVEIRA, 2003) é um teste psicométrico muito 
utilizado em estudos epidemiológicos, cuja o objetivo é 
rastrear indivíduos com distúrbios alimentares. Após 
responderem, os alunos tiveram seu peso e altura 
mensurados. Para definição do estado nutricional, 
utilizou-se o IMC, com ponto de corte referente a idade 
e sexo, onde se classifica o percentil <5 abaixo do 
peso, ≥5 a <85 eutrófico, ≥85 a <95 excesso de peso e 
≥95 obesidade. (BARUKI et al., 2005).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As mulheres tiveram peso médio de 54,3±9,6 e 

de altura 1,6±0,1, já nos homens foi de 62,9±11,2 para 
o peso e 1,7±0,1 para a altura. Os valores do desvio 
padrão do peso indicam uma ampla variabilidade entre 
os adolescentes nesse quesito (Tabela 1). 69,6% dos 
adolescentes apresentaram peso ideal, 3,8% abaixo do 
peso, 16,5% excesso de peso, e 10,1% obesos. Com 
relação aos hábitos alimentares, as meninas 
mostraram estar costumadas a pular refeições e quase 

metade dos adolescentes não costumam realizar 
refeição na escola. A prática de atividades físicas 
realizadas pelas meninas é bem menor comparado aos 
meninos, embora sua grande maioria participe das 
aulas de educação física. O gasto energético das 
meninas é inferior ao dos meninos, indicando que elas 
praticam menos atividades físicas (Tabela 2). 

 

 

 
CONCLUSÕES 

Por ser uma fase onde ocorrem diversas 
mudanças, a adolescência sem dúvidas deve ser bem 
vivida e bem direcionada, não só pelos pais como pelas 
escolas, que é um ambiente favorável para o incentivo 
de hábitos saudáveis.  

Como profissionais da saúde, os professores 
de educação física devem estar sempre incentivando 
seus alunos a praticarem atividades físicas além das 
realizadas na escola, terem uma boa alimentação e 



                                                             

100 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

adotarem hábitos saudáveis, tendo em vista que 
hábitos inadequados são grandes fatores de risco para 
o aparecimento de doenças e transtornos alimentares.  
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INTRODUÇÃO 
A Educação Física, mesmo sendo uma 

disciplina obrigatória do currículo escolar, ainda é 
percebida como uma atividade sem o compromisso 
com o ensino e a aprendizagem. Existe uma tendência 
em dar preferência apenas à parte prática da profissão 
em detrimento da sistematização teórica e do 
aprofundamento do estudo em outras áreas de 
conhecimento. Devido ao desinteresse de muitos 
alunos do Ensino Médio em participarem das aulas de 
Educação Física Escolar, é importante pesquisar 
estratégias e métodos, usados para desenvolver e 
aplicar conteúdos atrativos e motivacionais para que os 
alunos possam ser mais participativos.  

Segundo Chicati (2000) a motivação não se 
demonstra da mesma forma e intensidade em todas as 
pessoas, pois os interesses, objetivos e desejos são 
diferentes, por isso o professor deve estar na busca por 
conteúdos novos, diversificados e motivadores, que 
atendam os interesses dos alunos. Para ter 
aprendizagem o professor deve planejar suas aulas e 
não limitá-las simplesmente a jogar bola sem 
orientação procedimental e sem intencionalidade. Esse 
comportamento faz que alunos não gostem de 
participar das aulas de Educação Física, ficando 
desmotivados para qualquer atividade que seja 
proposta pelo professor. Os motivos são muitos, e vão 
desde a segregação durante a escolha só dos 
melhores jogadores até a maneira como os conteúdos 
são abordados pelos professores. Situação descrita por 
Shigunov (1997) em relação aos métodos de ensino 
aplicados pelos professores.  

Nas aulas de Educação Física Escolar, se o 
professor está motivado e possui habilidades em 
ministrar seus conteúdos, interessando ao aluno, a 
aprendizagem dos conteúdos será mais fácil e intensa 
(CHICATI, 2000), criando possibilidades para que os 
alunos desenvolvam habilidades diversas, pois se trata 
de formar cidadãos e não atletas. De aí, a importância 
de identificar o contexto do ambiente escolar, a 
estrutura disponível para ministrar as aulas e as 
características dos alunos, como recomendado por 
Ouriques et al. (2008). Esse tipo de informação é tão 
importante que Gruppi (1998) afirma que as aulas de 
Educação Física perdem o significado no Ensino Médio, 
pois os alunos percebem as aulas como atividades 
recreativas ou de uma modalidade esportiva, mas sem 
intencionalidade de aprendizagem.  

A questão do desporto no âmbito escolar como 
atividade repetitiva e excludente onde a competitividade 
inerente impede o desenvolvimento dos valores sociais 
e afetivos, premiando o alto rendimento, já foi descrito 
por Oliveira (2005) como um dos maiores empecilhos 
para a prática entusiasta dos alunos nas aulas. Se 
distanciando do preconizado por Brasil (1999) sobre os 
objetivos da Educação Física no Ensino Médio para o 
aprofundamento e consolidação de conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental. No entanto, não 
existe, na prática, essa continuidade. Segundo Betti 
(1991) a Educação Física Escolar deve ir mais do 
simples fazer, ou seja: não basta correr ao redor da 
quadra; é preciso saber por que se está correndo, 
como correr, quais os benefícios advindos da corrida, 
qual intensidade, frequência, e duração são 
recomendáveis. Diante dos fatos apresentados 
objetivou-se analisar as motivações intrínsecas e 
extrínsecas que interferem na participação nas aulas de 
Educação Física Escolar do Ensino Médio na Rede 
Pública de Manaus.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
240 alunos, de ambos os sexos, com idades 

entre 14 e 20, matriculados no ensino médio das 
escolas Estaduais Deputado Josué Claudio de Souza e 
Antônio Maurity Monteiro Coelho, escolhidas por 
conveniência, responderam o questionário de motivos 
extrínsecos e intrínsecos para a participação nas aulas 
de Educação Física de Kobal (1996), que possui três 
situações a serem avaliadas através de 16 afirmativas 
para a motivação intrínseca e 16 para a motivação 
extrínseca. Cada afirmativa foi avaliada em escala 
Likert, assim: 1. discordo muito; 2. Discordo; 3. estou 
em dúvida; 4. Concordo; e 5. concordo muito. Cada 
afirmativa foi analisada para calcular média e desvio 
padrão (𝑋𝑋𝑋±DP).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Motivações Extrínsecas  
a) “Participo das aulas de Educação Física porque”  
Para ambos os gêneros e nas duas escolas a principal 
motivação para essa participação é a necessidade de 
obterem boas notas (𝑋𝑋𝑋 entre 4,2 e 4,6; Tabela 1). 
Resultado preocupante, considerando que se trata de 
uma motivação de obrigação e não de verdadeiro 
desejo pela aprendizagem. Situação diferente à 
encontrada em alunos do ensino médio de Primavera 
do Leste (MT), onde Schwaab (2014) identificou que 



                                                             

102 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

nesse grupo o estar com os amigos é a principal 
motivação (𝑋𝑋𝑋 = 3,8). 

 
Considerando esse resultado fica evidente que 

as aulas não são interessantes e, portanto, é 
necessário pensar na intencionalidade dessas aulas, 
pois, como afirma Freire (1996, p.25), “ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 
para a sua produção ou a sua construção”.  

b) “Eu gosto das aulas de Educação Física quando”  
Da mesma forma ambos os sexos identificaram como a 
principal motivação o se sentir integrado ao grupo (𝑋𝑋𝑋 
entre 3,1 e 3,7), mas as outras motivações tiveram 
valores próximos (Tabela 2). Identificando as dúvidas 
dos adolescentes sobre as situações em que gostam 
das aulas de educação física. Este tipo de resposta 
também foi verificada por Schwaab (2014). No caso a 
autora destaca que isso se relaciona com a boa relação 
aluno-aluno e com a necessidade dos adolescentes 
terem reconhecida sua participação pelos professores e 
colegas. 

 
c) “Não gosto das aulas de Educação Física 
quando”  
Em geral estas situações tiveram médias baixas, 
equivalentes a discordar, mas novamente para ambos 
osgêneros, nas duas escolas, atitudes de 
competitividade entre os alunos que desejam 
demonstrar que uns são melhores que os outros, foram 
o principal motivação para não gostarem de participar 
nas aulas (𝑋𝑋𝑋 entre 3,0 a 3,4; Tabela 3). Resultado igual 

ao registrado por Schwaab (2014), inclusive no fato das 
moças gostarem menos ainda que os rapazes de esse 
tipo de comportamento. 

 
Geralmente o comportamento de querer se 

demonstrar melhor que os outros, é comum em alunos 
com habilidades esportivas, o que, como foi dito, 
Oliveira (2005) assinala como exemplo de 
competitividade entre os alunos, inserindo poucos e 
excluindo a muitos, e tornando o desenvolvimento dos 
valores sociais e afetivos algo muito difícil. A não 
participação nas aulas pode ocorrer quando o 
adolescente não joga bem uma determinada 
modalidade desportiva ou não teve uma vivencia de 
prática de esportes anteriores. Isto distancia o jovem da 
prática da educação física na escola, assim como da 
construção de uma relação de união e respeito com os 
colegas.  

Outra situação é a, não frequente, crítica que 
ridiculariza em público ao aluno por não atingir certo 
desempenho, tornando o ambiente desagradável. Na 
aula de Educação Física, o desenvolvimento da 
competência desportiva faz com que o indivíduo crie 
expectativas de consequências atrativas e não atrativas 
que o levarão a participar ou não das aulas (REEVE, 
1995).  

Motivações Intrínsecas  
a) “Participo das aulas de Educação Física porque”  
Em relação aos itens que compõe a primeira questão 
(Tabela 4), os alunos acham importante aumentar seus 
conhecimentos sobre esportes e outros conteúdos nas 
duas escolas (𝑋𝑋𝑋 entre 3,8 e 4,5), mas no caso das 
mulheres da escola DJCS o gostar de aprender novas 
habilidades foi igualmente importante (𝑋𝑋𝑋 = 3,8). Da 
mesma forma nos rapazes da escola AMMC o gostar 
deatividades físicas teve maior importância (𝑋𝑋𝑋 = 4,6). 
Fica claro que para ambos os gêneros é importante o 
aprender, mas enquanto nas mulheres o desenvolver 
novas habilidades é mais importante, nos homens é o 
simples gosto pela atividade física o que os motiva. 
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Comparando com os resultados de Schwaab 

(2014), quem identificou para ambos os gêneros o 
gosto por atividade física como a principal motivação, 
pode-se inferir um maior desejo por parte dos 
adolescentes desta pesquisa pelo conhecimento, o que 
representa um bom sintoma. Mas, curiosamente todas 
as motivações foram avaliadas pelos rapazes como 
concordo, enquanto as moças deram avaliação de ter 
dúvida. Rodrigues; Melo (1996) e Brito; Matarelli (1999) 
viram que os alunos têm interesse nos conhecimentos 
teóricos da disciplina, porém, na maioria das vezes, 
desconhecem os objetivos da Educação Física, como 
consequência dos erros didáticos e pedagógicos dos 
professores durante o ensino.  

b) “Eu gosto das aulas de Educação Física quando”  
As avaliações indicam múltiplas motivações como 
importantes, mas o compreender os benefícios das 
atividades propostas em aula foi a mais importante (𝑋𝑋𝑋 
entre 3,8 e 4,2), para as moças, com a mesma 
avaliação de concordo foi um motivo importante para 
gostar das aulas de educação física o fato do que 
aprendem as faz querer praticar mais. Enquanto para 
os rapazes o aprender uma nova habilidade e se 
dedicar ao máximo a atividade foram igualmente 
importantes (Tabela 5).  

Nos resultados de Schwaab (2014) tiveram 
importância, em ordem decrescente, o compreender os 
benefícios das atividades propostas em aula e o fato de 
que aprender os fazem querer praticar mais. Porem as 
avaliações foram levemente inferiores às desta 
pesquisa. Outra pesquisa que teve o mesmo resultado 
foi a de Silva e Vidal (2010). Ao respeito, Schwaab 
(2014) sugerem que é a partir do aprendizado obtido 
surge à vontade nos alunos de praticar mais o que 
aprenderam. Portanto, a maneira de como asaulas de 
educação física é aplicada para os alunos está surgindo 
efeito, ou seja, os alunos estão conseguindo aliar o 
conhecimento obtido dentro da sala de aula com a 
vivência das aulas práticas. A interligação entre a teoria 
e a prática das atividades físicas faz com que o aluno 
visualize objetivo e planejamento nas aulas, sendo que 
a partir destes o seu interesse será maior pelas aulas 
(OTAVIANO, 2012). 

 
Segundo Maggil (1984) a motivação se define 

como o aspecto pessoal interior, impulso, intenção que 
leva uma pessoa a fazer algo ou agir de certa forma. 
Sendo assim, qualquer discussão sobre motivação 
implica em investigar os motivos que influenciam em 
um determinado comportamento ou atitude, ou seja, 
todo comportamento é motivado, é impulsionado por 
motivos. Os motivos que levam o indivíduo a aderir à 
prática desportiva na escola relacionam-se a fatores 
pessoais, fatores ambientais e às próprias 
características do esporte escolhido. Para Saba (2001, 
p.71) “a aderência pode ser entendida como o ápice de 
uma evolução constante, rumo à prática do exercício 
físico inserida no cotidiano de um indivíduo”.  

c) “Não gosto das aulas de Educação Física 
quando”  
Neste sentido houve unanimidade entre ambos os 
gêneros e as escolas. Para os alunos não conseguir 
realizar bem as atividades é motivo de frustação e por 
isso podem não gostar das aulas de educação física 
(Tabela 6). Ainda assim, a avaliação foi de ter dúvida, e 
para as demais motivações foi de discordo. Já nas 
pesquisas de Kobal (1996) e Schwaab (2014) foi o “não 
ter tempo para praticar todo o que gostariam”, a 
motivação principal para não gostar das aulas de 
educação física. Situação relacionada com a carga 
horária da disciplina e o número de alunos por sala, já 
que atividades propostas nas aulas podem ser 
desenvolvidas de forma muito rápido, levando os 
alunos a não conseguir novas oportunidades de 
aperfeiçoamento do movimento, e, por conseguinte à 
frustação. O queexplica que esse motivo tenha sido o 
segundo mais importante nesta pesquisa. 

CONCLUSÕES 
As motivações, tanto extrínseca quanto intrínsecas, 
declaradas pelos alunos do ensino médio como sendo 
as mais importantes para querer participar e gostar das 
aulas de educação física, e que tiveram nível de 
concordância (avaliação 4) foram a necessidade de 
tirar boas notas e a importância de ampliar os 
conhecimentos e o entender os benefícios da prática da 
educação física, respectivamente. Fica evidente a 
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desejo dos alunos no aprender, assim como a pressão 
pelo desempenho acadêmico na nota.  

 
Ainda nesse quesito o se sentir integrado ao 

grupo foi importante, mas com um nível de dúvida, o 
que significa que, se bem para os adolescentes o 
pertencer a um grupo é importante, nas aulas de 
educação física isso não chega a ser muito importante. 
Já, as motivações que levam os alunos a não gostar 
das aulas de educação física se relacionam com 
atitudes dos alunos de se achar melhor que os outros e 
por conseguinte, fazem sentir diminuídos os colegas, e 
mais ainda quando não conseguem realizar as 
atividades a contento.  

Em geral, os resultados apontam para a 
importância do professor de Educação Física ser 
competente, habilidosos e criativo no processo de 
ensino, ainda que os conteúdos sejam repetitivos. Falta 
ainda, por parte deles, dar significado ao ensinado nas 
aulas.  
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INTRODUÇÃO 
A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor 

crônica generalizada, com etiologia desconhecida. Essa 
dor não tem origem inflamatória e se manifesta no 
sistema musculoesquelético, podendo apresentar 
sintomas em outros aparelhos e sistemas. Esses 
fatores estão, geralmente, associados a distúrbios que 
podem sobrepor-se à FM, como transtorno depressivo 
maior, síndrome do intestino irritável e distúrbio 
temporomandibular1.  

Questionar a dor, avaliá-la, bem como a 
necessidade de mensurá-la, foi percebida no trabalho 
assistencial com esses tipos de pacientes, surgindo 
assim a motivação para o desenvolvimento de estudos 
que tivesse a proposta de fazê-lo de maneira mais 
precisa, fidedigna, e clara, no intuito de, vislumbrar 
estratégias de atuação profissional mais adequadas na 
atenção e no manejo de dor percebida2. De acordo com 
Provenza et al.3, o único achado clínico importante é a 
presença de sensibilidade dolorosa em determinados 
sítios anatômicos, chamados de tender points. Faz-se 
importante ressaltar que estes “pontos dolorosos” não 
são geralmente conhecidos pelos pacientes, e 
normalmente não se situam na zona central de dor por 
eles referido (Figura 1). 

 
Figura 1. Tender points na fibromialgia.  

Outro método para identificação de síndromes 
reumáticas é o de imageamento infravermelho (IR) 
através de fotos termográficas. Um método com uso 
crescente na medicina moderna4; um exame de 
imagem totalmente seguro, nãoinvasivo, sem contraste, 
indolor, que pode ser utilizado em qualquer pessoa, 
mesmo em gestantes e crianças, que registra a 
distribuição de temperatura com uma câmera térmica 
que recebe e processa a radiação infravermelha 
emitida a partir da superfície do corpo. Esse processo 

tem sido largamente usado para caracterizar o padrão 
de temperatura da superfície do corpo para o 
diagnóstico complementar avançado de condições 
neuromusculares dolorosas como síndrome de dor 
miofascial, miosites, lesões musculoligamentosas, 
radiculopatias, discotopias distrofia simpático-reflexa, 
síndromes do túnel do carpo e do tarso, 
polineuropatias, lesões esportivas, síndromes 
compressivas neuromusculares do desfiladeiro torácico 
e inflamações, como artrites, tendinites e bursites, e 
pode representar um instrumento valioso para a análise 
de tecidos biológicos e estudos fisiológicos 
relacionados com os estudos de produção e de 
dissipação de calor durante e após o exercício5-12.  

Porém, são escassos os estudos com 
validação da termografia aplicada à fibromialgia. O 
Consenso Brasileiro de Reumatologia se baseou em 
um artigo que testou a termografia em vários pacientes 
com diferentes síndromes e doenças reumáticas e o 
resultado acabou generalizando para todos, em que 
dizia que o método (com exceção para a dor miofascial) 
não era válido para diagnosticar os mesmos3. Assim, o 
estudo teve como objetivo correlacionar o IR com os 
tender points após uma intervenção de treinamento de 
força em pacientes com FM.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Inicialmente o presente estudo teve a 

participação de 11 pacientes e ao término 
permaneceram somente 6 pacientes do sexo feminino, 
sendo que estas não apresentam lúpus, lombalgia ou 
outras síndromes de dores, ser deficiente física e/ou 
mental. Para o imageamento infravermelho foi utilizada 
uma máquina termográfica modelo FLIR T4xx series, 
FLIR, Luxemburgstraat, Bélgica, juntamente com um 
tripé para adequar o posicionamento da câmera em 
relação à paciente. Cada paciente só pode iniciar a 
avaliação após ficar de 10 a 15 minutos de climatização 
e estabilização térmica, ou seja, ficar na sala onde foi 
feita a avaliação na temperatura de 22 ºC, sem fazer 
esforços. A câmera foi fixada a uma distância de um 
metro para cada “ponto de interesse” (tender points). 
Depois da distância necessária, as pacientes foram 
orientadas a ficarem imóveis até que a foto fosse tirada.  

Após a avaliação das pacientes, iniciaram-se 
as sessões de treinamento para as mesmas. As 
pacientesrealizaram o treinamento de força clássica 
com durabilidade de 12 semanas. Foram realizados os 
teste de Shapiro-wilk e de Levene para verificar a 
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normalidade e homogeneidade das variâncias, 
respectivamente, dos dados. Foi adotado nível de 
significância de 5% (p<0,05). O tratamento estatístico 
será realizado no programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 21.0. Para análise das 
imagens infravermelhas para verificar a correlação dos 
benefícios dos exercícios em relação aos tender points 
foi utilizado o software ThermaCAM Researcher Pro 
2.9.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram feitas duas análises para a correlação 

da temperatura com os tender points, primeiro e 
segundo momento. O primeiro momento é o 
equivalente aos valores pré-intervenção, e pode ser 
observado que somente no par do trocantério (par 8) 
houve uma correlação somente no lado esquerdo, 
porém tendo uma baixa correlação (Quadro 1). 

 
No segundo momento, observamos uma boa 

correlação somente no lado direito do par do 
supraespinhoso (par 6) (Quadro 2). 

 
De acordo com os resultados da termografia 

observamos que não há muita correlação entre a 
temperatura e os pontos dolorosos, corroborando com 
outros estudos de que as fotos termográficas não se 
aplicam para diagnosticar e para acompanhar melhoras 
ou pioras com intervenções e/ou tratamentos6-8. 

CONCLUSÕES 
Apesar da pequena amostragem, o método por 
imageamento infravermelho aparenta não servir como 
instrumento para exames clínicos para diagnosticar e 
verificar melhoras ou pioras com tratamentos e 
intervenções com exercícios.  
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INTRODUÇÃO 
A fibromialgia é uma doença reumática 

caracterizada pela dor crônica e generalizada no 
sistema muscuesquelético com causa ainda 
desconhecida. (CARDOSO et al., 2011). Alguns 
pacientes, além de tratar as dores de forma 
farmacológica, são orientados também a fazer 
exercícios moderados para amenizar elas (HEYMANN 
et al., 2010)  

Algumas técnicas têm ajudado pesquisadores 
para quantificar os níveis de sensibilidade à dor: 
algômetro, dinamômetro e FIQR. O algômetro de 
pressão manual é um instrumento que quantifica a dor 
através da pressão sobre os pontos dolorosos do 
paciente. Os escores de vários pontos dolorosos, de 
cada individuo, foram usados para quantificar a 
intensidade individual de total de dor, ao total se 
encontram 18 pontos no corpo. Sabendo-se que quanto 
mais próximo do 0 kg/cm3 maior a sensibilidade e 
quanto mais próximo de 4 kg/cm3

 menor a 
sensibilidade. O dinamômetro é a avaliação de força 
através da preensão manual. Verificam-se quanta força 
é exercida na mão ao pressionar o instrumento.  

E o Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire 
(FIQR), na qual estão questões relacionadas à 
capacidade funcional, situação profissional, distúrbios 
psicológicos e sintomas físicos. É composto por 19 
questões, organizadas em 10 itens. Quanto maior a 
pontuação respondida em cada questão, maior o 
impacto da fibromialgia na vida do paciente (MARQUES 
et al., 2004). O objetivo desse estudo foi verificar se o 
treino de força em circuito tem relação em amenizar as 
dores dos pacientes comparando os resultados antes e 
o depois através das avaliações e o questionário.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Trata-se de pesquisa explicativa com delineamento de 
medidas pré e pós-tratamento com uma paciente de 
intervenção. Ele prevê se há alguma diferença 
significativa das dores com a intervenção dos 
exercícios físicos. Foi analisada uma paciente com 
faixa etária de 39 anos, que possui FM há três anos e 
não apresentou lúpus, lombalgia ou outras síndromes 
de dores, e também não apresentou deficiência física 
e/ou mental, afim de não influenciar nos resultados e 
não interferir na execução dos movimentos dos 
exercícios. 

 

A paciente assinou um termo de compromisso 
para que todos os dados dela nas avaliações 
pudessem ser usados para pesquisas. Ela passou por 
duas avaliações no Laboratório de Desenvolvimento 
Humano (LEDEHU) que está localizado na 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) na 
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF), 
sendo elas o algômetro e o dinamômetro.  

Foram explicados os procedimentos das duas 
avaliações, nesse caso primeiramente o algômetro, em 
que o pesquisador iria pressionar o mesmo nos pontos 
dolorosos para quantificar a dor; em seguida o 
dinamômetro que ela faria preensão, com toda a força, 
em ambas as mãos por três vezes cada lado. Todos os 
procedimentos seguiram as recomendações do 
Consenso Brasileiro de Fibriomialgia (HEYMANN et al., 
2010).  

O questionário FIQR foi feito ao final das 
avaliações sempre enfatizando se a paciente tinha 
muita sensibilidade ou não conforme a resposta de 
algumas perguntas ali descritas. As mesmas avaliações 
e o FIQR foram realizados ao final do treino que durou 
3 meses, sendo eles A, B, C feitos cada um uma vez 
por semana, para comparar se houve alguma melhora.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados da avaliação do dinamômetro, 

algômetro e FIQR foram coletados e descritos a seguir: 

 
Podemos observar que na avaliação inicial, a 

paciente conseguiu exercer mais força na mão direita 
na primeira tentativa. Já com a mão esquerda deu o 
mesmo resultado, contudo, na segunda tentativa. Na 
avaliação final ela exerceu mais força na mão direita do 
que na mão esquerda e valor inferior se comparado à 
avaliação inicial. Na Tabela 2, há as somas dos pontos 
dolorosos da paciente onde foram feitos a avaliação 
inicial e final. Podemos ver que existe uma pequena ou 
quase nada na melhora das dores assim como no 
estudo de Kingsley et. al. (2005), em alguns pontos que 
influenciaram no resultado final. 
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Imagem 1. FIQR  

Na Imagem 1, podemos ver que o questionário 
se dividi em domínios. Soma-se os escores para cada 
um dos três domínios (função, geral e sintomas), em 
seguida dividi o escore do domínio 1 por três, domínio 2 
por um e domínio 3 por dois. Por fim, somam-se os 
resultados dos domínios para obter o escore total do 
FIQR. Observa-se que antes de começar os treinos os 
escores nos três domínios são relativamente altos 
comparados ao depois de ela ter concluído os treinos 
no tempo proposto, à qual determina um menor esforço 
para a execução das tarefas diárias gerando menos 
fadiga e menos dor como também foi descrito nos 
estudos de Gowans et al., (1999) e Da Costa et al., 
(2005).  

CONCLUSÕES 
Portanto, as avaliações e o FIQR feitos são 

essenciais para verificar se houve uma melhora nas 
dores do paciente, que a doença traz, comparando as 
avaliações iniciais e finais utilizando como exercício 
físico o treinamento de força. Tendo em vista que 
podem existir resultados divergentes nas avaliações 
finais, pois só há o acompanhamento do treinamento, e 
que outros fatores cotidianos podem influenciar nesses 
resultados.  
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INTRODUÇÃO 
O meio aquático é um ambiente muito rico em 

possibilidades e variações de atividades que vão de 
encontro às necessidades dos alunos, proporcionando 
ao professor um grande leque de exercícios e jogos 
para as aulas de educação física. Além dos benefícios 
fisiológicos, terapêuticos e da segurança de saber 
nadar (MORÉS, 2011).  

O conhecimento do desenvolvimento 
psicomotor é importante na Educação Física, pois faz 
parte de todos os atos da criança, assegura o 
desenvolvimento funcional, tendo em conta as 
possibilidades da criança, e ajuda a expandir e 
equilibrar a afetividade. (SANTOS; SOUZA, 2010). Silva 
Feitosa et al. (2014) explicam que é pelo movimento 
que a criança explora, descobre a si, ao próximo e o 
contexto. O desenvolvimento e o movimento 
contribuem para a evolução das potencialidades e 
habilidades da criança frente as dificuldades do meio 
físico e social. Entretanto, a criança ribeirinha vive em 
uma cultura permeada de saberes e praticas 
tradicionais repassadas de pais para filhos, onde é 
inserida na familiar ajudando na caça, pesca e lavoura.  

Circunstância que pode contribuir para que a 
criança não usufrua de lazer e do estudo, trazendo o 
não desenvolvimento motor global. Embora, o ambiente 
ribeirinho dê muitas possibilidades de desenvolvimento 
à criança no saltar, pular, correr, chutar, lançar e ainda 
nadar, subir em árvore dentre outros (SILVA et al., 
2011). Considerando que, as primeiras relações entre 
as crianças e o contexto ambiental e social se 
processam nas famílias, o grupo familiar é um contexto 
fundamental. Mas, apesar das iniciativas e da 
diversidade cultural no Brasil, informações referente às 
trocas interdependentes entre família e cultura ainda 
são escassos, especialmente nos contextos ribeirinhos 
da Amazônia. Assim, objetivou-se avaliar as 
habilidades motoras de crianças ribeirinhas de 
flutuantes do Catalão (AM).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As habilidades motoras de 11 crianças 

ribeirinhas com idades de 4 (n=1), 5 (n=4), 6 (n=4) e 7 
(n=2) anos, moradoras em flutuantes, foram avaliadas 
com o Teste de Avaliação Motora EDM (Escala de 
Desenvolvimento Motor) de Rosa-Neto (2002) e 
classificadas segundo o quociente motor obtido pela 
divisão entre a idade motora e a idade cronológica 
multiplicado por 100 com base na Tabela 1. 

Tabela 1. Classificação do Quociente Motor (meses), 
segundo Rosa-Neto (2002). 

QUOCIENTE MOTOR  CLASSIFICAÇÃO  
130 ou mais Muito superior 
120 – 129 Superior 
110 – 119 Normal alto 
90 – 109 Normal médio 
80 – 89 Normal baixo 
70 – 79 Inferior 

69 ou menos Muito inferior 
 
A observação em campo permitiu visualizar as 

brincadeiras entre as crianças, a didática de ensino das 
disciplinas na escola, o espaço que usado para as 
atividades de lazer, a relação entre a criança e a família 
e suas influencias para o crescimento e 
desenvolvimento.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os Quocientes Motores revelaram alguns 

quesitos do perfil motor das crianças em déficit (Tabela 
2), embora, em média 71,1% das crianças, tiveram 
classificação de Normal Médio (entre 90 a 109), o 
percentual de Normal Baixo (entre 80 a 89) em vários 
quesitos é preocupante (Tabela 3).  
Tabela 2. Quociente motor das crianças: Gênero (Sx), Idade 
Cronológica (IC), Motricidade Global (MG), Motricidade Fina 
(MF), Equilíbrio (EQ), Esquema Corporal (EC), Organização 
Espacial (OE) e Temporal (OT). 

 
27,3% das crianças tiveram desempenho motor 

Normal Baixo na Motricidade Fina e no Equilíbrio; 
18,2% o tiveram na Motricidade Global e na 
Organização Espacial e 9,1% na organização temporal. 
Em relação à Motricidade Fina foi observada a 
dificuldade das crianças na forma de assegurar o lápis, 
em especial as duas crianças de sete anos que se 
classificaram como Normal Baixo. Ao respeito Rosa-
Neto (2002) diz que esta motricidade está relacionada à 



                                                             

110 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

intervenção simultânea dos músculos dos ombros, 
braços, antebraço e mão responsáveis pelo agarre 
manual, assim como os músculos oculomotores, que 
regulam a fixação do olhar. Dessa maneira, 
dificuldades nesta habilidade são caracterizadas por 
problemas na preensão, traçado inseguro, movimentos 
impulsivos, comprometendo o desenvolvimento da 
escrita. 
Tabela 3. Percentuais de classificação do perfil motor 
das crianças. Motricidade Global (MG), Motricidade Fina 
(MF), Equilíbrio (EQ), Esquema Corporal (EC), Organização 
Espacial (OE) e Temporal (OT). Normal Baixo (NB), Normal 
Médio (NM), Normal Alto (NA), Superior (SU) e Muito 
Superior (MS) 

 
Da mesma forma Fonseca (1995) e Rosa-Neto; 

Costa; Poeta (2005) indicaram que o equilíbrio é uma 
função neurológica importante na criança, uma vez que 
envolve capacidade de controle postural adequada no 
momento do aprendizado, se tornando fundamentais 
para a aquisição da linguagem, da leitura e escrita, bem 
como de outras funções psíquicas superiores. Outra 
habilidade comprometida em parte da amostra 
estudada.  

Já a organização temporal envolve as 
capacidades de apreensão e utilização dos dados do 
tempo imediato, e o ritmo é o fator da estruturação que 
sustenta a adaptação ao tempo (ROSA-NETO, 2002). 
Segundo Velasco (1996), pelo ritmo das ações e dos 
acontecimentos a criança adquire a noção temporal 
necessária para conviver com o antes e o depois, com 
o passado, presente e futuro. O desenvolvimento da 
linguagem na criança torna possível que ela manifeste 
a aquisição da temporalidade. E no caso das crianças 
desta amostra, esta habilidade foi de Normal Médio até 
Muito Superior em quase 91%.  

Ao respeito, Medina; Rosa; Marques (2006) 
indicaram que a criança necessita adaptar-se ao meio e 
ao método pelo qual a aprendizagem acontece, de 
forma que ela possa consolidar a assimilação e 
aplicação de conceitos ao processo de construção das 
suas relações sociais e culturais. Conforme observa 
Souza-Neto (2002), a aprendizagem vai além da 
alfabetização, entretanto, esta é importante para que o 
sujeito garanta instrumentos pessoais para decifrar os 
códigos e signos exigidos no processo de 
aprendizagem da leitura e escrita.  
As lateralidades foram todas definidas da seguinte 
forma, 8 alunos destros completos (DDD); 2 alunos 
com lateralidade cruzada (DED) e 1 aluno com 
lateralidade indefinida (DIE).  
Foi interessante observar a adaptação do espaço para 
esporte e lazer que foi adaptado pelas próprias 
crianças. No mesmo local onde lancham, também 
brincam futebol. Para eles não importa o local, mas o 
momento de diversão que vivem. O interessante de 

tudo o que foi analisado é que, como dito por Silva 
Feitosa et al. (2014), os exercícios não se tornam 
suficientes para o desenvolvimento se não houver 
acompanhamento de um professor de Educação 
Física, para auxiliar no processo de desenvolvimento 
dessas crianças de forma positiva.  

Conforme citado por Silva et al (2011) sobre a 
relação da família e cultura, observamos que as 
crianças ribeirinhas têm uma grande intimidade com o 
meio aquático. E a lei da sobrevivência passada 
empiricamente por seus pais e familiares, os ensina a 
se adaptarem ao meio e não temem a problemas como 
afogamento ao contrario da cultura que se vive na 
cidade. Para finalizar, em meio a esse contexto, 
acreditamos que seria de grande interessante a 
adaptação de um flutuante para as atividades físicas e 
a inclusão da disciplina de Educação Física na Escola 
como forma de melhorar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças.  

O espaço físico disponível para a 
experimentação da motricidade na escola é limitado, 
mas ainda assim as crianças o disfrutam. Segundo os 
relatos delas, e nas conversas com as famílias, é 
durante a seca, quando há terra firma, que a 
comunidade toda se volta para a cultura do movimento, 
pois é quando ocorrem os jogos de futebol, as 
caminhadas, as brincadeiras, e as artes de subir nas 
árvores, empinar pipa, etc.  

Todas as crianças declararam saber nadar e 
ter aprendido com algum familiar, que simplesmente as 
jogo na água para nadar como “cachorrinho”. O remar, 
também é uma atividade motora praticada, mas não 
ainda com habilidade pelas crianças, até porque os pais 
têm medo de deixar as crianças tão pequenas remar 
em um ambiente muito movimentado com botes a 
motor. É o equivalente na cidade dos pais não 
deixarem seus filhos andar de bicicleta na rua pelo 
perigo dos carros. Ainda assim, foram observados 
momentos de lazer de crianças mais velhas remando, 
em pequenas canoas de madeira, e subindo a uma 
arvore de manga, onde uma delas em pé na canoa, 
servia de apoio a outra para pegar as mangas, 
enquanto a terceira recebia as mangas jogadas.  

CONCLUSÕES 
Embora, os resultados das habilidades motoras 

sejam aceitáveis, pois 71,1% das crianças apresentou 
classificação motora Normal Médio, é preocupante o 
déficit nas habilidades Motricidade Fina e Equilíbrio, 
que podem demonstrar dificuldades na aprendizagem 
das crianças mais velhas.  

O ambiente da escola está longe de ser 
adequado. Por se tratar de um flutuante, o espaço 
físico é reduzido e as salas são multiseriadas, as 
professoras falam muito alto com as crianças, e foi 
observado que a professora de alfabetização é quem 
realiza as atividades de colorir, desenhar e cobrir é, 
enquanto as crianças olham.  

Ficou claro que é o ambiente familiar o que 
realmente contribui com o desenvolvimento motor, no 
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processo de convívio e adaptação ao ambiente 
aquático e às mudanças no ritmo do nível das águas. 
Importante relatar também que a diferença das culturas 
entre a cidade e a comunidade de flutuantes é algo que 
deve ser estudado a fundo mais a frente.  
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INTRODUÇÃO 
A extração de produtos vegetais no Amazonas 

representa a terceira fonte de renda do Estado, atrás 
apenas do Polo Industrial e da extração do gás natural. 
Dentre os produtos extraídos, e como o produto mais 
explorado, encontra-se a madeira. Atualmente, essa 
produção extrativista madeireira é a maior atividade 
com retorno econômico no interior do Amazonas, 
porém, este comércio faz da floresta amazônica um 
objeto de exploração tanto por parte dos habitantes do 
Estado, quanto do mercado nacional e internacional e 
contribui, de forma direta para a degradação ambiental 
florestal alimentando também o comércio ilegal.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar quais 
os caminhos sustentáveis para a extração de madeira 
no interior do Amazonas, visando promover o benefício 
socioambiental e financeiro para a população que 
sobrevive dos produtos florestais madeireiros. Os 
municípios que tiverem os seus índices econômicos 
avaliados foram: Apuí, Itacoatiara e São Sebastião do 
Uatumã.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foram utilizadas as informações bibliográficas 

do Guia Prático de Manejo Florestal do Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas- IDESAM. As informações foram ajustadas 
ao principal objetivo da pesquisa que visa analisar os 
indicadores econômicos e a geração de emprego e 
renda dos municípios antes e depois do incentivo 
financeiro e social dos órgãos municipais e estaduais 
de desenvolvimento sustentável. Um levantamento de 
dados sobre a extração da madeira, seus impactos na 
floresta e visitas aos órgãos que regulamentam esta 
atividade no Amazonas também está inclusa no 
cronograma do projeto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como fonte de renda para a população do 

interior do Amazonas, a extração madeireira trouxe 
lucros e benefícios para o meio ambiente através do 
manejo florestal sustentável e dos incentivos dos 
principais órgãos de desenvolvimento sustentável. 
Políticas ambientais e programas sociais fomentados 
de órgãos amazonenses apontam que a atividade 
extrativista pode estar relacionada com a preservação 
florestal e o equilíbrio sustentável das florestas 
exploradas. Verificou-se também que a comercialização 
dos produtos florestais madeireiros dos municípios 
analisados fortaleceu a economia florestal do 
município. 
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CONCLUSÕES 
Conclui-se que o comércio madeireiro pode ser 

incentivado garantindo emprego e renda para a 
população do interior do Amazonas e que esta 
atividade, acompanhada do manejo florestal 
sustentável e do cumprimento das normas 
estabelecidas pelos órgãos que gerenciam e 
regulamentam o comércio, pode combater a extração 
ilegal de madeira no Amazonas oferecendo aos 
extrativistas, informações sobre a importância da 
preservação ambiental.  
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INTRODUÇÃO 
O Esporte é um fenômeno que chama a 

atenção dos indivíduos e que involucra instituições 
como a família, a escola, o clube esportivo, e que altera 
as potencialidades de todos. Assim, esse dinamismo já 
não só está presente na vida dos adultos, mas atinge 
as crianças, e os pais passaram a participar ativamente 
nessa nova rotina; que geralmente está ligada com a 
vida escolar (SIMÕES; BÖHME; LUCATO, 1999).  

Ainda que a vida esportiva seja desenvolvida 
no contexto escolar, é importante diferenciar a prática 
escolar esportiva da prática esportiva escolar. Felker 
(1998) indica que a prática escolar esportiva refere-se 
ao esporte como conteúdo a ser desenvolvido pela 
Educação Física dentro do currículo escolar; enquanto 
a prática esportiva escolar, é extracurricular, seja para 
competição ou não.  

Esses dois conceitos não são conhecidos para 
os pais, para eles o importante é o desenvolvimento do 
filho como atleta. Realidade familiar e escolar que 
incorporou o esporte de competição, tornando a família 
(pai, mãe) agentes controladores da vida esportiva dos 
filhos, especialmente nas escolas (SIMÕES; BÖHME; 
LUCATO, 1999). Sob esses fatos a pesquisa objetivou 
analisar a percepção dos pais sobre as contribuições 
da prática esportiva dos filhos.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
264 pais (110 homens e 154 mulheres) 

participaram da pesquisa. Em média com 1,9 filhos (1,7 
as mulheres e 2,1 os homens). Eles responderam um 
questionário, preparado pelos pesquisadores, com 
perguntas fechadas, que avaliavam a percepção dos 
pais em relação à importância dos motivos da prática 
de esporte pelos filhos (Tabela 1) e a importância sobre 
os benefícios e malefícios dessa prática (Tabela 2). 
Cada questão era avaliada em escala Likert de 1 a 5, 
sendo 1 nada importante, 2 pouco importante, 3 não sei 
tenho dúvida, 4 importante e 5 muito importante. As 
respostas foram avaliadas como frequência e como 
média.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos pais (n=165) praticou algum 

esporte em sua infância e/ou juventude, assim como a 
maioria (n=238) têm filhos que praticam algum esporte. 
Em relação à importância dada pelos pais aos 
diferentes motivos (Tabela 1) para permitirem e 
incentivarem a prática de esporte a seus filhos foi 
observado que a maioria dos pais avaliou como muito 

importante (Nota 5) todos os motivos sugeridos. Mas foi 
a socialização com crianças da mesma idade o motivo 
mais importante em média, seguido do desejo do filho 
em querer praticar um esporte. Interessante foi 
identificar que, em média, os pais não consideram 
importantes, ou estão em dúvida, sobre o desejo de ver 
ao filho como atleta. 

 
A prática de qualquer esporte traz riscos, e 

quando perguntados sobre a importância dos 
benefícios e malefícios que a prática pode trazer 
(Tabela 2), os pais responderam, em média, que entre 
os benefícios, o cuidado com o corpo e a mente é muito 
importante, assim como o desenvolvimento motor, o 
aprender a cumprir regras e desenvolver hábito de 
organização e disciplina. 

 
Porem, o aprender a respeitar ao mais frágil foi apenas 
avaliado como importante, demonstrando certo valor, 
por parte dos pais, à competição e a demonstração de 
ser melhor ou mais forte. Já no caso dos malefícios, os 
pais se mostraram mais próximos a avaliar como em 
dúvida (Nota 3) as três situações: atitudes de violência, 
vaidade e orgulho e machucados e dores.  

CONCLUSÕES 
Ficou claro que os pais consideram importante 

a prática de esporte e incentivam os filhos, assim como 



                                                             

115 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

reconhecem a importância dos benefícios dessa 
prática, mas, têm dúvidas sobre a importância que 
possam ter os malefícios.  
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INTRODUÇÃO 
A sociedade é feita de pessoas totalmente 

diferentes umas das outras a começar na fisionomia e 
se estende a áreas sociais, culturais, religiosas e etc. 
Diante de tantos pensamentos contrários, 
comportamentos e escolhas individuais, mas as 
diversidades são vistas de forma preocupante ao que 
concerne o direito de ser, aceitar e respeitar o próximo 
e sua essência, ocasionando nesse sentido condutas 
preconceituosas. Preconceito é um juízo manifestado 
de forma discriminatória diante de pessoas, crenças, 
sentimentos e comportamentos. É uma ideia formada 
previamente e são facilmente identificadas nas formas 
comuns dos âmbitos social, educacional, racial e 
sexual. E por esse preconceito muita das vezes se 
maltrata o próximo sem pensar nas consequências.  

Embora se reconheça a diversidade do país, a 
sociedade desconhece o Brasil de fato, pois sempre 
tenta definir os povos que fazem parte do território 
brasileiro utilizando estereótipos que descaracterizam a 
cultura dos mesmos. Na escola por sua vez, isso não é 
diferente, a tão sonhada igualdade também não ocorre. 
Embora nos Parâmetros Curriculares Nacionais esteja 
explicita a necessidade de abordar a pluralidade 
cultural. Assim, a pesquisa objetivou analisar as 
atitudes de descriminação e preconceito de 
adolescentes de uma escola de Iranduba.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa foi realizada com 84 adolescentes 

de uma escola pública de Iranduba, sendo 44 mulheres 
e 40 homens com idade média de 15 anos. Das 
mulheres 28 eram do nono ano do ensino fundamental 
e 16 do ensino médio, já dos homens 21 eram do 
ensino fundamental e 19 do ensino médio. Eles 
responderam um questionário fechado que indagava 
suas atitudes frente algumas situações de caráter 
preconceituoso. Os dados foram analisados como 
frequências absoluta e relativa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Geralmente o preconceito e a descriminação se 

iniciam na infância com o estigma no indivíduo de um 
apelido. Na amostra 81,8% das mulheres e 60% dos 
homens tinham apelido. Mas, só 29,2% das mulheres e 
40% dos homens aceitam ser chamados pelo apelido. 
Como a descriminação está presente no cotidiano, foi 
perguntado aos alunos se já tinham presenciado 
situações de descriminação, ao que 71,2% 
responderam que sim (65,9% das mulheres e 76,9% 
dos homens). E, os tipos de preconceito 

testemunhados foram: Racial 23,4%, Homofóbico 9,9%, 
Social 9,9%, Religioso 11,1%, Peso/Tamanho 28,4% e 
de outro tipo 12,3%.  

O que deixa claro que o aspecto físico é mais 
marcante e mais frequente a descriminação contra 
pessoas acima do peso ou obesas, que até pela própria 
cor. Isso é compreensível na região, pois a população 
Amazônida nativa é de pele mais escura. Ante a 
hipótese de compartilhar espaço em um restaurante 
com pessoas diferentes, os alunos responderam 
(Tabela 1), na maioria dos casos que o comeria 
tranquilo (40,9% em média) ou conversaria com a 
pessoa (42,1% em média). Ainda assim, é preocupante 
observar que 2,9% em média sairiam do local e 4,3% 
em média se afastaria da pessoa.  
Tabela 1. Número de alunos que responderiam ante a 
necessidade de compartilhar espaço com certas pessoas. A: 
sairia, B. Afastaria-se, C. Seria Indiferente, D. Comeria 
tranquilo, E. Conversaria. 

 
Os diferentes tipos de preconceitos estão 

ficando cada vez mais evidentes, e não são raras 
noticias de violência em especial contra os 
homossexuais. Perguntando diretamente aos alunos 
sobre o direito dos homossexuais a terem uma relação 
de casal, 53% deles não se incomoda com esse fato, e 
40,9% das mulheres apoia, porem somente 20% dos 
homens o faz, e de fato 10% deles se afasta de casais 
homossexuais. Ainda assim, em relação ao casamento 
gay só 22,7% das mulheres e 7,5% dos homens o 
apoia, e em média 33% acham normal. O curioso é que 
34% das mulheres declarou não querer comentar ao 
respeito e 40% dos homens e 14% das mulheres 
reconheceram não apoiar. Para finalizar, 42,9% dos 
alunos, em média, considera justa a lei que reconhece 
o preconceito como crime, mas 38% em média 
considera que isso não acaba com o preconceito.  

CONCLUSÕES 
Os resultados indicam a presença rotineira do 
preconceito em especial o racial e por pessoas acima 
do peso ou obesas. Encontros fortuitos com pessoas 
de alguns dos grupos descriminados, por exemplo, em 
um restaurante, não são um problema para a maioria 
dos alunos. Porem, o convívio com casais 
homossexuais ainda é difícil de ser tolerado, mas ainda 
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quando se trata de aceitar a formação legal de uma 
família. Finalmente, ainda considerando justa a lei que 
criminaliza o preconceito, não consideram que isso vai 
acabar com o problema.  
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INTRODUÇÃO 
As características biomecânicas relacionadas 

ao tipo de pisada têm tido uma relevância na busca da 
compreensão de lesões referentes aos membros 
inferiores, principalmente a pronação subtalar. Que ao 
ser realizada em movimento excessivo, ocasiona a 
hiperpronação. Acredita-se ser este o principal fator 
desencadeador, sendo esta, ocasionada por exaustão 
voluntária, durante corridas realizadas em altas 
velocidades (Van Gueluwe e Madsen, 1997). Por isso, a 
presente pesquisa teve como objetivo analisar o 
comportamento do ângulo máximo de pronação nos 
limiares ventilatórios 1 e 2.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Participaram do estudo 11 indivíduos do sexo 

masculino, corredores residentes da cidade Manaus, 
AM, (idade: 41±07; Vo2máx: 39,9±18) isentos de 
problemas físicos e de tratamentos farmacológicos. As 
coletas de dados foram realizadas no Laboratório de 
Estudo do Desempenho Humano – LEDEHU. Os 
materiais utilizados foram: uma esteira rolante da 
marca Muvement (RT350), um analisador de gases da 
marca Vo2000 (Aerosport Medical Graphics), 
conectado a um computador, uma filmadora Panasonic, 
modelo Lumix FZ 200 com frequência de amostragem 
120 quadros por segundo, uma balança da marca 
Toledo do Brasil e uma fita métrica.  

Os procedimentos iniciaram-se com a 
realização da mensuração da estatura e massa 
corporal por meio da utilização da balança, e de uma 
fita métrica. Para essas medidas, os indivíduos 
estavam descalços, vestidos com o mínimo de roupa 
possível. Em seguida, foi feita a tricotomia e a fixação 
dos marcadores nos pontos anatômicos da perna 
direita, conforme a figura 1. 

 
Figura 1: Localização dos pontos anatômicos. Fonte: 
Tartaruga, 2010 

Optou em avaliar apenas o lado direito, pois 
segundo Wit não existe diferença significativas entre 
lado direito e esquerdo em relação ao movimento de 
pronação. Por último, foram colocados os acessórios 
correspondentes a ergoespirometria nos indivíduos. E 
assim, serem submetidos a um teste progressivo 
máximo em esteira rolante adaptado do protocolo de 
Caputo. Onde todos aqueceram durante 5 minutos a 
velocidade de 8 km/h.  

Posteriormente o teste iniciou em velocidade 
inicial de 9 km/h com acréscimo de 1 km/h a cada um 
minuto. O teste era finalizado quando o indivíduo atingia 
o esforço máximo voluntário. Os dados referentes à 
pronação da articuçaão subtalar foram adquiridos em 
cada intensidade, proposta nesta pesquisa, onde foram 
analisados 5 passadas, dos quais foram utilizado o 
valor médio como representação do ângulo máximo 
pronação do calcanhar naquela intensidade. A 
pronação do calcanhar foi obtida por meio das 
coordenadas no plano frontal até 40% da fase de apoio. 
Os dados foram normalizados para cada indivíduo, 
considerando o primeiro valor de pronação do 
calcanhar sendo 0 (zero). O ângulo máximo foi obtido 
pela diferença entre o ângulo de entrada (contato inicial 
do retropé) e o maior valor encontrado até 40% da fase 
de apoio. Para análises das imagens, utilizou-se o 
software Knovea 0.8 – 24 Copyright © 2006 – 2014, 
baseando-se no estudo de Padovani. 

 
Figura 2: análise do ângulo de pronação da articulação 
subtalar.  

Para a verificação da normalidade da 
distribuição dos dados foi utilizado o teste de Shapiro-
Wilk (p>0,05). O teste de Levene foi aplicado para 
verificar a igualdade de variância (p>0,05). Para avaliar 
possíveis diferenças entre as distintas situações foi 
aplicado um test t de Student para amostras 
dependentes. Um nível de significância de p< 0,05 foi 
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adotado em todos os testes. As análises foram feitas no 
programa SPSS 21.0 for Windows (IBM, Armonk, New 
York, USA).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Não foi possível observar diferenças significativas entre 
os ângulos máximos de pronação nos limiares 
ventilatórios 1 e 2.  
Tabela 1: Comparação dos valores médios do ângulo 
máximo de pronação 

 
De acordo com a literatura, o consumo de 

oxigênio, influenciado diretamente pela velocidade de 
corrida, pode alterar de forma significativa, a magnitude 
das variáveis biomecânicas da locomoção humana, o 
que não foi encontrado neste estudo. Van Gueluwe 
demonstra que o aumento da máxima pronação, bem 
como da máxima supinação, estão diretamente ligados 
a intensidade do esforço. O mesmo é destacado por 
Frommeh relatando haver maior influência da fadiga 
muscular no comportamento angular da articulação 
subtalar durante a locomoção humana.  

Divergências na literatura em relação aos resultados 
apresentados nos levam a pressupor que o Angulo 
máximo de pronação pode sofrer influências de outros 
fatores, tais como, o desequilíbrio muscular, a 
velocidade linear e a técnica de corrida do indíviduo.  

CONCLUSÕES 
O presente estudo contatou que o ângulo 

máximo de pronação da articulação subtalar não foi 
influenciado por exercícios realizados nos limiares 
ventilatórios 1 e 2. Acredita-se que outros fatores 
possam estar envolvidos nas modificações dos 
parâmetros da articulação subtalar, tal como a técnica 
de corrida do corredor.  
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INTRODUÇÃO 
O estudo sobre plano estratégico empresarial 

constitui o norte para a condução teleológica das 
empresas e a obtenção de vantagem competitiva no 
mercado. Tal como salienta Bernardi (2010), o 
planejamento aflora como sendo um momento de 
decisão estratégica a ser tomada na pretensão da 
manutenção da competitividade empresarial.  

O cenário brasileiro empresarial tem indicativos 
de insucesso em decorrência da falta de planejamento, 
e neste a ausência de uma estratégia condutora ao 
sucesso empresarial. “O Brasil é considerado um dos 
países com maior capacidade empreendedora do 
mundo”. (Global Entrepreneurship Monitor, 2008). No 
entanto, “a falta de conhecimento básico para tocar o 
negócio” está entre os fatores mais justificáveis para a 
falência empresarial, ou dificultar a alavancagem de 
negócios. (Idem, 2008).  

Em decorrência deste cenário, estabeleceu-se 
como objetivo geral da pesquisa a realização de um 
diagnóstico empresarial, e a partir desta premissa, 
elaborar uma estratégia e um plano de negócio para a 
empresa de eventos “Bibia Eventos” cujo ramo de 
atuação consiste em prestar serviços na realização de 
eventos adultos e infantis.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Foram utilizados como procedimentos 

metodológicos: estudo de caso único (delineamento da 
pesquisa), técnica delphi e instrumentos de gestão 
estratégica (matriz SWOT, plano de negócios e 
reuniões com o uso do instrumento decisão 
brainstorming). O Estudo envolveu três etapas: a 
preparação de um diagnóstico organizacional, reunião 
com aplicação de técnica delphi e de brainstorming 
para tomada de decisão. A segunda etapa envolveu a 
confecção da Matriz SWOT. E, a terceira etapa 
envolveu a elaboração de um produto estratégico para 
a empresa – o plano de negócio. A tabulação e análise 
dos dados foram realizadas com apoio do software 
Edrawmax, versão Trial, disponível na internet. E, por 
fim, conduziu-se o plano de negócio para uma sessão 
da técnica delphi perante os stakeholders da empresa 
Bibia Eventos a fim de validar as informações 
consolidadas no plano de negócio proposto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O produto de final da pesquisa foi a elaboração 

de um plano de negócio, mediante o qual a empresa 

demonstrou entender a importância de sua elaboração 
para bem conduzir de forma estratégica o seu negócio. 

Na primeira etapa da pesquisa, o diagnóstico 
empresarial nos permitiu concluir:  

• a inexistência de estratégias de negócios;  
• a falta de planejamento de seus processos e das 

finanças;  
• a falta de estratégia de curto prazo (sem 

periodicidade para realização de planejamento 
estratégico);  

• a falta de métodos para análise de informações para 
formular suas estratégias;  

• não evidencia de análise de ambiente externo;  
• sem proposta para atingir novos segmentos de 

clientes;  
Diante dos resultados obtidos, conduziu-se reunião 

de brainstorming e sessão delphi (para chegar ao 
senso) junto aos stakeholders com vista a redefinir o 
negócio e aplicar um instrumento de gestão estratégica.  

A partir desta etapa, confeccionou-se a matriz 
SWOT, com o propósito de gerar informações de modo 
a empresa identificar suas forças, suas fraquezas, as 
oportunidades e as ameaças contidas no ambiente 
empresarial. 

 
Figura 01 – Matriz SWOT da Micro Empresa Bibia Eventos 
Ltda. Dados tabulados no software Edrawmax, disponível na 
rede mundial de computadores, versão trial – em 01/03/2016. 
Fonte: Autores (2016).  

Com a aplicação da Técnica Delphi e reuniões de 
brainstorming, confeccionou-se a matriz SWOT da 
Empresa Bibia Eventos. A construção desta matriz foi 
um momento marcante para a empresa, pois 
possibilitou enxergar seu nicho de mercado, suas 
dificuldades, entender seus concorrentes, e por fim, 
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valorizar a analise de informações para gestão 
estratégica. Na Figura 01, apresenta-se um resumo das 
informações chaves da matriz SWOT elaborada. Outro 
resultado plausível foi a elaboração de um plano de 
negócio mediante o qual se obteve como resultado 
aelaboração do sumário executivo e o indicativo de 
ausência de um instrumento de analise das estratégias 
da empresa.  

CONCLUSÕES 
Com base nos resultados obtidos a partir da 

elaboração do plano de negócio e da matriz SWOT, a 
micro empresa (Bibia Eventos) passou a enxergar 
estrategicamente o seu mercado e seus concorrentes; 
A elaboração do plano do negócio teve boa aceitação e 
um viés esclarecedor quanto a sua importância para a 
condução empresa. A empresa considerou 
extremamente importante a mudança na forma de 
gerenciar o negócio a partir da prática de planejamento. 
Houve consentimento por todos os integrantes da 
empresa em implementar de forma contínua o 
planejamento e a estratégia dos produtos/serviços e 
dos processos produtivos para se proteger de 
imitações.  

O estudo contemplou o planejamento como o 
alvo para melhor articular-se no mercado. O caso em 
estudo contribuiu significativamente com vista a reiterar 
a sua relevância para o campo teórico de estudo em 
planejamento e empreendedorismo. Após a aplicação 
no caso, com a matriz e o plano de negócio, foi possível 
qualificar os ganhos relativos ao planejamento da 
concepção/operação do negócio na área de eventos.  
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INTRODUÇÃO 
Os ribeirinhos são pessoas que constroem 

suas moradias às margens dos rios, e sobrevivem da 
caça, pesca e agricultura familiar. Os rios são as únicas 
vias de locomoção e por isso se adaptaram usando a 
canoa e o remo como meio de locomoção para realizar 
suas tarefas diárias. Segundo Malato et al. (2010) o uso 
de canoa está ligado diretamente em nossas raízes 
culturais uma vez que desde a história da humanidade 
o homem criou meios de se transportar sobre as águas.  

O que iniciou como uma necessidade, e ainda 
é em regiões como a Amazônia, tornou-se um esporte, 
que segundo Souza (2010) é dos mais exige 
fisiologicamente do atleta em todos os sistemas 
energéticos. Um bom remador precisa ser resistente a 
longos períodos de esforços, precisa ser forte para 
carregar o seu peso e do barco com eficiência. É um 
esporte de movimentos repetitivos, usando maiores e 
menores músculos das pernas, nádegas, braços, 
abdômen, parte superior e inferior das costas, ombro e 
peito.  

Logo surge a preocupação com as crianças e 
os adolescentes ribeirinhos que praticam a remada 
diariamente, pois mesmo sem saber estão praticando 
uma atividade física, e sem orientação profissional 
alguma. Assim como qualquer outra atividade física, 
quando praticada de forma correta, a remada, se torna 
extremamente benéfica. Na remada de forma mais 
especifica, a coordenação motora e flexibilidade do 
indivíduo além da melhora da qualidade de vida, o bem 
estar e a autoestima, a postura e o alivio ao estresse 
(Lemos; Pranke; Teixeira, 2007).  

Sendo a remada uma atividade aeróbica e 
anaeróbica também contribui na manutenção de uma 
boa forma física (Soares et al., 2012). Sendo assim, se 
fez necessário um estudo que analise o uso da canoa e 
do ato do remar para essas crianças e adolescentes.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa descritiva qualitativa foi realizada 

com crianças e adolescentes da Escola Municipal 
Simplício Cipriano dos Santos da comunidade do 
Curari-Amazonas, município de Careiro da Várzea, que 
usam a canoa e o rema de maneira rotineira, que 
responderam um questionário. Dos alunos pesquisados 
56% eram meninas e 44% meninos, com idades entre 
10 e 16 anos (Figura 1). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre a frequência de dias em que praticam a 
remada, 56% os entrevistados responderam que 
remam todos os dias, 28% responderam que remam de 
5 a 6 dias, enquanto 10% responderam que remam de 
3 a 4 dias e 6% responderam que remam até 2 dias. 
Mas, embora a maioria (46%) gosta muito de remar, 
38% não gostam e 16% gostam pouco.  

Questionados sobre quão importante é remar 
em diversas situações (Figura 2). Atividades como ir 
para escola e igreja; visitar amigos e familiares; durante 
a cheia tiveram altos percentuais de muito importante 
(100%, 96% e 96% respetivamente). Como é uma 
atividade de rotina e a dinâmica da subida e descida 
das águas dos rios governam a distribuição e 
abundância dos recursos, entre eles o pesqueiro, era 
de se esperar que o ato de remar também estivesse 
muito ligado a essa dinâmica. De fato, para os alunos, 
ainda que crianças e adolescentes não devam trabalhar 
por lei, na região é comum observar os menores 
pescando, seja como atividade econômica seja como 
lazer. Por isso, 92% dos alunos declararam como muito 
importante o remar para ajudar a família na pesca.  

Tratando-se de menores é natural que gostem 
de aproveitar o ambiente como lugar de lazer, assim 
84% dos entrevistados acha muito importante o remar 
como parte das brincadeiras. Tanto que para se sentir 
mais independente, 60% considera muito importante 
saber remar. Finalmente, o remar divide muito os 
alunos quando se pensa em admirar a natureza. 46% 
dos estudantes acham pouco importante, enquanto 
44% acham muito importante. 

Como atividade física que a remada é, e por 
ser realizada de forma rotineira, é natural que o corpo 
das crianças e adolescentes sofra mudanças ou reaja 
ao próprio exercício. Dores, cansaço, fortalecimento 
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muscular não devem ser rasos. Por isso ao serem 
abordados sobre a sensação do corpo depois de remar 
por uma hora, os alunos indicaram sensações para as 
partes do corpo mais comprometidas durante a 
remada: pernas, costas, braços e mãos (Figura 3). 

 

 
As pernas: 10% dos entrevistados disserem 

que sentem as pernas doloridas, 4% dos entrevistados 
disserem que as sentem cansadas, 78% dos 
entrevistados as sentem normal e 8% dos entrevistados 
as sentem fortes.  

As costas: 58% dos entrevistados responderam 
sentem as costas doloridas, enquanto 30% 
responderam que sentem as costas cansadas, 10% 
sentem as costas normais e 2% responderam que 
sentem as costas fortes.  

Os braços: 22% dos entrevistados 
responderam que sentem os braços doloridos, 
enquanto 40% disse que sentem os braços cansados, 
já 6% dos entrevistados disse que sentem os braços 
normais e 24% dos entrevistados disse que sentem os 
braços fortes.  

As mãos: 28% dos entrevistados disserem que 
sentem as mãos doloridas, enquanto 26% dos 
entrevistados responderam que as sentem cansadas, 
38 % dos entrevistados responderam que as sentem 
normais e 8% responderam que as sentem fortes.  

CONCLUSÕES 
Sendo parte da cultura do local a remada 

passou a ser uma atividade rotineira onde as crianças e 
adolescentes aprendem desde cedo com seus 
familiares, e, por curiosidade ou diversão ou 
necessidade muitos aprendem sozinhos. Por sua vez é 
uma atividade que não faz distinção de gênero.  

Ainda que a tecnologia tenha facilitado a vida 
dos ribeirinhos, a canoa e o remo seguem sendo 
fundamentais na vida deles. É um equipamento, uma 
ferramenta, um brinquedo, dependendo da idade e a 
intencionalidade com que se use. E que em geral dá 
bem-estar físico, econômico e até psicológico para 
quem a usa.  
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INTRODUÇÃO 
A cada dia que passa é mais frequente ver 

crianças e adolescente com alterações posturais, 
decorrentes de desenvolvimento osteomuscular errado, 
maus hábitos posturais e problemas alimentares como 
desnutrição e obesidade. Situação intensificada pelo 
rápido crescimento durante o passo da puberdade para 
a adolescência pelas alterações hormonais (Zecker, 
1985). A postura correta diz respeito à posição física do 
sujeito em determinada situação, como ao andar, para 
se sentar, no lazer, para escrever, para trabalhar em 
frente ao computador, para dormir, etc. Ter uma 
postura correta contribui para que a coluna vertebral se 
mantenha saudável, sem desvios.  

Desde a escola a educação postural deve ser 
cobrada para que se torne um hábito, evitando 
problemas na fase adulta. Estar sempre atento à 
própria postura em todos os momentos é muito 
importante. Para Tribastone (2001) a postura é uma 
forma de linguagem, já que cada um se move assim 
como se sente. Ela exprime o que experimenta um 
organismo na situação atual apresentando uma 
resposta global de acomodação ao ambiente e uma 
relação com os aspectos corporais e mentais, e 
comportamentais.  

Posturas incorretas permitem que os ossos não 
se alinhem corretamente, aumentando a tensão nos 
músculos, nas juntas e nos ligamentos, podendo 
causar fatiga, dor. Após anos, o mau hábito postural 
pode causar dores crônicas na coluna e afetar a função 
e posição de alguns órgãos vitais, sobretudo dos 
órgãos localizados no abdômen. Para Magee (2002), a 
postura decorrente de maus hábitos pode causar 
alterações na estrutura óssea durante a infância e a 
adolescência, gerando complicações no âmbito 
funcional, ortopédico, respiratório e outros, além de 
algias musculares. A pesquisa objetivou avaliar a 
postura corporal de adolescentes de 12 a 14 anos do 
ensino fundamental.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
40 alunos, sendo 50% de cada gênero, com 

idade entre 12 a 14 anos, alunos do Ensino 
Fundamental, foram avaliados seguindo a metodologia 
de Machado e Abad (2012): O aluno foi colocado a 
poucos centímetros frente a um Simetrógrafo em forma 
de banner (1m de largura, por 2m de comprimento), 
com quadrículas de 5 cm por 5cm, para ser avaliado 
nas visões laterais, anterior e posterior. Os alunos 
vestiam roupas adequadas: Maiô de duas peças para 
as meninas e sunga para os meninos como 

recomendado por Kendall; McCreardy; Provance 
(1995). As alterações vistas na avaliação foram 
registradas em ficha, e depois calculadas as 
frequências relativas de ocorrência de cada tipo de 
alteração postural, por gênero.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De 19 itens de postura corporal avaliados, 16 

foram observados nos alunos (14 nas mulheres e 13 
nos homens. Tabela 1). Desvios posturais em homens 
foram mais frequentes que em mulheres, já que cinco 
tipos de alteração nos homens tiveram ocorrência 
superior a 80%, enquanto nas mulheres só foram três. 

 
A situação mais crítica foi para a condição de 

ombros assimétricos, que ocorre em 100% dos homens 
e 80% das mulheres. Esta condição é característica de 
erros na forma e peso de carregar a bolsa com material 
escolar. Por sua vez é natural que acompanhada a 
esse desvio postural se encontre a rotação interna dos 
ombros, que no caso dos homens esteve presente em 
95% dos indivíduos, mas só em 60% das mulheres.  

Para as mulheres a escoliose e o desvio de 
quadril foram igualmente frequentes (85%), sendo que 
nos homens também foi percebido esse tipo de desvio 
de quadril em 90% dos alunos. Outra condição 
preocupante nos homens é a ocorrência em 90% dos 
alunos de pé abduto, e em 85% deles a hipercifose. 
Todas essas alterações posturais são típicas de 
pessoas com hábitos errados na postura, como passar 
longos períodos de tempo sentados de forma errada. 
Uma situação muito comum nos adolescentes que 
ficamsentados ou simplesmente “jogados” no sofá, ou 
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cama, ou cadeira, trabalhando no computador, vendo 
televisão ou usando o celular, ou até estudando.  

CONCLUSÕES 
Os resultados revelaram ocorrências altas em 

desvios posturais, tanto em homens quanto em 
mulheres, relacionados a falta de educação postural, 
por manter hábitos errados para ver televisão, estudar, 
trabalhar no computador.  

Torna-se importante que os professores de 
educação física escolar realizem processos de 
intervenção para iniciar a correção destes desvios, 
assim como iniciar um programa de educação postural 
nos alunos.  

AGRADECIMENTOS 
Ao Ir. Flávio Azevedo, Diretor do Colégio La 

Salle, por permitir a realização do estudo. Assim como 
aos professores de Educação Física e o coordenador 
de esportes, professor Claudomiro, quem liberaram os 
alunos e aos colegas Ítaira e Paulo que fizeram parte 
da coleta de dados.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
KENDALL F. P. McCREARDY, E. K.; PROVANCE, P. G. 

Postura: alinhamento e equilíbrio muscular. In: 
Kendall F. P.; McCreardy E. K.; Provance P. G. 
Músculos Provas e Funções. 4ª edição, São Paulo: 
Manole, 1995.  

MACHADO, A. F; ABAD, C. C. C. Manual de avaliação 
postural. 2ª edição, São Paulo: Ícone, 2012.  

MAGEE, D. Disfunção músculo-esquelética. 3ª ed. São 
Paulo: Manole, 2002.  

TRIBASTONE, F. Tratando de exercícios corretivos. 
Aplicados a reeducação motora postural. 1ª 
edição. São Paulo: Manole, 2001.  

ZEKCER, Israel. Adolescente também é gente. São Paulo: 
Summus, 1985. 

 



                                                             

126 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

Os Desafios da Indústria Sustentável na Amazônia 
 

Marcus Vinicius Benfica Alves1* Viviane Passos Gomes2 
 
1.Mestrando em Administração pela USCS - São Caetano do Sul/SP;mvbenfica@hotmail.com  
2.Professora da Faculdade La Salle- Manaus e Doutora em Direito pela Universidade de Sevilha/Espanha;  
 

Palavras Chave: Sustentabilidade; Polo Industrial; Desafios na Amazônia

INTRODUÇÃO 
A Amazônia possui uma imensurável riqueza 

em termos de diversidade biológica, e por outro lado, é 
uma área sensível em virtude de seu isolamento 
geográfico, vazio demográfico e também por 
constantes ameaças externas. O ideal seria que a 
ocupação econômica uniforme na região garantisse a 
soberania brasileira, no entanto, o modelo econômico 
de maior representatividade na região é o modelo 
industrial que se concentra em Manaus.  

O presente artigo tem como objetivo analisar os 
desafios da sustentabilidade para a Região Amazônica, 
centrando-se nas atividades do Polo Industrial de 
Manaus – PIM assim como no incipiente, mas 
crescente foco no aproveitamento econômico das 
potencialidades regionais (turismo, agroindústria, 
bioindústria, gás e petróleo). Partindo o estudo do atual 
estágio de desenvolvimento econômico da região, no 
qual prevalece a indústria de eletroeletrônicos, 
pretende-se mostrar os projetos de desenvolvimento 
que já estão sendo financiados pelas taxas 
administrativas pagas pelas indústrias incentivadas na 
operacionalização do PIM, tais como o CTPIM, AMOC, 
DIMPE e CBA. Além disso, pretende-se apontar outras 
alternativas econômicas mais propícias para Região 
Amazônica e soluções técnicas e estratégicas para seu 
desenvolvimento, sempre tendo em conta a integração 
dos três pilares do desenvolvimento sustentável.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Esta pesquisa possui cunho descritivo-

dedutivo, na medida em que se desenvolveu com a 
utilização de fontes teóricas, que permitiram o 
levantamento de divergências doutrinárias, e de 
relatórios oficiais e visitas de campo, que permitiram a 
regionalização do estudo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Estudos mostram que o Polo Industrial de 

Manaus contribui para que o Estado do Amazonas 
possua hoje uma taxa de desflorestamento que seria 
maior se não existisse esta centralização industrial. 
(Bonfim e Botelho, 2009; Costa, 2007; Salazar, 2004). 
Porém, isso não significa que não haja sensíveis 
impactos ambientais advindos desta atividade industrial 
para a Região Amazônica. Estes impactos se traduzem 
principalmente na falta de destinação correta dos seus 
resíduos industriais, que ao longo dos 49 anos de 
existência da Zona Franca de Manaus, hoje chamada 
de PIM, vem poluindo o solo, a água e o ar, 
contribuindo também para a precarização do ambiente 

em que vivem a população do entorno deste distrito 
industrial.  

Mesmo diante da relevância dos indicadores 
econômicos positivos do PIM, o processo de 
acumulação de riqueza ainda não foi revertido para 
desenvolvimento econômico sustentado da região, e 
uma das razões para que isso ocorra é que a estratégia 
de incentivo fiscal atraiu indústrias internacionais que 
remetem lucro para suas sedes, e via de regra, não 
promovem o investimento local.  

Uma alternativa proposta como ação imediata 
para busca da sustentabilidade na Amazônia, seria o 
aumento da oferta local de insumos demandados pelo 
PIM, e, por conseguinte, diminuição da dependência de 
insumos estrangeiros. Contudo, esta solução é 
ambientalmente criticável, já que não considera que a 
maior parte destes insumos propiciaria a instalação de 
indústrias, que fabricam componentes e envolvem 
processos químicos, altamente tóxicos e poluentes, o 
que geraria um forte impacto ambiental, no meio 
urbano que não possui infraestrutura adequada para 
geri-lo.  

Outra medida importante para fortalecimento 
das potencialidades regionais da Amazônia seria a 
busca de alternativas tecnológicas capazes de induzir à 
produção, acompanhadas de infraestrutura física que 
possibilitassem o escoamento da produção. Ademais, 
na qualidade de setor emergente, principalmente as 
populações tradicionais que timidamente tentam 
movimentar a bioindústria carecem de mecanismos 
jurídicos reguladores das suas relações com os 
empreendedores de diversas escalas, bem como 
necessitam de uma política fiscal e creditícia 
específicas. (COSTA, 2007)  

CONCLUSÕES 
O modelo de incentivos fiscais – o qual está 

baseado a sustentabilidade atual do polo – é 
absolutamente necessário para manter a 
competitividade do PIM, mas não suficiente no médio e 
no longo prazo. Entende-se a necessidade de criação 
de políticas desenvolvimentistas emergenciais e 
estratégicas, contendo normas adequadas às 
peculiaridades da região e primando pela defesa da 
Amazônia Sustentável. No entanto, vale ressaltar que 
não é suficiente o simples inchaço do arcabouço 
legislativo existente no sentido de burocratizar ainda 
mais as ações administrativas, o que deve ser feito é 
aprimorá-lo, buscando adequação e efetividade – 
eficácia social – dos instrumentos que já existem, de 
forma que tais normas sejam capazes de consolidar a 
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idéia de sustentabilidade na empresa bem como 
embuti-los na consciência social em geral.  
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INTRODUÇÃO 
A apatridia é um problema que assola mais de 

10 milhões de pessoas em todo mundo. Este fenômeno 
tem se agravado devido a Guerra Civil da Síria que 
forçou cerca de 200 mil sírios (apenas em 2013) a 
deixarem seu país e buscarem refúgio no campo de 
Zaatari, na Jordânia. Atualmente esse número é bem 
maior, chegando a 630 mil sírios na Jordânia, sendo 
que 110 mil estão divididos entre os campos de Zaatari 
e Azraq, e a grande maioria está lutando para 
sobreviver em vilas e cidades por toda a Jordânia.  

O objetivo deste trabalho é dissertar sobre o 
risco de apatridia das crianças que nascem em campos 
para refugiados, além de abordar a atual regulação 
jurídica e quais são as medidas institucionais existentes 
para o tratamento desta questão. Este estudo divulga 
as campanhas de combate a apatridia com fim de 
chamar atenção para o tema, que tem um alto grau de 
relevância e pertinência na atual conjuntura 
internacional.  

Para explanação do conteúdo é realizada 
primeiramente uma análise histórica, através de uma 
retrospectiva dos conflitos que deram início à 
Primavera Árabe, destacando o conflito sírio e a 
migração forçada da população síria para a Jordânia. 
Posteriormente, são apresentados os conceitos acerca 
do direito à nacionalidade de acordo com as 
Convenções que regulam o tratamento designado aos 
refugiados e apátridas. Também são apresentados 
dados estatísticos relativos ao período de 2013 até 
maio de 2016, visando esclarecer a situação do campo 
de Zaatari, acerca de seu funcionamento, divisão, 
finalidade e crescimento habitacional.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Essa pesquisa se concretiza através do método 

descritivo-dedutivo, por meio de fontes bibliográficas 
baseadas em livros, artigos científicos e documentos 
oficiais de Organizações Internacionais como o ACNUR 
(Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados) e a ONU (Organização das Nações 
Unidas). A escolha do método descritivo se justifica 
diante da necessidade de se relatar as condições 
históricas, geográficas e conceituais, para que, a partir 
disso, sejam efetuadas deduções e análises críticas 
dos dados apresentados e um juízo fundamentado de 
valor para o trabalho científico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primavera árabe e o conflito na síria. A Primavera 
Árabe é um movimento que protagoniza uma série de 
protestos realizados por populações árabes que se 
veem oprimidas por governos autoritaristas que, ao 
longo de décadas, ditaram suas regras de acordo com 
seus próprios interesses.  

O conflito na Síria (já caracterizado como 
Guerra Civil pela Cruz Vermelha e pela comunidade 
internacional) transformou-se em uma rebelião armada 
de grande escala, que visa a deposição do ditador 
Bashar al-Assad cuja família se encontra no poder há 
46 anos. A contínua violência na Síria tem levado às 
agências humanitárias a atuarem em campos de 
refugiados que vem aumentando continuamente.  

Campo Zaatari. O campo Zaatari, é um reflexo 
perturbador do ponto em que a Guerra Civil na Síria 
chegou. Em seu primeiro recenseamento oficial em 
Janeiro de 2013, o campo já comportava mais de 50 mil 
refugiados. Em abril de 2013 nota-se um elevado fluxo 
migratório que ultrapassou a marca de 200 mil 
pessoas, como se descreve no gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Crescimento populacional no campo de Zaatari, desde sua 
contagem inicial e oficial em 2013 até o mês de maio de 2016.  
  

A partir de 2014, percebe-se uma diminuição 
do fluxo populacional do campo, devido a abertura de 
outro campo de refugiados na cidade de Azraq também 
na Jordânia. Todos os refugiados recém-chegados a 
partir de então são encaminhados para Azraq, 
enquanto o número de refugiados em Zaatari é 
sistematicamente reduzido. A partir de setembro de 
2014, o número de refugiados emZaatari caiu para 
79.000 e se estabilizou, de acordo com as últimas 
estimativas do ACNUR.  

Entidades de ajuda humanitária presentes no 
Campo Zaatari. A administração e organização dos 
serviços prestados aos refugiados no campo estão a 
cargo do ACNUR, porém outras instituições 
humanitárias tem se manifestado para tornar de Zaatari 
um conglomerado urbano de alto provisionamento, 
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onde os refugiados têm várias formas de assistência 
com base no suporte de ONGs e OIs.  

Cada organização ou associação envolvida na 
causa, definiu as suas funções e locais de ação dentro 
do campo, a fim de alcançar uma maior eficiência para 
a gestão de todos os serviços e aliviar as necessidades 
mais básicas, como são o acesso à água, manutenção 
de uma boa higiene, atenção às mulheres e vítimas de 
abuso, assistência médica, assistência psicológica, 
recenseamento e controle dos refugiados na entrada e 
saída do campo, a educação e instalação de 
equipamentos básicos variando de tendas para 
módulos pré-fabricados, além de camas, cobertores, 
fogões e fornos, entre outros equipamentos. Também 
existem ações voltadas à garantia de uma nutrição 
mínima e segurança alimentar. Atualmente esta ajuda 
humanitária envolve mais de 20 instituições presentes 
no campo, além de possíveis acordos de colaboração 
com outras instituições.  

A situação de apatridia das crianças do Campo 
Zaatari. Desde o início do conflito sírio, mais de 50 mil 
crianças sírias nasceram no exílio em países vizinhos. 
Pela lei síria, a nacionalidade só pode ser passada para 
uma criança pelos pais (Jus Sanguinis). Sem 
documentos e sem ter como provar sua nacionalidade, 
muitas destas crianças refugiadas deparam-se com um 
futuro incerto e perigoso. Os apátridas são muitas 
vezes incapazes de obter documentos de identidade e 
usufruir de todos os aspectos dos direitos humanos. 
Frente a esta realidade, o ACNUR recebeu a missão de 
solucionar os casos de apatridia para proteger os 
direitos dos apátridas, tratando a nacionalidade como 
um vínculo que o indivíduo tem com o Estado.  

Desta forma, em 1954 a ONU adotou a 
Convenção Sobre o Estatuto dos Apátridas, que é o 
instrumento jurídico principal para a análise do tema, 
estabelecendo a definição universal de apatridia e 
prevendo um conjunto de princípios para o seu 
tratamento. A Convenção de 1961 para a Redução dos 
Casos de Apatridia é um instrumento paralelo à 
Convenção de 1954, que visa a convergência de regras 
relativas à apatridia entre os Estados, disponível para a 
resolução de controvérsias referente à nacionalidade. A 
Convenção de 1961 é o único instrumento universal 
que estipula salvaguardas claras e concretas para 
assegurar uma resposta adequada às ameaças da 
apatridia, permitindo que os Estados que aderirem à 
Convenção resolvam falhas resultantes de diferentes 
abordagens na atribuição da nacionalidade.  

Em novembro de 2014 o ACNUR lançou uma 
campanha global com o objetivo de erradicar toda e 
qualquer forma de apatridia dentro de um prazo de dez 
anos, ou seja, até 2024. A campanha se chama “Eu 
Pertenço” (“I Belong”, em inglês) e conta com o apoio 
dos países signatários das duas Convenções sobre o 
Estatuto dos Apátridas. A campanha foi lançada em 
meio a sinais positivos de uma mudança internacional 
de atitude em relação à apatridia, pois em 2011 havia 
apenas 100 Estados signatários dos dois tratados de 
Apatridia, e em 2014 o número de adesões subiu para 
144, agregando massa crítica à discussão.  

CONCLUSÕES 
Conclui-se que o risco de apatridia das crianças 

que nascem em campos para refugiados é limitada à 
vontade política dos Estados. É importante que este 
número de 144 países que fazem parte das duas 
principais Convenções sobre o Estatuto dos Apátridas 
cresça ou que ao menos, os outros países que ainda 
não são signatários dos tratados, envidem esforços 
para implementar políticas sociais para acolher os 
refugiados e combater os casos de apatridia.  

A Jordânia, no caso, resolveu aderir esta 
opção. Apesar de o país não ser signatário tanto da 
Convenção de 1954 quanto da Convenção de 1961 
sobre o direito dos apátridas, tem atuado positivamente, 
e ao considerar o direito à nacionalidade uma premissa 
básica de Direitos Humanos e do Direito Internacional, 
este Estado tem buscado assegurar tais direitos às 
crianças nascidas em seu território, além de prestar 
auxílio aos refugiados.  

O crescente foco no assunto apatridia além de 
ter sido impulsionado pelas campanhas promovidas 
pelo ACNUR, também se dá pelo aumento de países 
que estão desempenhando ações de combate a essa 
realidade. Os Estados estão cada vez mais conscientes 
dos benefícios de se modificar leis e políticas para se 
garantir uma nacionalidade a essas pessoas, não 
apenas em prol dos indivíduos, mas também para a 
estabilidade e coesão da sociedade de todos os países 
e do mundo globalizado.  
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INTRODUÇÃO 
O BRICS é um acrônimo que se refere aos 

países emergentes do Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul que possuem características de políticas 
econômicas comuns e semelhantes de grande 
influência no cenário internacional. A criação do BRICS 
contribuiu para definir regras e disciplinas que dão 
previsibilidade e estabilidade ao ambiente de negócios 
e aumentam a inserção do Brasil no cenário 
internacional, também, aumentando a credibilidade e 
confiança do Brasil com seus parceiros membros. Â 
medida que os membros aumentam a integração entre 
si o grau de institucionalização dos BRICS se 
intensifica, pois, há a necessidade de assegurar 
oportunidades iguais para o desenvolvimento de todos 
os países.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Esta pesquisa foi realizada através do método 

descritivo dedutivo, onde foram utilizados como 
principais fontes de pesquisa livros e artigos científicos 
de autores renomados, além de relatórios oficiais de 
entidades nacionais e internacionais que trazem dados 
estatísticos relevantes. A escolha do método descritivo 
se justifica diante da necessidade de relatar as 
condições históricas e conceituais do assunto 
abordado. Para o aprofundamento do assunto 
apresentado e dedução dos resultados obtidos foi feita 
uma análise crítica da atual situação política econômica 
do Brasil frente ao BRICS.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Conceito de “Política Econômica”. Em síntese, 
política econômica estatal “é um conjunto de decisões 
públicas dirigidas a satisfazer as necessidades sociais 
e individuais, com um menor esforço, diante de um 
quadro de carência de meios”. DERANI (2004).  

O Estado se utiliza desse tipo de iniciativa para 
buscar determinados objetivos macroeconômicos onde 
o governo tem o papel de zelar pelo bem-estar da 
comunidade, em suma, o setor público é um agente 
econômico de peso que procura atuar sobre 
determinadas variáveis e assim alcançar fins positivos 
para a população.  

Neste sentido, são exemplos de políticas 
econômicas tomadas pelo Poder Público: a compra e a 
venda de moeda estrangeira; a elevação ou redução 
dos tributos; a edição de normas legais de remessa de 
lucros ao exterior, de repressão ao poder econômico e 
de defesa do consumidor; e a emissão de títulos 

públicos no Sistema Financeiro que influencia nos juros 
a serem pagos pelo Estado.  

Processo de criação dos BRICS e seus principais 
objetivos. O BRICS surgiu como uma oportunidade de 
países com similaridades econômicas, políticas e 
sociais de se impor contra a ordem mundial vigente, 
com a finalidade de ampliar a visibilidade de cada um 
deles, e assim, crescer o poder de barganha destes 
países frente a outros Estados mais influentes.  

O termo BRICS foi cunhado por Jim O’Neil, 
economista chefe da Goldman Sachs, durante seu 
estudo sobre estes Estados no ano de 2001. 
Inicialmente o grupo era composto por Brasil, Rússia, 
Índia e China. Em 2006, este estudo torna-se realidade 
na 61ª AGNU (Assembléia Geral das Nações Unidas). 
A África do Sul só foi incluída no grupo em dezembro 
de 2010. Tendo em vista que juntos os países dos 
BRICS possuem cerca de 60% do crescimento mundial 
do PIB, em 2013, o grupo cria o Banco do BRICS que 
se apresenta como uma alternativa aos meios 
tradicionais de crédito para os países em 
desenvolvimento, tais como Banco Mundial e FMI.  

Situação do Brasil frente ao BRICS (2002-2010). 
Mesmo havendo alguns momentos que imprimam a 
tentativa de um protagonismo brasileiro na economia 
mundial durante o século XX, foi somente no século 
XXI que se nota o grande crescimento econômico do 
Brasil, refletido principalmente durante os anos de 2002 
a 2010.  

O boom no crescimento interno foi gerado pela 
expansão do mercado brasileiro para outros setores 
além dos tradicionais EUA, Europa e Japão. Esse 
crescimento foi norteado pela PEB - Política Externa 
Brasileira, que adotou o multilateralismo como idéia 
principal. A PEB mostrou-se forte mesmo com alguns 
estudiosos questionando as políticas adotadas pelo 
governo brasileiro para evitar a crise mundial.  

Até meados de 2008, o Brasil apresentava-se 
no cenário internacional como um forte candidato a ser 
ouvido nas mesas de negociações mundial, surgindo 
como uma grande promessa de líder do grupo. No 
entanto, com o passar dos anos este protagonismo foi 
sendo superado pela China que anualmente obtém 
crescimentos econômicos fora da média mundial.  

Análise da atual situação política-econômica do 
Brasil e o BRICS. Atualmente o grupo mostra-se 
estagnado em razão da situação interna de alguns de 
seus membros. A Rússia apresenta problemas de 
conflitos com a Ucrânia. A China, ainda que tenha 
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surpreendido por alguns anos, pelo seu elevado 
crescimento anual, tem apresentado uma 
desaceleração em sua economia. Em particular o Brasil 
passa por problemas que dificultam seu crescimento 
desde meados de 2010. Somada à esta crise 
econômica, atualmente, este país passa também por 
uma crise política interna. Quanto às exportações 
brasileiras, esta tem apresentado déficits contínuos 
desde 2014, prejudicando a economia do país que 
também não recuperou o espaço perdido por seus 
produtos devido à alta no dólar, entre outros fatores.  

Para a recuperação da economia brasileira são 
necessários novos acordos comerciais, que 
possibilitem a previsibilidade no ambiente de negócio e 
que permitam que haja um crescimento na credibilidade 
e confiança com seus parceiros dos BRICS. Conforme 
pode ser extraido dos gráficos abaixo, em 2014 o 
crescimento do Brasil e da Rússia foi quase nulo e da 
äfrica do Sul pouco expressivo. A Índia tem 
apresentado grande crescimento na sua economia, e a 
a China mesmo com a desaceleração da sua economia 
nos últimos anos, ainda cresce 7,3% ao ano. Com 
relaçao ao PIB dos países do BRICS, nota-se a 
disparidade entre todos os países em relaçao à China 
que possui um PIB cerca de cinco vezes maior que os 
outros. 

 

 

CONCLUSÕES 
O ponto fundamental da criação do BRICS é poder se 
impor contra os países mais influentes na economia, 
como os EUA e os países da União Europeia. Além 
disso, juntos os países do BRICS podem facilitar a 
cooperação econômica e o desenvolvimento de cada 
Estado e assim ter maior voz em decisões da ONU e 
do Conselho de Segurança. No entanto, ao analisar os 
dados recolhidos neste estudo, nota-se que o grupo 
BRICS está muito aquém do futuro que estes países 
vislumbravam na sua criação. Isso se dá pelo fato de 
que alguns de seus membros estarem passando por 
problemas internos e externos de naturezas diversas 

que vão desde corrupção interna até conflitos em suas 
fronteiras.  

No entanto os países que compõem o BRICS, 
mesmo que com problemas, ainda são fundamentais 
atores da política global por possuírem grandes 
mercados internos, riquezas naturais e um enorme 
espaço geográfico. Alguns estudiosos veem o BRICS 
como um grupo “sem muitas perspectivas para o 
futuro”, a ponto de entenderem que o grupo somente 
ainda devido ao impacto negativo que poderia haver 
com o seu desmembramento. Portanto, essa união 
ainda permite uma visibilidade global para todos seus 
integrantes.  
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa como estratégia de ensino e de 
aprendizagem. Pesquisar é um processo que objetiva 
entrar em contato com realidades desconhecidas ou 
pouco conhecidas, revelando suas características e 
peculiaridades, observando critérios específicos e com 
uma metodologia de trabalho. Na atualidade, não há 
efetiva atuação do professor em sala de aula se este 
não estimular o exercício da pesquisa em seus alunos.  

Para falar de ensino e pesquisa é necessário, 
inicialmente recorrer a Freire (2002), pois para ele não 
há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 
Pesquisa-se para conhecer o que ainda não se 
conhece e comunica-se ou anuncia-se a novidade. Sob 
esta ótica, podemos inferir que o professor será sempre 
um pesquisador e esta prática deve ser ensinada aos 
seus alunos para que haja qualidade durante o 
processo de ensino- aprendizagem. Demo (2007) vê a 
pesquisa como princípio científico e educativo, ou seja, 
a base da educação é a pesquisa e Freire (2002) 
afirma que ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para sua própria produção ou a 
sua construção.  

Martins (2007) indica que trabalhar com 
projetos de pesquisa desde as séries iniciais é uma 
maneira de evitar situações que muitas vezes ocorrem 
ao final de cursos acadêmicos de especialização, ou 
mesmo de cursos regulares universitários, quando o 
estudante se vê incapaz de realizar monografias, 
relatórios de estudos e outros trabalhos. Afirma 
também que, ao orientar a criança a utilizar métodos 
científicos no estudo e na investigação leva-a à reflexão 
sobre problemas da vida e a investigá-los pela 
observação.  

Demo (2007) fala que não é possível sair da 
condição de objeto (massa de manobra), sem formar 
consciência crítica desta situação e contestá-la com 
iniciativa própria, fazendo deste questionamento o 
caminho de mudança. Aí surge o sujeito, que o será 
tanto mais se, pela vida afora, andar sempre de olhos 
abertos, reconstruindo-se permanentemente pelo 
questionamento. Nesse horizonte, pesquisa e educação 
coincidem, ainda que, no todo, uma não possa reduzir-
se à outra. 

 
 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
O projeto de ensino como estratégia de 
alfabetização científica  

Ensino e aprendizagem dos conteúdos da disciplina 
Metodologia Científica mediante o desenvolvimento 
de pesquisa realizada pelos acadêmicos do primeiro 
período de todos os cursos.  

O Projeto de Ensino objetiva:  

• Analisar temáticas de relevância social tanto 
nacional quanto internacional  

• Aplicar os conceitos estudados na disciplina para o 
desenvolvimento da pesquisa  

• Desenvolver habilidades e competências técnicas e 
comportamentais  

• Praticar diferentes formas de divulgação científica: 
apresentação oral, redação de artigos científicos, 
elaboração e apresentação de pôster  

O processo de Orientação:  

• Apresentação dos conceitos em sala de aula, 
observação de exemplos e elaboração de exercícios  

• Divulgação de dicas, informações e mais exemplos 
no Facebook  

• Capacitação na busca de referências bibliográficas 
em bases de dados on-line  

• Ensino introdutório do uso do excel como estratégia 
de construção de uma base de dados.  
 

  

  
O processo de Avaliação:  

Competências Técnicas  

• Coerência, pertinência, relevância do projeto de 
pesquisa  

• Cumprimento de objetivos, argumentação, análise e 
síntese de resultados  

• Habilidade de comunicação, oratória, redação e 
cumprimento das normas da ABNT  
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Competências Comportamentais  

• Cumprimento de datas, metas, objetivos para o 
desenvolvimento da pesquisa  

• Aplicação, transferência e generalização do 
conhecimento  

• Negociação e cooperação no relacionamento com 
os pares e com os sujeitos da pesquisa  

• Iniciativa, criatividade, Adaptabilidade, ética  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Resultados da aprendizagem e da divulgação 
científica  

1. QUANTO AO RENDIMENTO ACADÊMICO  

• 90% dos acadêmicos aprovados na disciplina de 
Metodologia Científica  

• Avaliadores externos qualificaram com média 8,7 os 
pôsteres  

• Banca das apresentações orais avaliaram com 
média 7,2 os acadêmicos  

• Nota média dos artigos científicos 6,3  

2. QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  

• Desenvolvimento médio na identificação e 
relevância do projeto de pesquisa, 70% conseguem 
elaborar com coerência e pertinência novas 
propostas de pesquisa, com base na informação de 
um tema  

• Desenvolvimento básico na análise, descrição, 
argumentação e síntese de resultados.  

• Desenvolvimento médio no cumprimento de 
objetivos  

• Desenvolvimento avançado na habilidade de 
comunicação e oratória  

• Desenvolvimento básico na redação científica e 
cumprimento das normas da ABNT  

3. QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS 
COMPORTAMENTAIS  

• Desenvolvimento básico no cumprimento de datas  
• Desenvolvimento médio na aplicação, transferência 

e generalização do conhecimento sobre metodologia 
científica  

• Desenvolvimento avançado no processo de trabalho 
com os sujeitos da pesquisa  

• Desenvolvimento avançado na negociação e 
cooperação no relacionamento com os pares  

• Desenvolvimento avançado na criatividade, 
adaptabilidade, iniciativas e ética  

 

Principais dificuldades no processo de ensino 
aprendizagem. Sequelas do ensino médio e marcas 
da cultura  

1. NO ENSINO MÉDIO  

• Nenhum tipo de imersão na pesquisa científica 
durante o ensino médio. Férias de ciência e 
pesquisas solicitadas nas diferentes disciplinas 
reforçam comportamentos de repetição, de cola e 
até de fraude. Onde os pais, às vezes, trabalham 
mais que os alunos  

• Poucos oportunidades ou incentivos para a 
identificação de problemas e sua solução mediante 
o desenvolvimento de pesquisas científicas  

• Desinteresse dos professores em orientar por 
considerar um tempo não remunerado  

• Formação e experiência dos professores com pouca 
vinculação à pesquisa  

• Relação e parceria entre escolas da educação 
básica e as instituições de ensino superior muito 
limitada  

• Deficiência acentuada na leitura e interpretação de 
textos, assim como na construção de redações que 
superem as 30 linhas exigidas no ENEM. 
Treinamento/Condicionamento para esse quesito  

2. NO ENSINO SUPERIOR  

• Ensino da Metodologia Científica simplesmente 
como o processo de formatar trabalhos nas normas 
da ABNT  

• Nos alunos do turno noturno, falta de tempo hábil 
para a coleta de dados, pois a maioria trabalha 
durante o dia  

• Falta de comprometimento de professores 
orientadores que não alimentam e incentivam os 
acadêmicos a continuar aplicando os conhecimentos 
sobre o que é desenvolver pesquisa. A ditadura do 
modelo a ser seguido  

3. MARCAS DA CULTURA  

• O jeitinho brasileiro  
• O tempo é eterno....., ainda temos tempo!  
• Falta hábito de leitura e “fobia” pela linguagem 

técnica  

CONCLUSÕES 
A melhor estratégia para ensinar a disciplina 

Metodologia Científica é mediante o desenvolvimento 
de uma pesquisa científica dimensionada para que o 
acadêmico possa, ao longo do primeiro semestre do 
curso, aprender na teoria os conceitos fundamentais da 
pesquisa, das normas técnicas de formatação de 
trabalhos acadêmicos, de amostragem e de coleta e 
análise de dados.  

É fundamental que o professor oriente o 
acadêmico no desenvolvimento da pesquisa 
considerando os principais limitantes: tempo, recursos 
econômicos e conhecimento específico. A 
apresentação dos resultados da pesquisa usando 
diversas estratégias (apresentação de pôster, defesa 
em seminário e redação de artigo científico) deve ser 
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incentivada, para permitir que o acadêmico desenvolva 
as mais diversas habilidades e competências.  

Dar destaque na divulgação científica, como a 
Mostra de Metodologia Científica, o Boletim de 
Metodologia Científica e submissão de trabalhos para 
diversos congressos, é fundamental como 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos 
acadêmicos.  
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INTRODUÇÃO 
A origem do atletismo é milenar e representa 

os movimentos fundamentais no processo de 
sobrevivência dos homens primitivos: marchar, correr, 
saltar, e lançar objetos a distancia. Hoje, esses 
movimentos fazem parte da atividade física dos povos 
do mundo e deles nasceram as atuais provas de 
atletismo (MARIANO, 2012). Apesar de ser um dos 
conteúdos da educação física, o atletismo e ainda 
pouco difundido nas escolas brasileiras (MATTHIESEM, 
2008). Além de ser um esporte base para outras 
modalidades, de fácil aprendizagem e possível de ser 
ensinado em espaços físicos adaptados e com 
materiais alternativos, há muito tempo ocupa um 
segundo plano, dando espaço aos jogos e esportes 
coletivos. O atletismo deve ser visto, no espaço escolar, 
como movimentos naturais que o ser humano executa, 
que podem ser ensinados em qualquer faixa etária, e 
que oportuniza a criança desenvolver sua habilidades 
motoras.  

Para a Educação Física Escolar o atletismo não 
precisa ser ensinado em grandes espaços e com 
material exclusivo, em busca de resultados no 
rendimento, e sim com o objetivo de contribuir com o 
desenvolvimento das crianças. Se bem, o atletismo na 
escola não objetiva a busca de talentos e nem a 
iniciação precoce desta modalidade e sim oportunizar 
aos alunos o acesso aos esportes, e por isso, é 
contemplado nos PCNs (BRASIL, 1997). Entende-se 
que a prática de atividade física vivenciada na infância 
e adolescência é de suma importância no 
desenvolvimento de atitudes, habilidades e hábitos. Por 
tanto, é fundamental que os professores aprendam a 
reconhecer e analisar as exigências das tarefas das 
habilidades motoras, a fim de maximizar o êxito do 
aprendizado (GALLAHUE; OZMUN, 2003).  

Para Sedorko e Distefano (2012) o atletismo é 
quase inexistente no ambiente da educação física 
escolar porque os professores argumentam falta de 
espaços físicos e material adequados, e desinteresse 
dos alunos. Nessa linha de pensamento este estudo 
objetivou indagar se na cidade de Manaus, o atletismo 
escolar está sendo trabalhado como um dos conteúdos 
da educação física escolar, identificar se os professores 
vivenciaram o atletismo durante sua formação, 
descrever as estratégias usadas para ensinar os 
fundamentos do atletismo, e avaliar suas possibilidades 
e interesse para ensinar este esporte. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada com 18 professores 
(11 homens e 7 mulheres) com idades entre 24 e 53 
anos (𝑋𝑋𝑋 = 37anos) de escolas públicas (Estaduais e 
Municipais) de 06 zonas da cidade. Os professores 
responderam questionário elaborado pelos 
pesquisadores, que indagava sobre a qualificação do 
professor, sua experiência de vida com o atletismo, as 
estratégias usadas para o ensino do atletismo, e as 
possibilidades do atletismo como conteúdo das aulas 
de educação física escolar. As respostas das questões 
fechadas foram analisadas como a frequência absoluta 
e relativa, e as abertas serviram como elemento de 
argumentação para as próprias respostas objetivas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Qualificação Profissional. Dos 18 professores 10 
eram licenciados e somente 8 possuíam pós-graduação 
(5 mulheres e 3 homens). O tempo de atuação como 
professores de educação física foi de 1 a 26 anos (𝑋𝑋𝑋 = 
10 anos), e 50% dos professores declararam ter feito 
curso em atletismo (5 homens graduados, 2 mulheres e 
2 homens pós-graduados).  

O atletismo na vida do professor de educação 
física. Dos 18 professores, 15 vivenciaram durante sua 
formação o atletismo. Ainda assim, somente 11 
consideram possuir bons conhecimentos na área, o que 
deixa claro que o ter contato com a teoria e prática do 
atletismo na faculdade, não garante o desenvolvimento 
de maturidade e conhecimento suficiente para o ensino 
do mesmo, até porque o ensino desta modalidade nas 
IES também tem pouco interesse.  

Em relação a projetos e programas escolares 
que trabalham com atletismo, 11 professores 
declararam conhecer alguns e 9 indicaram, também, 
programas de governo voltados ao incentivo desse 
esporte. De fato, 14 professores reconheceram nos 
conteúdos programáticos da disciplina de educação 
física, encaminhados pelas Secretarias de Educação 
do Estado e do Município, o trabalho com atletismo na 
escola. Se o atletismo faz parte dos conteúdos da 
educação física, os professores devem ensinar, e, 
segundo 15 professores, eles o ensinam, mas só 11 
professores declararam observar interesse nos alunos 
pelo esporte. 

O atletismo e as estratégias a desenvolver dentro 
das aulas de educação física. Dos 18 professores, 12 
(7 homens e 5 mulheres) disseram trabalhar o atletismo 
usando diversas estratégias como estafetas (n=7), 
atividade que para as crianças não tem muito atrativo já 
que depois de certo tempo perde o prazer pela 



                                                             

136 
 

Faculdade La Salle Manaus, 4 a 6 de Julho de 2016 

atividade. Outros 5 professores citaram como 
estratégias jogos e brincadeiras, pois segundo eles, o 
atletismo na escola é ensinado através de métodos que 
facilitam o ensino aprendizagem e dão um atrativo 
maior para sua pratica. Independente do declarado 
ficou evidente que embora fosse solicitado identificar as 
estratégias usadas no ensino dos fundamentos do 
atletismo (correr, lançar, saltar e arremessar) de forma 
independente; nenhum professor apresentou 
diversidade de estratégias, ou ainda estratégias 
específicas para cada fundamento.  

As possibilidades do atletismo como conteúdo na 
educação física. As respostas relacionadas com essas 
possibilidades do ensino do atletismo nas escolas 
evidenciaram a situação real e conhecimento dos 18 
professores sobre o atletismo. Já que muitos (n=11) 
declararam ter bom conhecimento sobre o atletismo, 
como para ensiná-lo nas aulas de educação física, 
atendendo as recomendações dos PCNs e as 
exigências das Secretarias de Educação; era de se 
esperar respostas mais favoráveis (Tabela 1).  

Assim, 9 professores deram a pior avaliação (1) 
à falta de pista de atletismo impede o ensino do esporte 
na escola, assim como 6 deram a mesma nota para a 
falta de material adequado. Neste quesito, material, 7 
professores deram nota 3, isto é, não conseguiram 
avaliar se isso era ou não fundamental para o ensino do 
atletismo.  
Tabela 1. Frequência de respostas relacionadas com as 
possibilidades do ensino e aprendizagem escolar do 
atletismo. 

 
Em relação ao interesse pela prática do 

atletismo por parte dos alunos, ficou claro que os 
professores não observam, em ambos os gêneros (10 
para meninos e 9 para meninas), desejo de aprender o 
atletismo. Os resultados podem realmente indicar que a 
forma como é ensinado o atletismo o que o torna 
tedioso para os alunos. Prova disto é que em relação à 
situação de que os alunos não se identificam com o 
atletismo pela falta de atletas de referência, houve 
opiniões divergentes, enquanto 6 professores avaliaram 
totalmente negativo essa situação (01), 5 avaliaram 
com nota 4; o que representa que os alunos conhecem 
sem exemplos de atletas. Isso também indica que a 
modalidade não é desconhecida pelas crianças.  

Na situação: se os alunos possuem calçados 
apropriados para praticar o atletismo, as avaliações 
foram as piores 7 professores deram nota 1 e 5 nota 2. 

Sem dúvida, no ensino público é comum observar os 
alunos usando calçados impróprios, seja porque os 
governos não dão ou porque os pais não possuem 
recursos econômicos para comprar; mas ainda assim a 
falta de calçados apropriados pode ser adaptado, já 
que o atletismo escolar objetiva o ensino dos 
fundamentos e não a preparação de um atleta de alto 
rendimento. Finalmente, para a situação da falta de 
espaço físico aberto ou quadra para o ensino do 
atletismo, observou-se que 7 professores deram nota 1 
e 3 nota 2, afirmando que essa falta de infraestrutura é 
uma situação muito negativa. Mas para 4 professores, 
que deram nota 5, as condições de infraestrutura em 
suas escolas é suficiente para o ensino do atletismo.  

CONCLUSÕES 
O atletismo escolar não possui um papel 

importante nos conteúdos da educação física escolar, 
ainda que reconhecidas suas contribuições pelos PCNs 
e as Secretarias de Educação, os professores de 
educação física não possuem experiência, nem 
conhecimento teórico suficiente para o ensino do 
esporte. Prova da falta de habilidades e competências 
desses professores está na ausência de claridade e 
diversidade nas estratégias de ensino usadas para o 
ensino dos fundamentos do atletismo, e nas avaliações 
feitas em relação às possibilidades do ensino da 
modalidade. Em geral, os professores fundamentaram 
a pouca dedicação ao ensino do atletismo a falta de 
infraestrutura e material, e em até a falta de interesse 
dos alunos.  
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INTRODUÇÃO 
A preocupação em relação à participação de 

jovens no mercado de trabalho é tema de discussão 
frequente na pauta dos Governos, no entanto é preciso 
constatar se o empenho e medidas apresentadas estão 
indo de encontro com as necessidades e expectativas 
dos jovens prestes a ingressar no mercado.  

Parte integrante da transição pela qual os 
jovens passam, é a preparação para o mercado de 
trabalho. Mas deve-se ter o cuidado para que a 
capacitação profissional não privilegie somente a 
entrada no mercado de trabalho, principalmente nessa 
faixa etária em que muitos dos jovens ainda não 
concluíram o ensino obrigatório. A preparação deles 
deve sempre buscar o equilíbrio entre estudo e a 
iniciação às primeiras experiências de trabalho. Dessa 
maneira, dois grandes condicionantes do desemprego 
dos jovens são dirimidos: a falta de experiência e a falta 
de qualificação (MATSUZAKI, 2011).  

Uma vez inserido no programa jovem aprendiz, 
lei 10.097/2000, é importante analisar o processo de 
profissionalização, para uma experiência de trabalho 
satisfatória que agrade as exigências do mercado de 
trabalho, bem como alimente uma carreira sólida e sem 
arrependimentos por parte dos jovens (PEREIRA, 
2013). O programa jovem aprendiz é uma realidade, e 
enquadra o contrato de trabalho do jovem aprendiz 
como um contrato de aprendizagem, para jovens entre 
14 e 24 anos de idade. Existem aqueles que discutem 
melhorias, para dar mais condições ao jovem aprendiz 
de ter o máximo de proveito em sua iniciação 
profissional: nova organização dos cursos ofertados, 
aumentando a carga horária e redirecionando seus 
objetivos (CAMPOS, 2009).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Três instituições vinculadas ao programa jovem 

aprendiz foram visitadas e 104 jovens entre 14 e 21 
anos participaram da pesquisa (Figura 1). 

 

Os jovens aprendizes responderam 
objetivamente questionário com perguntas sobre: Setor 
Econômico em que trabalha, função, grau de 
importância para cada motivo de ingresso ao programa 
e nível de satisfação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Enquanto aso motivos para entrar no programa 

de jovem aprendiz, todos os indicados foram avaliados 
como muito importantes (Figura 2), nota 5 na escala 
Likert. Mas, o adquirir experiência profissional e ganhar 
uma renda foram os mais importantes para a maioria 
dos jovens (n=88 e n=78 respetivamente). 

 
Figura 2. Frequência de resposta para cada valor de 
importância da escala Likert, em relação aos motivos para 
ingressar ao Programa Jovem Aprendiz.  

Em relação ao setor econômico em que 
trabalham (Figura 3), os jovens entrevistados estavam 
principalmente vinculados ao setor da saúde (48%) e 
da indústria (37%). 79% realizam atividades de auxiliar 
administrativo, mas ainda assim, 68% estão satisfeitos 
com seu trabalho. 

 
Figura 3. Setores Econômicos onde os jovens estão 
trabalhando. 

Quando indagados sobre o nível de satisfação 
em função às expetativas tidas com o Programa, 
novamente a maioria avaliou como muito satisfeitos 
(Figura 4) para os quesitos área de trabalho (n=83), 
expetativas para o futuro (n=78) e o próprio Programa 
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Jovem Aprendiz (n= 69). Mas, no quesito salário se 
observou uma clara tendência a um descontento, já 
que 65 indivíduos avaliaram de muito descontento 
(Nota 1) a em dúvida (Nota 3). 

 
CONCLUSÕES 

Sem dúvida o Programa Jovem Aprendiz representa 
uma excelente estratégia que têm os jovens para 
ingressar ao mercado de trabalho e de passo se 
qualificar. Mas, existe descontentamento em relação ao 
salário.  
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INTRODUÇÃO 
A Biotecnologia surgiu com o intuito de integrar 

ciência e tecnologia, combinando diversas disciplinas, 
aumentando assim a possibilidade de criação e 
melhora de diversos produtos. Os cosméticos estão em 
crescente expansão no mercado, principalmente entre 
as mulheres, inovações que prometem devolver a 
vivacidade da pele são as que chamam mais atenção 
deste público. Devido a grande exposição aos raios 
solares a região das mãos, se torna cada vez mais 
favorável ao envelhecimento precoce, principalmente 
ao foto-envelhecimento.  

Não basta só o desenvolvimento de um bom 
produto, que atenda as necessidades dos 
consumidores, mas é necessário um estudo de 
viabilidade financeira para analisar os custos de 
produção e de vendas deste produto. Neste trabalho 
será apresentado o estudo de custo de um creme 
hidratante para as mãos a base de copaíba e castanha 
do brasil, que tem por função proteger e hidratar a pele 
e seu preço de venda.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O preparo do creme hidratante para as mãos é 

dividido em duas fases. Na primeira (fase A) mistura-se 
base hidratante, água destilada e essência, na segunda 
(fase B) ureia, conservantes, antioxidante e os óleos 
vegetais (copaíba e castanha do Brasil). Após o 
prepare destas duas fazes, A e B, é feita a mistura 
entre elas. A escolha dos óleos de castanha do Brasil e 
copaíba devem-se aos seus benefícios para o corpo 
humano. O óleo de castanha do Brasil, cujo nome 
cientifico é Bertholletia excelsa H.B.K., pertencente a 
família Lecythidaceae, é rico em proteínas, vitaminas A 
e E, e em ácido oleico, este ácido hidrata a pele e 
proporciona uma maior emoliência, formando um filme 
protetor na pele impedindo a evaporação de água, este 
óleo possui uma maior eficácia para hidratar e 
recuperar a rigidez da pele, sendo mais indicado do que 
os óleos de oliva ou amêndoas doce, porém, pode ser 
substituído perfeitamente pelos óleos de abacate ou de 
semente de uva, que possuem características 
parecidas e são bastante nutritivos.  

Já o óleo de copaíba, cujo nome científico é 
Copaifera landesdorffi, pertencente a família 
Leguminosae-Caesalpinoideae, evita afecções na pele 
e couro cabeludo, controla a seborreia, além de ser um 
excelente germicida.  Para formação do preço de 
vendo unitário do produto foi utilizado o markup 
multiplicador, que é um índice aplicado sobre o custo 

de um produto para a formação do seu preço de venda, 
baseado na margem de lucro; que consiste 
basicamente em somar-se ao custo unitário uma 
margem de lucro e as despesas, obtendo-se o preço de 
venda.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após realizada a produção artesanal de 1Kg 

(um quilo) de creme hidratante, o produto foi envasado 
em pequenos potes de 7g (sete gramas) cada, 
totalizando 141 potes de produto, tendo uma perda de 
1,3%, ou seja, 13g (treze gramas). Os custos para 
produção artesanal total do creme hidratante são a 
soma dos custos diretos (embalagem, insumos, 
utensílios descartáveis e mão de obra), indiretos 
(energia) e perdas. Os custos de embalagem são de 
R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por unidade e 
as perdas normais do processo são de 13g, ou seja, a 
cada 1kg produzido, são perdidos 1,8 potes de 
produtos. Os preços dos insumos para produção de 
uma unidade do creme hidratante estão listados na 
tabela 1, totalizando R$ 1,95 (um real e noventa e cinco 
centavos). 

 
Por ser uma produção artesanal não foi 

considerado o custo de energia, tendo em vista que não 
é utilizado nenhum equipamento eletrônico no processo 
produtivo. O custo das perdas foi de R$ 0,90 (noventa 
centavos). Este cálculo é baseado nos insumos e 
utensílios descartáveis (luva, touca, mascara e material 
para envase) utilizados na produção de 1 kg do 
produto. Este valor é rateado entre os 141 produtos, 
ficando menos de R$ 0,01 (um centavo) de custo de 
perda por unidade.  

Isto posto, o que compõe o custo do produto 
são os insumos, a embalagem, os utensílios 
descartáveis, mão de obra e a perda de processo. O 
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Valor do custo de produção é de R$ 1,99 (um real e 
noventa e noves centavos), estratificado na figura 01. 

 
Figura 1. Composição do custo de produção unitário.  

Observa-se que o maior impacto no custo 
unitário do produto é da embalagem, e que a perda de 
quase dois potes não gera impacto significativo. O 
cálculo de preço de venda leva em conta o custo de 
produção, os impostos e a margem de lucro, 
estabilizada em 60% (sessenta por cento). O preço de 
venda do creme hidratante a base de copaíba e 
castanha do Brasil em potes de sete gramas é de R$ 
5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos).  

CONCLUSÕES 
O creme produzido possui um alto poder 

hidratante, promovendo assim uma maior elasticidade e 
hidratação para a pele da região das mãos, sua 
potencialidade deve-se aos óleos vegetais de copaíba, 
que por se tratar de um germicida evita afecções 
futuras ou existentes na pele, além de combater a 
seborreia, e ao óleo de castanha do Brasil, que por ser 
rico em nutrientes, proteínas, ácido oleico e vitaminas 
(A e E), proporciona a pele uma maior elasticidade e 
emoliência. Além da base hidratante, o produto detém 
em sua formulação a ureia, que é muito indicada para 
peles secas por se tratar de uma substância com ação 
conjunta antimicrobiana, anti-inflamatória e altamente 
hidratante.  

Indica-se fazer a aplicação do produto em 
forma de movimentos circulares na região das mãos no 
período noturno, pois o mesmo não possui um fator de 
proteção solar e quando exposto aos raios solares 
poderá vir a perder alguns benefícios dos óleos 
contidos em sua fórmula, devido a oxidação dos 
mesmos. Outra ressalva deve-se ao fator da 
concentração de ureia do produto ser de 15%, ou seja, 
é indicado para todos os tipos de pele e pode ser 
utilizados em outras regiões mais secas como, 
cotovelos, joelhos, pés e calcanhares. O produto 
apresenta uma excelente viabilidade de produção sob a 
ótica dos custos, devido ao baixo valor de investimento 
e produção, que possibilita a aplicação de uma extensa 
margem de lucro sem perder o poder atrativo de venda, 
facilitando a inserção do produto no mercado.  
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INTRODUÇÃO 
A fabricação de condicionadores de ar da 

marca Split, tem crescido muito a cada ano. A marca 
Split tem se tornado o aparelho mais procurado em 
todo o território brasileiro, e sabe-se que vivemos em 
uma região bastante quente, e quer seja verão ou 
inverno, o calor está sempre presente. Este aumento 
com certeza está relacionado as mudanças climáticas 
que ocorrem em todo o território nacional. Ciente disso, 
com esse aumento, fábricas do polo industrial de 
Manaus, que trabalham na fabricação do Split, contam 
com um sistema de embalagem para que o produto 
seja direcionado para o seu destino final, ou seja, o 
consumidor.  

Este trabalho tem por objetivo, mostrar o 
comportamento ergométrico e ambiental dos 
colaboradores da linha nº2 de embalagem da Empresa 
Multi Ar da Amazônia. Com o objetivo de coletar dados 
sobre o setor de embalagem e a forma que este setor 
trabalha na promoção da saúde e segurança do 
colaborador, verificando através de mapa de risco o 
nível de segurança e da promoção deste para o 
ambiente de trabalho, além dos EPIs usados pelos 
colaboradores e da ergonomia observada no setor.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O estudo de caso deu-se através da 

observação da rotina do setor de embalagem do 
produto da plataforma Split, na linha 2, da fábrica que 
por motivo estratégico a chamaremos de Multiar da 
Amazônia, situada no Polo Industrial de Manaus. A 
coleta de dados se deu através de uma pesquisa 
exploratória, efetuada mediante as constantes 
reclamações no ambulatório médico da empresa, em 
relação ao procedimento de transporte dos produtos 
embalados na linha. Dessa forma procurou-se obter os 
problemas que ocorrem devido a esse procedimento na 
linha nº 2. Com isso formular uma base para a solução 
do problema que promova melhores condições no 
ambiente de trabalho da área de embalagem, visando 
buscar através da implantação de um equipamento que 
auxilie no  transporte dos produtos, promovendo assim 
saúde e bem-estar para o colaborador. Assim, através 
de imagens se buscou visualizar as condições de 
trabalho dos colaboradores da linha nº2  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Por meio da observação direta, verificou que 

durante a rotina de trabalho o colaborador carrega os 
produtos de forma diferente e inadequada. Uma 

situação de trabalho como esta pode trazer riscos 
prejudiciais à saúde, segundo Dul e Weerdmeester 
(2004), doenças do sistema musculoesquelético e 
lesões decorrentes de acidentes, principalmente dores 
nas costas e nas articulações, que constituem as mais 
importantes causas de absenteísmo e de incapacitação 
ao trabalho. De acordo com a tabela de riscos 
ambientais (Tabela1), existem 3 riscos que são 
acometidos neste setor entre eles temos:  

Azul: Arranjo físico inadequado, máquinas e 
equipamentos sem proteção, cargas e transporte em 
geral;  

Verde: Ruído ou som muito alto, calor e radiação. 
Sendo que, para estes dois primeiros riscos existe a Nr 
9, Programa de prevenção de riscos ambientais 
(PPRA) onde cita que é um conjunto de ações que 
visam a saúde e a integridade física dos colaboradores 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.  

Amarelo: Esforço físico intenso. A má postura do corpo 
em relação ao posto de trabalho, movimentos 
repetitivos, levantamento e transporte de peso, 
monotonia e repetitividade. Para este risco a Nr 17, visa 
a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente.  

Avaliando o posto na qual se trata, verificou-se 
que são necessários 2 (duas) mãos de obra, para 
realizar esforço físico intenso ao ter que retirar o 
produto (aproximadamente 70 kg) de cima da esteira 
de um metro de altura e percorrer uma distância de até 
dois metros, e se curvar para pôr o produto a 0,20m do 
solo (palete) até cerca de 1,50m de altura, numa linha 
que produz 90 produtos P/H durante oito horas de 
trabalho, conforme figuras 1a e 1b. 

Implantação do sistema de elevação a vácuo  
A inovação é uma alternativa para promover 

modificações na organização, seja com o objetivo de 
responder às mudanças nos ambientes internos ou 
externos, ou ainda, como uma ação antecipada aos 
concorrentes, e com o intuito de influenciar o ambiente 
A inovação é uma nova forma de se realizar algo que 
será comercializado, sendo que o processo de 
inovação leva em consideração a estratégia e o 
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ambiente competitivo (PORTER, 1993). Dessa forma o 
procedimento antes realizado de forma manual, tornou-
se mecanizado, não inserindo uma força intensa sobre 
o produto transportado: 

 

 
Figura 1. A) Avaliação da inclinação para levantar o objeto. 
B) Processo de transporte do objeto. Fonte: LOBATO, 
Francisco, 2016 

 
Fig. 2a. O lift é colocado sobre as embalagens. 2b. O 
operador transporta o produto. 2c. Chegando ao palete, ele 
retira o lift 

Pós-implantação do sistema de embalagem a vácuo  
Após esta implantação do sistema de elevação a 
vácuo, foi possível reavaliar as condições de trabalho 
do operador:  

• Redução de problemas ergonômicos;  
• Redução de uma MOD;  
• Redução do esforço físico, diminuindo assim 

queixas no ambulatório;  
• Diminuição de risco de acidente;  
• Melhoria na qualidade de vida do operador;  
• Desenvolvimento profissional;  
• Aumento de produção, pois se passou a carregar 

dois produtos por vez.  
 

Diante destas providencias, o que antes era 
realizado com ao auxílio de mais um colaborador, agora 
um único operador pode realizar tal serviço sem exigir 
mais de sua força física. Desta forma conseguiu-se 
reduzir o esforço físico exercido pelos colaboradores, 
reduzindo em 90% das queixas no departamento 
ambulatorial, os colaboradores ganharam 
conhecimento através do desenvolvimento intelectual 
(treinamentos).  

CONCLUSÕES 
A ergonomia no âmbito da segurança do trabalho 

é fator chave de saúde e produtividade para os 
funcionários e para a organização. Ela possibilita que o 
trabalho seja bem dimensionado, otimizando sua 
eficácia, e prevenindo acidentes. No caso do setor de 
embalagem da linha nº 2, foi evidenciado um risco 
biomecânico significativo para membros superiores, 
devido principalmente a postura adotada durante o 
carregamento da carga. A implantação do sistema de 
elevação a vácuo, que neste caso é o lift a vácuo 
contribuiu para o nível de reclamações, já que o 
manuseio do equipamento não traz malefícios 
ergonômicos, conforme apresentado através de 
imagens coletadas antes e despois do processo de 
implantação do lift a vácuo, pode-se observar que tudo 
ficou mais fácil e reduziu custos, já que precisa apenas 
de um operador para fazer tal tarefa, que e o 
deslocamento dos produtos que saiam da linha para 
cima dos paletes.  
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INTRODUÇÃO 
O estudo sobre a qualidade no atendimento ao 

cliente torna-se algo interessante para a empresa e 
para os clientes, considerando-se que o cliente é a 
base e a peça de grande importância para seu 
funcionamento. Nesse sentido, a importância de um 
atendimento adequado reforça a ideia do quanto este 
encontro empresa-consumidor influencia a percepção 
do cliente em relação a empresa, principalmente sobre 
a imagem da organização, que funciona como uma 
espécie de filtro, interferindo nas expectativas e 
consequentemente nas percepções dos clientes. Uma 
boa experiência do cliente na empresa pode atar laços 
duradouros, o que é positivo para as vendas e para o 
lucro da empresa. Lembrando que um cliente satisfeito 
se torna fiel a empresa, a satisfação aliada ao bom 
atendimento é o aspecto que faz o cliente retornar, por 
isso, a satisfação do cliente tem que ser o motivo maior 
(KOTLER, 1998).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Visando analisar a qualidade no atendimento 

ao cliente, partindo do método indutivo de caráter 
qualitativo, realizou-se entrevistas com 56 clientes de 
uma loja de calçados em um shopping da cidade de 
Manaus. O questionário era composto de perguntas 
objetivas e de fácil entendimento para o cliente, afim de 
otimizar o tempo, e versavam sobre sua impressão, 
enquanto cliente, do atendimento, produto, espaço 
físico da loja.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao entrevistarmos os clientes, obtivemos 

resultados positivos em relação ao atendimento 
prestado pelos atendentes da loja. Relataram estar 
satisfeitos com o serviço prestado pela loja, bem como 
com seus produtos, porém, apontaram uma deficiência 
visível em relação a disponibilidade de tamanhos dos 
calçados, fazendo com que os clientes não efetuassem 
a compra por falta do produto que atendesse ao seu 
tamanho. Conforme apontado no Gráfico 1, pode-se 
perceber que a maioria dos clientes foram atendidos 
rapidamente, o que revela uma preocupação da loja em 
não deixar o cliente esperando muito tempo, indicando 
também que os clientes ficaram satisfeitos, tanto pelo 
atendimento, quanto pelos produtos encontrados no 
estabelecimento. 

As perguntas finais da entrevista versavam 
sobre a fidelização do cliente, visto que, com a 
competição cada vez mais acirrada, aumenta também a 

busca pela competitividade nos negócios, com esforços 
para se diferenciarem e assim conquistar e manter 
seus clientes. Um cliente fidelizado traz lucros para 
empresa com a divulgação boca a boca (ZENONE, 
2010). 

 
Conforme se observa no Gráfico 2, a maioria 

dos clientes entrevistados afirmam que o preço está 
acessível, ou seja, relacionam a qualidade do produto 
ao seu valor. Além disso, quase todos demonstram que 
indicariam, à loja, possíveis novos clientes, como 
familiares ou amigos. 

 

CONCLUSÕES 
Pode-se observar que a qualidade no 

atendimento é algo de vital importância para os 
clientes. A satisfação, aliada a um bom atendimento e 
produtos de qualidade, é o aspecto que faz os clientes 
retornarem, atraindo, assim, com seus comentários 
positivos, novos clientes. Verificou-se, também, que a 
empresa mantém um bom relacionamento com seus 
clientes, confirmando assim o que o Reis (1998) disse a 
respeito sobre conhecer os clientes e suprir suas 
expectativas e, com isso, garantir a qualidade em todos 
os processos da empresa, não somente no 
atendimento.  
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INTRODUÇÃO 
Com a aprovação da Emenda Constitucional 

no72, de 02 de abril de 2013, conhecida também como 
Lei das Domésticas, os empregados domésticos 
passaram a ter os mesmos direitos concedidos aos 
demais trabalhadores já estabelecidos na Constituição 
de 1988, o que ocasionou um aumento nas obrigações 
do empregador perante o empregado doméstico e nos 
custos de contratação deste serviço, gerando muitas 
dúvidas e insegurança.  

Em contrapartida, este cenário favoreceu o 
crescimento do número de empresas que terceirizam o 
serviço doméstico, mas, novamente a ausência de 
informações a respeito desta modalidade de 
contratação faz com que o empregador não opte pela 
terceirização do serviço doméstico. No intuito de 
responder qual é o melhor regime de contratação dos 
serviços de um empregado doméstico, foram 
comparados os custos financeiros de contratação dos 
serviços de um empregado doméstico via contratação 
direta, com a terceirização do serviço em regime 
mensal e por diárias, após os novos direitos concedidos 
ao empregado mediante a Lei das Domésticas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A pesquisa foi dividida em duas partes. Na 

primeira foram analisados todos os custos de 
contratação de um empregado doméstico no regime 
mensal, trabalhando 44h semanais com simulação de 
férias e 13º salário, no intuito de se obter o custo médio 
anual que o serviço acarreta ao empregador.  

No segundo momento foi apurado o custo 
médio da terceirização do serviço doméstico em 05 
(cinco) empresas especializadas neste seguimento de 
serviço, localizadas em Manaus, as informações 
obtidas foram referentes ao preço cobrado pelo serviço, 
tanto no regime de diárias quanto no regime mensal e 
se a empresa ofertava os produtos a serem utilizados, 
para a execução das tarefas, já incluso no valor do 
serviço. Foram realizadas comparações entre a média 
de preço de cada empresa com a média do custo de 
contratação direta do serviço doméstico, além do 
cálculo da média geral entre as empresas, 
comparando-a com a contratação direta, no intuito de 
indicar, sob a ótica financeira, qual a melhor opção de 
contratação do serviço.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O custo de um empregado doméstico, com 

jornada de trabalho definida em 44h semanais, sem 

hora extra e adicional noturno, simulado para o mês de 
junho de 2016 foi no valor de R$1.159,20 como 
remuneração mensal, R$1.408,00 para o período de 
férias e o valor de R$1.056, referente ao 13º salário, 
acarretando ao empregador um custo anual de 
aproximadamente R$ R$15.215,20, o que deu uma 
média de R$1.267,94 ao mês. 

 
Na apuração dos custos da terceirização do 

serviço o custo médio das Diárias e do Contrato Mensal 
de cada empresa, para obter a média geral do serviço, 
que ficou no valor de R$ 140,00 para as diárias e R$ 
2.189,68 para o mensal. 

 
Quando a comparação entre a média de custo 

do empregado doméstico com a média de custo 
mensal da terceirização do serviço foi realizada, apenas 
uma empresa ficou com um valor inferior ao da 
contratação direta. Entretanto, para tal cálculo não foi 
considerado o pagamento do 13º salário a prestadora 
de serviço, quando inserido no cálculo o valor da média 
proporcional fica em R$1.363,27, ultrapassando a 
média de custo obtido pela contratação direta.  

Ao propor uma substituição do regime 
mensalista pelo de diárias, simulando o custo mensal 
de acordo com a quantidade de diárias semanais, 
variando de uma a três repetições, quando comparadas 
ao custo médio mensal de uma contratação direta, 
constatou-se que para uma vez na semana, todas as 
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empresas obtiveram um custo inferior, para duas 
repetições apenas as empresas B e E ficaram com o 
custo superior e para três vezes na semana apenas as 
empresas A e D obtiveram um custo inferior. 

 

 
Vale a prerrogativa de que a quantidade 

máxima de repetições das diárias no decorrer da 
semana não deverá ultrapassar três dias, para que não 
haja caracterização de vínculo empregatício 
transformando-a em um empregado doméstico.  

CONCLUSÕES 
Com o comparativo geral entre a contratação 

direta e a terceirização do serviço, na parte de custos, a 
terceirização só será vantajosa se houver a substituição 
do regime mensal por diárias, pois a diferença entre o 
custo médio do serviço terceirizado e a contratação 
direta gira em torno de 41%, o que representa 
R$874,24 a mais sobre o valor pago. 

Visto que, a promessa de uma facilidade 
promovida pelas empresas de terceirização não são 
aplicáveis a todos os perfis que contam com o serviço 
de um empregado doméstico, mas sim a um nicho 
existente que opta por vantagens que está além da 
restrita ótica financeira, quem optar pela terceirização 
do serviço doméstico terá de arcar com uma nova 
obrigação, pois poderá ser enquadrado na 
Responsabilidade Solidária caso alguma reclamação 
trabalhista vier a ser requisitada por um funcionário que 
preste serviço em sua residência.  

Para o empregador que optar por adquirir o 
serviço de um empregado doméstico de maneira direta, 
caracterizando vínculo empregatício, ou seja, que o 
serviço ocorra de maneira regular e com uma 
frequência superior a três vezes na semana, deverá 
recolher INSS, conforme tabela em vigência, 8% 
relativo ao FGTS, 0,8% para o Seguro contra Acidente 

de Trabalho e 3,2% de Antecipação da Multa de 40% 
sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa. 
Tais recolhimentos representam um acréscimo em 
média de 20% nos custos de manutenção de um 
empregado doméstico.  

Contudo, com o Módulo do Empregador 
Doméstico presente dentro da plataforma do E-Social, 
todo o processo de cálculo, recolhimento e pagamento 
se tornou mais simples, pois o sistema emite uma guia 
única, dentro das normas do Simples Doméstico, 
contendo todos os impostos já previamente calculados, 
facilitando ao empregador o cumprimento de todas as 
exigências legais da categoria, necessitando apenas 
alimentar o sistema mensalmente com todas as 
informações.  

A escolha entre a terceirização ou a 
contratação direta do empregado doméstico deverá 
ocorrer de maneira particular, avaliando quais são as 
reais necessidades e condições financeiras que 
poderão ser destinadas ao pagamento, de acordo com 
o custo benefício de cada serviço ofertado.  
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INTRODUÇÃO 
A interdisciplinaridade deve ser usada para 

trabalhar a interação dos conteúdos das diversas 
disciplinas. Essa integração proporciona ao aluno um 
melhor aprendizado apesar de ser um ótimo método, 
pesquisas mostram que as pessoas não conhecem 
muito sobre o que vem a ser interdisciplinaridade. A 
interação de disciplinas aparentemente distintas 
possibilita ao aluno um aprendizado crítico-reflexivo dos 
diversos conteúdos. Dessa forma a interdisciplinaridade 
oferece aos professores e alunos um jeito novo de 
buscar o conhecimento.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A amostra foi duas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental, com 135 alunos e 2 professores. Os 
alunos responderam um questionário com 5 perguntas 
para avaliar se a interdisciplinaridade ocorre na 
instituição, avaliadas em Sim, Não, Talvez, Não sei 
responder. Os professores responderam entrevista com 
4 perguntas: a escola trabalha a interdisciplinaridade? a 
escola lhe dá suporte? De que maneira é trabalhada? 
Como ve o desenvolvimento utilizando o método?  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A maioria dos alunos diz que são realizados 

atividades ou projetos junto com outras disciplinas. 
Dentro desses projetos, 31 alunos destacaram a feira 
de ciências e 65 o trabalho junto com a matemática. 
Isso ficou evidente na entrevista com o professor de 
Educação Física quem relatou que durante sua aula 
desenvolveu uma atividade onde envolvia contas de 
multiplicação, adição, subtração e divisão e a 
percepção corporal dos alunos. Os alunos quando 
perguntados se as aulas de educação física ajudaram 
em outras disciplinas, 61 dos alunos disseram que 
melhoraram o entendimento nas aulas de matemática e 
26 que ajudam nas aulas de ciências. Porem o 
professor disse na entrevista que ainda não havia 
mensurado essa melhora junto à outras disciplinas. 

 
Figura 1. Projetos ou disciplinas que trabalham junto com as 
aulas de Educação Física 

 
Figura 2. Melhora dos alunos em outras disciplinas 

CONCLUSÕES 
É possível trabalhar a Educação Física de 

forma interdisciplinar envolvendo matérias como 
Matemática e Ciências, e em feiras culturais. É 
importante o planejamento no inicio do ano letivo junto 
com todos os professores para definir as disciplinas ou 
projetos a ser trabalhados. O papel do professor é 
fundamental mostrando para os alunos que as aulas de 
Educação Física vão além dos esportes e que se pode 
trabalhar vários conteúdos melhorando a 
aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 
O preço de venda é um fator que influencia o 

cliente em suas decisões de compra. Por isso, nos 
mercados com um grande número de concorrentes as 
empresas precisam ter certeza que estão oferecendo o 
melhor preço sem perder o lucro. (SEBRAE 2010).  

Uma saída para reduzir custos e favorecer a 
competitividade, pode ser a importação de 
mercadorias. Porém esse pode não ser um caminho 
tão fácil. Vários aspectos precisam ser observados, 
inclusive o grau de dificuldade nas operações de 
importação. Mercados precisam ser avaliados, 
comparativos precisam ser realizados, principalmente 
se levarmos conta as dificuldades regionais, inerentes a 
Praça de Manaus.  

A grande maioria das empresas comerciais 
varejistas, em Manaus, trazem produtos diretamente de 
São Paulo ou produtos importados do Panamá. Tal 
escolha depende dos custos e do porte da empresa. 
São Paulo a 2.690,25 km de Manaus e Panamá a 
3.265,00km de Manaus. Vale ressaltar que, nas 
importações, além das taxas tributárias de entrada e 
saída, as empresas pagam mais caro no transporte 
aduaneiro.  

O objetivo do presenta trabalho é demonstrar 
como funcionam as atividades de importação para 
Manaus, de produtos oriundos de Panamá e São Paulo, 
fazendo conhecer mais amplamente a realidade da 
importação, demonstrando os desafios, vantagens 
desvantagens que enfrentam os importadores de 
produtos, do Panamá, enquanto mercado externo e de 
São Paulo, como importação interna, a partir de uma 
análise dos processos.  

A relevância desse trabalho decorre do fato de 
demonstrar os inúmeros desafios enfrentados pelas 
empresas que labutam no processo de importação de 
mercadorias para o comércio, assim como o custo/ 
benefício na escolha do melhor mercado importador 
tendo em vista toda logística implementada para que 
estes produtos cheguem até Manaus. Assim, se propõe 
a estudar as variáveis que influenciam os critérios de 
importação de produtos em Manaus, no sentido de 
esclarecer aos empresários locais, auxiliando-os nas 
melhores decisões de compra e/ ou importação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para a importação de produtos de São Paulo e 

Panamá foram coletadas informações de empresas 

comerciais Importadoras, as quais não nos autorizaram 
a divulgar seus nomes e aqui denominaremos ALFA e 
DELTA. As empresas possuem médio porte, com 
produtos similares, enquadrados no ramo de Bazar, 
armarinho e artigos para presentes, portanto dentro de 
uma mesma classificação fiscal para fins tributários, 
sob o regime de Microempresa (ME). Encontram-se 
situadas na cidade de Manaus.  

Foram coletadas informações da importação de 
produtos de Panamá e, internamente, de São Paulo. 
Consideramos diversas categorias de informações, 
necessárias ao desenvolvimento do presente estudo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O trabalho foi apresentado em três etapas, na 

primeira foi procedida a contextualização do estudo; na 
segunda a revisão bibliográfica, que fornece a base 
para a elaboração da terceira etapa que é a parte 
prática. Nesta terceira etapa foi desenvolvido um 
questionário com dezesseis questões através de todas 
estas informações obtidas no decorrer do trabalho.  

Os dados coletados foram fornecidos pelos 
proprietários destas empresas, que já está há muitos 
anos nesta atividade. O Estudo foi realizado através de 
um questionário, contendo 16 questões para que se 
obtivessem as respostas para o estudo apresentado. 

Da Análise da tabela 01, podemos inferir que:  

Compras efetuadas em São Paulo. A empresa 
analisada, com compras no Estado de São Paulo, aqui 
denominada ALFA, já está no mercado há 15 anos. 
Possui cinco funcionários. O percentual de importação 
interna (compra fora do estado do Amazonas) é de 
100%. Apesar de as compras serem efetuadas dentro 
do território nacional, cerca de 80% dos produtos são 
oriundos da China o que deixa algo em torno de 20% 
da indústria nacional. Os riscos relativos a esta 
atividade são basicamente:  

• Viajar e não encontrar quantidade e/ou variedades 
suficientes;  

• Viajar e não encontrar produtos novos (novidades);  
• Comprar tipos de produtos que não tem boa 

aceitação na Praça de Manaus;  
• Incidentes locais como greve bancária e feriados;  
• Comprar mercadoria e descobrir que os 

concorrentes compraram com menor preço. 
• Encontrar quantidade suficiente de mercadorias 

(produtos novos e variedade), porém com preços 
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muito elevados e impossíveis de serem praticados 
na praça. 

 
O que mais envolve risco são os aspectos 

transporte e desembaraço. Podemos exemplificar com 
uma situação de risco pela qual a empresa passou com 
relação ao transporte. Foi solicitada a modalidade de 
aéreo, cuja mercadoria São Paulo/ Manaus demora de 
três a cinco dias para entrega dos produtos no 
endereço da empresa; por erros dos funcionários do 
fornecedor, a mercadoria foi enviada por transporte 
terrestre, com um período de entrega de 38 dias, o que 
acarretou prejuízos para a empresa adquirente.  

Para se prevenir de possíveis riscos, a 
empresa estabelece um canal constante de 
comunicação com as importadoras, para evitar 
possíveis erros. Com relação ao desembaraço, a 
empresa procura estar sempre em dias com todas as 
obrigações fiscais e, através do contador, analisar 
antecipadamente sua situação, para não haver 
empecilhos durante o processo. Mesmo assim, existe 
uma média de 8% de situação de risco. A carga 
tributária influencia nas decisões de compra, pois as 
taxas variam de 17% até 26%, dependendo do produto.  

Não existe muita dificuldade para a compra, desde que 
exista um processo de organização; a boa escolha em 
relação à transportadora; e que a documentação 
perante a Secretaria da Fazenda esteja regularmente 
em dias, dentre outros aspectos legais. Os preços dos 
produtos comprados na China e no Panamá com 
certeza são mais baixos e isto também permite maior 
competitividade no mercado local. Porém os custos, os 

riscos, a complexidade de processo, o prazo de entrega 
se multiplicam.  

As taxas de cambio influenciam na compram de 
mercadoria, pois incidem automaticamente no preço de 
venda final da mercadoria, e se esta diferença for muito 
significativa o produto deixa de ser interessante. O meio 
de transporte da mercadoria é aéreo, porque, apesar de 
ter frete mais caro, é muito seguro e rápido, de três a 
cinco dias para a chegada em Manaus, dependendo do 
grau de competência da transportadora.  

Compras efetuadas no Panamá. Conforme os dados 
coletados, empresa em análise atua na área há 39 
anos, possui doze funcionários e 100% de suas 
importações são produtos diretamente trazidos do 
Panamá. Alguns itens necessitam de licença de 
importação, pré ou pós-embarque, sendo assim e 
preciso da anuência de alguns órgãos. Recebe- se a 
fatura do fornecedor com os dados da compra. E junto 
ao despachante registrasse a declaração de 
importação (DI).  

Há riscos nestas atividades, identifica se alguns 
fatores como a disponibilidade de competência, assim 
como ações locais como greves em órgãos específicos 
ou feriados prolongados que atrasam os processos e 
resultam em custos adicionais. Outro agravante é a 
mudança de demanda por questões econômicas no 
mercado local. Valem ressaltar as mudanças de taxa 
de cambio e de juros, assim como as alterações nas 
restrições de itens de acordo como características 
especificas dos produtos. De certo modo existe 
vulnerabilidade nos riscos, principalmente em relação à 
moeda, que gera riscos tanto para os exportados 
quanto para os importados. A alternativa é fixar uma 
moeda estável como o dólar, assim as flutuações não 
afetam muito a compra e é determinando uma taxa de 
cambio fixa. Quando o real opera em queda frente ao 
dólar, é preciso ficar atento aos preços, pois toda 
alteração incide no preço final dos produtos. Uma 
alternativa é a contratação do FINIMP. È uma linha de 
crédito para importação e fixa as taxas de cambio e de 
juros e que financia ate 100% no valor com prazos 
longos.  

Os riscos mais frequentes na importação são 
transporte, desembaraço aduaneiro e as taxas de 
câmbio. A empresa acompanha de perto todo o 
processo de importação para se prevenir de possíveis 
riscos. Em cada dez importações, há uma em situação 
de risco. A empresa teve um incidente no porto 
Chibatão aqui em Manaus. O ocorrido acabou 
acarretando lentidão nos processos de liberação dos 
containers. O prazo de armazenagem venceu e foi 
cobrado o adicional, houve um custo inesperado.  

A principal vantagem de importar do Panamá é 
a competitividade e assim melhorar o mix de produtos, 
o que agrega valores a empresa frente aos 
concorrentes. Os custos na indústria nacional são bem 
maiores, então o preço no mercado exterior é uma 
alternativa mais viável. A carga tributária serve mais 
como instrumento de proteção a indústria nacional do 
que como ferramenta de arrecadação assim torna o 
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preço do importado justo dentro do mercado interno. 
Não existe um alto grau de dificuldade, se a empresa 
estiver com a documentação em dias, assim o 
processo é, de certo modo, automático.  

O meio de transporte aduaneiro é o Marítimo, o 
que a empresa considera eficaz e seguro. Possui os 
mesmos riscos que outros, porém o custo/ benefício é 
melhor. A viagem ao local das compras dura 
aproximadamente uma semana (o comprador desloca-
se até o país da compra). O custo da viagem é viável, 
pois entra, teoricamente, como despesas de 
importação. São elas passagem, estadia e transporte. 
Fazer comprar é algo definido, diz o entrevistado, pois 
já se sabe aonde ir e o que comprar.  

CONCLUSÕES 
Ao finalizar este trabalha tendo em vista 

estudar o processo de importação de São Paulo e 
Panamá via Manaus, pode-se constatar que os 
objetivos do mesmo foram alcançados. Com esse 
estudo percebe-se que importação não é algo tão 
complicado como muitos os veem, desde que haja o 
conhecimento prévio, planejamento e organização para 
que o processo flua e a empresa alcance seus 
objetivos.  

O importador objetiva apurar o preço final do 
produto a ser importado, visando sempre estudar a 
viabilidade da operação. Através deste trabalho 
constata-se o quanto é importante para a empresa ter 
conhecimento de todos os custos, as despesas que 
possui, a devida tributação decada produto, se seus 
produtos estão deixando margem de contribuição 
unitária e total, se a empresa está vendendo o 
suficiente para arcar com suas despesas e obter lucro, 
e sempre evitar o maior numero de riscos possíveis. Ou 
seja, não basta apenas ter mercadoria os produtos tem 
que ser algo rentável qual a situação patrimonial, 
informações estas que contribuem significativamente 
para o resultado final (Preço Final = Preço de 
importação + Gastos de importação).  

Assim este trabalho contribui para o 
desenvolvimento de empresas comerciais varejistas 
com atividade de bazar, armarinho e utilidades para 
presentes, pois traz as informações necessárias para 
as mesmas, na tomada de decisões com maior 
segurança e confiabilidade. A realização deste trabalho 
trouxe um maior conhecimento desta área, e demais 
áreas em que o curso se estende, trazendo assim 
amadurecimento pessoal e realizações pessoais e 
profissionais. 
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INTRODUÇÃO 
A contabilidade ambiental constitui-se numa 

importante ferramenta para mensurar e agregar valor 
aos sistemas que utilizam o processo de 
reaproveitamento dos recursos naturais. A 
preocupação com o consumo desenfreado propiciou a 
mudança no tratamento dos recursos naturais, 
considerando suas limitações, e tem levado a 
reestruturação do modo de produção, ocasionando 
mudanças nos meios econômicos, sociais e políticos 
das sociedades. O mercado empresarial torna hoje, 
dentro dos aspectos de competitividade, extremamente 
bem vistas as empresas que demonstram a 
preocupação com os aspectos ligados à 
sustentabilidade, favorecendo a utilização de recursos 
que visam à utilização de processos voltados à 
preservação do meio ambiente.  

O objetivo geral da pesquisa consistiu em 
analisar a utilização da Contabilidade Ambiental como 
forma de viabilizar o consumo sustentável nos 
processos empresariais, tendo como objetivos 
específicos: Analisar como os custos ambientais são 
vistos e tratados pela organização empresarial; 
identificar os procedimentos da empresa ligados aos 
aspectos ambientais e aos recursos naturais; mensurar 
os benefícios dos sistemas sustentáveis para a 
empresa e coletividade.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Revisão de literatura: Legislação, livros, artigos 

e monografias. Estudo de caso: Dados qualitativos 
através de questionários, Observações de campo. 
Objeto de estudo: Hotel go Inn Manaus - 217 
Apartamentos (2 adaptados para necessidades 
especiais); apartamentos para não fumantes; estação 
de trabalho; coffee shop; estacionamento; 
brinquedoteca; loja de conveniência; sala de eventos; 
aquecimento de agua à gás e a energia solar, sistema 
de reaproveitamento de água. Analise de dados: 
Relatórios; Tabulação de dados; gráficos; tabelas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O sistema de reaproveitamento de água no 

local de estudo, possui uma capacidade média de 
34.000 litros de água. Se o que equivale ao consumo 
Industrial 0 a 40 m3 é de R$ 9,342 conforme dados da 
ARSAM, e o valor contábil a ser pago é o equivalente a 
80% do consumo no período referente ao tratamento 
de esgoto do hotel teremos o seguinte cálculo: (m³ x 
9,342 – 20%). O hotel teve no período de medição da 

água que foi aproveitada, R$254,10 ao mês em 
economia com o consumo de água potável. 

 
Figura 1 Ponto de coleta localizado no terraço 

Com relação ao gás utilizado para aquecimento 
dos chuveiros, tendo como base os índices de 
consumo do período, houve uma média de economia 
de 1,5% ao mês com esse ativo ambiental, gerando um 
total de redução de 18% ao ano. Após a coleta e 
análise dos dados obtidos referentes ao consumo de 
gás dentro do período estudado obteve-se os seguintes 
resultados:  

No primeiro trimestre, por ter maior número de 
dias de chuva e menor média de horas de sol (Tabela 
1) o sistema de aquecimento solar apresentou baixa 
produtividade, consequentemente aumentando o custo 
com gás para aquecimento de água. 

 
Figura 2: Placas de aquecimento solar 

Levando em consideração que a média de 
ocupação no período do primeiro trimestre é 17.056 
hóspedes e a do segundo semestre é de 12.636, 
chega-se a uma variação média entre os períodos de 
25,91%. A média de consumo de gás nos meses com 
mais dias chuvosos compreendidos entre o trimestre de 
janeiro e abril foi R$ 6.728,53 por mês. Se comparado 
com o período de meses mais secos e com maiores 
índices de horas de brilho solar correspondentes ao 
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trimestre entre agosto e outubro teremos média de 
consumo de R$3.589,44 por mês.  

A taxa de diferença no consumo de gás entre 
os períodos analisados é de 46,65% chegando a quase 
a metade de consumo entre os meses chuvosos onde o 
sistema de aquecimento solar é menos utilizado com 
uma média de brilho solar de 2,9 horas por dia em 
comparação aos meses mais quentes que teve média 
de brilho solar de 6 horas por dia. Para confirmar a 
eficiência do sistema de aquecimento solar foi feito 
rateio dos custos com gás no trimestre onde o período 
chuvoso é maior, dividindo o número de hóspedes pelo 
custo com gás no período (número de hóspedes/ custo 
com gás R$0.39 enquanto no período de maior 
incidência de sol onde a utilização do sistema de 
aquecimento solar é maior tem-se o custo R$0,28. 

 
A pesquisa pode comprovar de forma 

qualitativa e quantitativa que os procedimentos de 
reutilização dos recursos naturais são eficazes e se 
apresentam como uma forma viável na redução dos 
custos, além de apresentar um alto grau de 
compromisso da empresa com o meio ambiente, 
reduzindo o consumo excessivo de gás ou água potável 
no empreendimento. 

CONCLUSÕES 
Da análise dos elementos apontados, verifica-

se que a utilização da Contabilidade Ambiental como 
ferramenta de mensuração dos ativos ambientais é de 
suma importância para as empresas, tanto no que se 
refere a compromisso com a coletividade, quanto pela 
redução de custos e aumento na competitividade, 
assim como pelo aspecto positivo da imagem de seus 
serviços ligados ao compromisso com o meio 
ambiente. O Hotel possui dois sistemas de 
reaproveitamento dos recursos naturais, utilizados de 
forma continua, na realização da prestação de seus 
serviços oferecidos.  

Apesar de verificarmos que uma boa gestão 
ambiental pode vir a ser fator agregador à marca do 
serviço, o Hotel Go Inn não faz nenhum tipo de 
divulgação dos sistemas de reaproveitamento dos 
recursos naturais que possui. Verificou-se também que 

não há nenhum mecanismo de controle ou 
mensuração, para efetivação futura, de que a utilização 
consciente dos recursos naturais é uma alternativa 
viável de ser utilizada e incorporada no processo de 
gestão dos custos ambientais na contabilidade da 
empresa. Não houve segregação dos custos iniciais 
utilizados para implantação dos sistemas  

Recomenda-se um melhor tratamento e 
acompanhamento dos elementos referentes aos 
processos de instalação e manutenção dos ativos 
ambientais, maior controle através de índice e valores 
referentes ao reaproveitamento de água da chuva e 
aquecimento de água por luz solar, como fatores 
preponderantes na análise e controle dos custos 
empresariais. O trabalho estará à disposição para que 
possa servir como referência para análise da empresa 
em estudo, além de fornecer base para trabalhos 
futuros.  
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INTRODUÇÃO 
A partir do empreendimento colonialista 

desenvolvido por Portugal no Brasil, houve, como 
estratégia para consolidação desse projeto, a 
implementação das primeiras escolas para os povos 
indígenas. Pensava-se que os povos indígenas eram 
desprovidos de cultura e educação. Com o passar do 
tempo, porém, foram (os colonizadores) percebendo 
que os povos indígenas possuíam seus próprios modos 
de educação.  

Hoje, considera-se que os processos 
socioeducativos são inerentes a qualquer sociedade 
humana, e por meio de tais processos, podem-se (re) 
produzir sentidos e significados culturais contribuindo 
para a continuidade histórica das sociedades. A luta 
dos povos indígenas pela escolarização pode ser 
entendida como uma das formas para conhecer e se 
articular com a sociedade abrangente. No caso dos 
povos indígenas que vivem nas grandes cidades, como 
Manaus, a escola tornou-se uma alternativa para 
preparar as novas gerações nessa “nova realidade” 
tensionada e contraditória. Assim, considera-se 
necessário entender, no caso dos povos indígenas que 
vivem na capital do Amazonas, o processo de 
migração.  

O fenômeno do processo migratório dos povos 
indígenas, em direção às grandes cidades, constitue 
um fato pouco estudado, mesmo sendo um processo 
cada vez mais frequente. Citam-se alguns fatores que 
intensificam o deslocamento dos indígenas de suas 
terras tradicionais para as cidades, são eles: “[...] 
absorção do indígena nos mercados regionais, dos 
conflitos por terra e da insuficiente infraestrutura e 
disponibilidade de serviços essenciais, como de saúde 
e educação, nas terras indígenas” (COIMBRA, 2000, 
p.3).  

Tais fatores indicados por Coimbra (2000) 
precisam ser analisados a partir do ponto de vista 
histórico, pois estes processos de transformações que 
ocorreram no Brasil e, especialmente, no Amazonas, 
estão registrados na história dos povos ameríndios. 
Estudos recentes demonstram que “com o passar do 
tempo, as transformações que ocorriam no país 
passaram a ter reflexos no cotidiano da população 

indígena. Grande parte dela, ou por não ter legalizada a 
terra em que vivia não possuir meios de nela 
sobreviver, não desfrutar condignamente de serviços 
sociais básicos, ou simplesmente ser atraída pela vida 
urbana, acabou por migrar para as cidades” 
(TEIXEIRA, MAINBOURG, BRASIL, 2009, p.534-535).  

No estado do Amazonas, temos como destino 
dos povos indígenas, a cidade de Manaus. Pois se 
acredita que os indígenas buscaram melhores 
condições de vida, e novos espaços de trabalho 
remunerado, influenciados pela implementação da 
Zona Franca de Manaus, a partir de 1967. Hoje, em 
Manaus vive uma expressiva quantidade de indígenas 
de diversos grupos étnicos, oriundo de vários lugares 
do estado. Entre os povos indígenas, destacam-se os 
Sateré-Mawé, que constituem um importante 
contingente dos povos tradicionais na capital do estado.  

Assim, os Sateré-Mawé tiveram que se adaptar 
e ressignificar seus hábitos e costumes, a partir da 
lógica e padrão do não-indígena. Exemplo disso foi a 
necessidade da inserção, das crianças e dos jovens 
Sateré-Mawé, nas escolas da rede pública de Manaus 
(SEMED e SEDUC). Com isso, as lideranças 
perceberam que o projeto de “escola de branco”1, não 
dava conta de trabalhar os elementos próprios da 
cultura Sateré-Mawé, como, por exemplo, a língua 
nativa que integra o tronco linguístico Tupi.  

A partir desse cenário social antagônico, as 
lideranças Sateré-Mawé perceberam a necessidade de 
criar espaços, nas aldeias Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-
Beé e Hiwy, em Manaus, que possibilitassem a (re) 
produção e disseminação dos elementos culturais 
indígenas que constituem suas identidades como povo 
tradicional ameríndio.  

As lideranças Sateré-Mawé, das referidas 
aldeias, a partir do ano de 2001, iniciaram um 
movimento objetivando a construção de espaços 
socioeducativos para trabalhar os conhecimentos/ 
conteúdos escolares cotejados com os elementos 
culturais do povo em questão. Após a organização de 
tais espaços socioeducativos, iniciou-se articulações 
com a Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, e 
com a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, com 
intuito de oficializar os espaços como escolas próprias.  
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Sendo assim, o presente projeto de pesquisa 
tem como objetivo compreender os motivos e 
significados do processo de organização dos espaços, 
e ainda, como quando e por que se iniciou tal processo 
de organização dos espaços socioeducativos, 
historicizando os avanços e desafios enfrentados pelas 
lideranças Sateré-Mawé, das aldeias Y’apyrehyt, 
Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy, do município de Manaus.  

O estudo foi desenvolvido a partir da 
perspectiva da História Cultural. Segundo o historiador 
Chartier (1990, p. 16) a História Cultural tem por 
finalidade identificar o “modo como em diferentes 
lugares e momentos uma determinada realidade social 
é pensada e dada a ler”. Tem como ponto de partida a 
compreensão dos conhecimentos existentes na 
realidade cultural de uma sociedade. A História Cultural 
dialoga com aspectos antropológicos e sociais, 
lançando “um olhar sensível” para interpretar as 
culturas e tradições populares que são produzidos a 
partir das experiências históricas do humano.  

A História Cultural, portanto, compreende em 
suas pesquisas e estudos as mais diversas produções 
do humano. Nela podem-se desenvolver pesquisas 
historiográficas a partir da observação das 
representações, culturas letradas, culturas populares e 
movimentos sociais, cotidianos, crenças, sistemas de 
ensino formal, entre outros. Para aproximar-se da 
realidade complexa, plural e transdisciplinar da 
sociedade, torna-se necessária uma postura 
diferenciada, mais flexível e compreensível para 
desvendar e imergir nas diversidades simbólicas da 
realidade, expandindo uma percepção mais profunda 
sobre as dimensões socioculturais.  

Outro considerável historiador que trabalha a 
perspectiva da História Cultural é Michel de Certeau. 
Para ele os elementos culturais são produzidos no 
processo de trocas múltiplas entre os seres humanos. 
Há, portanto, uma relação recíproca nas produções e 
trocas de informações que caracterizam as ações 
sociais, e assim, a sociedade continua se (re) 
estruturando, (re) organizando e (re)significando num 
processo dinâmico e contínuo. Para Certeau (2005) a 
ação cultural não é uma dádiva exclusiva dos letrados, 
e sim um ciclo em constante movimento decorrente da 
sociedade.  

Um aspecto importante na perspectiva de 
Certeau é a interdisciplinaridade da história com 
aspectos da linguística e da antropologia. Esse aspecto 
dialoga com o pensamento de Chartier já salientado. 
Para Certeau (1995, p. 8) “a multidisciplinariedade 
possibilitaria captar o momento histórico de um ponto 
de vista mais amplo”. Desse modo, a história cultural 
ampara-se em uma perspectiva sensível da realidade, 
exigindo uma mudança paradigmática no que diz 
respeito à forma de desenvolver pesquisa científica. A 
história cultural deve, então:  

tomar por objeto a compreensão das 
formas e dos motivos – ou, por outras 
palavras, das representações do mundo 
social – que, à revelia dos atores sociais, 
traduzem as suas posições e interesses 

objetivamente confrontados e que, 
paralelamente, descrevem a sociedade tal 
como pensam que ela é ou como gostariam 
que fosse (CHARTIER, 1990, p19).  

Compreender as formas e os motivos das 
representações do mundo social supõem caminhos 
investigativos que permitam buscar perspectivas 
inteligíveis e sensíveis nos modos de produção dos 
conhecimentos científicos. A história cultural percebe o 
homem na sociedade e sob as suas dimensões bio-
psíquico e sociocultural, fazendo assim, a interação 
entre o indivíduo e o social.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A História Cultural compreende em suas 

pesquisas e estudos as mais diversas produções do 
humano. Nela podem-se desenvolver pesquisas 
historiográficas a partir da observação das 
representações, culturas letradas, culturas populares e 
movimentos sociais, cotidianos, crenças, sistemas de 
ensino formal, entre outros. A pesquisa de campo será 
realizada nas aldeias Y’apyrehyt (terceira luva da 
tucandeira) e Waikiru (estrela) localizadas no bairro da 
Redenção, conjunto Santos Dumont, e nas aldeias 
Inhaã-Beé (chocalho do joelho) e Hiwy (gavião) 
localizadas no bairro do Tarumã-açu, no município de 
Manaus/Am.  

Delimitação do Campo da Pesquisa. A pesquisa de 
campo será realizada nas aldeias Y’apyrehyt (terceira 
luva da tucandeira) e Waikiru (estrela) localizadas no 
bairro da Redenção, conjunto Santos Dumont, e nas 
aldeias Inhaã-Beé (chocalho do joelho) e Hiwy (gavião) 
localizadas no bairro do Tarumã-açu, no município de 
Manaus/Am.  

Sujeitos da Pesquisa. Serão convidados a participar 
do estudo aqueles sujeitos que contribuíram 
diretamente com a organização dos espaços 
socioeducativos nas aldeias Y’apyrehyt (terceira luva da 
Tucandeira), Waikiru (estrela), Inhaã-Beé (chocalho do 
joelho) e Hiwy (gavião).  

Abordagem da Pesquisa. Por se tratar de uma 
pesquisa que tenderá compreender os motivos e 
significados do processo de organização dos espaços 
socioeducativos nas aldeias indígenas Sateré-Mawé 
Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy, na cidade de 
Manaus/AM, é que a abordagem se caracteriza como 
qualitativa. Por meio da abordagem qualitativa, imerge-
se nos aspectos culturais existentes no contexto das 
aldeias para, segundo Minayo (2004, p. 12), 
“aprofundar o caráter do social e as dificuldades de 
construção do conhecimento que o apreendem de 
forma parcial e inacabadas”.  

Técnicas de Coleta de Dados. O estudo foi 
desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, 
documental e história oral temática. A pesquisa 
bibliográfica terá por objetivo a apreensão e construção 
de conhecimentos a partir da perspectiva teórica da 
história cultural. Para isso, necessita-se uma ordenação 
de procedimentos de buscas atendendo as exigências 
do objeto de estudo, por isso, não pode ser um 
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processo aleatório, como afirmam Lima e Mioto (2007, 
p. 44):  

[...] é possível afirmar que para a realização 
de uma pesquisa bibliográfica é 
imprescindível seguir por caminhos não-
aleatórios, uma vez que esse tipo de 
pesquisa requer alto grau de vigilância 
epistemológica, de observação e de 
cuidado na escolha e no encaminhamento 
dos procedimentos metodológicos. Estes, 
por sua vez, necessitam de critérios claros 
e bem definidos que são constantemente 
avaliados e redefinidos à medida que se 
constrói a busca por soluções ao objeto de 
estudo proposto. [...] Ao tratar da pesquisa 
bibliográfica, é importante destacar que ela 
é sempre realizada para fundamentar 
teoricamente o objeto de estudo, 
contribuindo com elementos que subsidiam 
a análise futura dos dados obtidos [...].  

A pesquisa documental tem por finalidade 
identificar e conhecer os registros históricos e os 
subsídios legais que orientaram o processo de 
organização dos espaços socioeducativos do povo 
Sateré-Mawé residentes na cidade de Manaus. O uso 
de documentos em pesquisa em educação deve ser 
valorizado, devido às riquezas de informações que 
deles pode-se apreender. O uso dos documentos pode 
evidenciar a questão do tempo para compreender o 
social, favorecendo a observação do processo ou 
maturação/evolução dos indivíduos, grupos, conceitos, 
comportamentos, conhecimentos, mentalidades, 
práticas, entre outros. O documento escrito constitui, 
segundo Cellard (2008, p. 295):  

[...] uma fonte extremamente preciosa para 
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele 
é, evidentemente, insubstituível em 
qualquer reconstituição referente a um 
passado relativamente distante, pois não é 
raro que ele represente a quase totalidade 
dos vestígios da atividade humana em 
determinadas épocas. Além disso, muito 
frequentemente, ele permanece como o 
único testemunho de atividades particulares 
ocorridas num passado recente.  

A história oral temática com objetivo verificar o 
que os sujeitos da pesquisa sabem, pensam, creem e 
desconhecem, bem como para analisar os pontos de 
vistas em relação aos registros e documentos oficiais 
das instituições e das organizações sociais. Apreende-
se, assim, a forma e/ou modo como as lideranças 
Sateré-Mawé veem, interpretam, sentem e vivem a 
história do processo de organização dos espaços 
socioeducativos. A história oral temática pode contribuir 
com a complementação de informações em 
documentos e, posteriormente, evidenciar o que ainda 
não foi documentado. Nesse sentido, Meihy (1996, p. 
13) afirma que “a história oral é um recurso moderno 
usado para elaboração de documentos, arquivamento e 
estudos referentes à vida social de pessoas”. A história 
oral temática visa contribuir com o entendimento da 
vida dos indivíduos no contexto social, “[...] é uma 
história construída em torno da vida das pessoas” 
(THOMPSON, 1992, p. 44).  

A história oral temática permite a interação do/a 
historiador/a com os sujeitos da pesquisa e com as 
aldeias onde ocorrerá o estudo. Porém, conforme 
Meihy (1996) os procedimentos metodológicos devem 
ser devidamente planejados, e as principais etapas são: 
a gravação, a transcrição das entrevistas e a análise 
dos documentos transcritos a partir dos conceitos 
identificados para análise dos documentos.  

Amostra  
Critérios de Inclusão: Foram incluídos na pesquisa 
todos/as os/as Sateré-Mawé que contribuíram para a 
construção e organização dos espaços socioeducativos 
das aldeias indígenas Sateré-Mawé Y’apyrehyt, 
Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy, na cidade de Manaus/AM.  

Critérios de Exclusão: Foram excluídos da pesquisa 
os/as indígenas que não contribuíram para a 
construção e organização dos espaços socioeducativos 
das aldeias indígenas Sateré-Mawé Y’apyrehyt, 
Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy, na cidade de Manaus/AM.  

Planos de Recrutamento: Os participantes da 
pesquisa foram recrutados nas próprias aldeias 
indígenas Sateré-Mawé, Y’apyrehyt, Waikiru, Inhaã-Beé 
e Hiwy, na cidade de Manaus/AM. Neste sentido, os 
indivíduos elegíveis para a pesquisa, baseado no 
critério de inclusão, serão convidados a participar da 
mesma pelos/as pesquisadores/as. Neste momento, 
fotam apresentadas informações sobre a pesquisa, 
como, por exemplo, objetivos, possíveis riscos, 
benefícios, e procedimentos aos quais seriam 
submetidos. Confirmado o desejo de participar 
voluntariamente da pesquisa, foi entregue uma cópia do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 
os/as indígenas Sateré-Mawé, leesem seu conteúdo, 
entender, e que possam ser esclarecidas quaisquer 
dúvidas. Todos os participantes receberão uma cópia 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Aspectos Éticos  
A pesquisa seguiu o que preconiza a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa com base nas 
Resoluções 466/2012 e 304/2000 para pesquisa 
envolvendo aldeias indígenas.  

Riscos: O risco psicológico, único vislumbrado, refere-
se a possibilidade de constrangimento em função de 
alguma pergunta formulada. Se isso vier a ocorrer, tudo 
foi feito para minimizá-lo ou dissipá-lo.  

Benefícios: Dar visibilidade aos processos de 
construção e organização dos espaços socioeducativos 
das aldeias indígenas Sateré-Mawé, Y’apyrehyt, 
Waikiru, Inhaã-Beé e Hiwy, na cidade de Manaus/AM. 
Ouvir as vozes dos/as Sateré-Mawé para contribuir com 
as lutas empreendidas pelos/as indígenas em prol de 
qualidade de vida para o povo em questão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante 

ou imigrante, e os fluxos migratórios podem ser 
desencadeados por diversos fatores. Dentre os 
principais fatores que impulsionam as migrações 
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destacam-se problemas econômicos, políticos e 
culturais. A população indígena na Região Amazônica é 
extremamente móvel, e com os Sateré-Mawé não é 
diferente. O povo Sateré-Mawé tem uma forte 
propensão a migrar, quer de uma aldeia a outra, quer 
em direção às cidades próximas. Esse povo apresenta 
uma expressiva mobilidade, cujas razões estão 
frequentemente associadas: à visita a parentes; a 
procura por trabalho; necessidade de estudar; 
constituição de família; períodos de festas tradicionais 
dos Sateré-Mawé (dança da Tucandeira), e conflitos 
internos nas comunidades. Acredita-se que a 
incorporação de valores não-indígenas, como, por 
exemplo: “busca por trabalho” e “busca de 
escolarização para os filhos”, atuam diretamente nas 
“origens” do processo migratório do povo Sateré-
Mawé.”  

Mais de 10% da população Sateré-Mawé mora 
em área urbana, isso implica sérios problemas de 
adaptação à outra cultura bastante diversa, podendo 
provocar grandes mudanças culturais dos Sateré-
Mawé, como, por exemplo: a opção de deixar de falar o 
idioma Sateré-Mawé, dos rituais e da sua forma de vida 
comunitária. Em suas características gerais, a 
migração dos Sateré-Mawé, para Manaus não difere 
essencialmente da que se verifica para as demais 
etnias do estado. Entre as exceções no campo 
demográfico, está a maior participação feminina na 
migração dos Sateré-Mawé que no conjunto dos 
demais povos.  

Este crescente deslocamento de pessoas – e 
também de equipamentos e mercadorias que as 
acompanham - não teria a importância que tem se não 
se seguisse de outro fenômeno que se vem 
intensificando nas terras indígenas. Já a partir da última 
década do Século XX começa a se manifestar a 
influência da economia monetária sobre a economia 
local, repercutindo no universo social e cultural dos 
Sateré-Mawé. A penetração da moeda no mundo 
indígena acentua-se juntamente com o aumento 
quantitativo de duas categorias de moradores: de um 
lado, os professores indígenas, os agentes indígenas 
de saúde e outros trabalhadores do serviço público; de 
outro, os aposentados.  

Por esse motivo, os deslocamentos por motivo 
de trabalho tornaram-se mais frequentes nos últimos 
anos, devido ao assalariamento crescente nas áreas 
indígenas, relacionado principalmente à criação e à 
expansão de empregos públicos nas comunidades, 
conforme já mencionado. Os professores indígenas são 
os que mais se deslocam por motivo profissional, 
especialmente ao assumir o cargo ou substituir um 
colega em outra comunidade. Em relação à procura de 
melhores condições de educação, isto é, de escola 
para as crianças e os adolescentes, os fluxos 
migratórios sempre existiram, não se modificaram 
substancialmente com o tempo e ocorrem com a 
mesma intensidade na cultura Sateré-Mawé.  

No caso específico da migração para a área 
urbana, um importante fator de expulsão da população 
indígena é a piora das condições de subsistência na 

área indígena, faz-se necessário no momento da 
instalação das aldeias urbanas uma procura natural por 
melhores condições de vida para a população indígena 
e suas manifestações socioculturais.  

CONCLUSÕES 
Como resultado de todo processo migratório as 

lideranças sateré-mawé das aldeias referidas 
mantiveram como princípio de luta social e política a 
construção e organização dos espaços socioeducativos 
e a busca por uma educação escolar de melhor 
qualidade nas aldeias. Segundo o relatório Sateré-
Mawé (TEIXEIRA, 2005, p. 104), esse apreço pela 
escolarização “[...] demonstra serem os conhecimentos 
escolares e a certificação que a escolaridade concede, 
importantes instrumentos de luta, no processo histórico 
de construção de sua identidade cultural e de 
desenvolvimento de seus projetos sociais [...]”.  

Os povos indígenas acreditam que a criação 
dos espaços socioeducativos, trará mais possibilidades 
de fortalecimento dos seus direitos a uma educação 
escolar diferenciada, intercultural e específica.  
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INTRODUÇÃO 
O dendê (Elaeis guineensis Jacq.) caracteriza-

se como a espécie de maior produtividade de óleo 
vegetal do mundo (USDA, 2013), destacando-se entre 
as plantas oleaginosas como a de menor custo de 
produção (Zimmer, 2009). Para o estabelecimento de 
áreas de cultivo são necessárias sementes com 
qualidade fisiológica e sanitária comprovada, de 
maneira a evitar a deterioração de sementes, 
anormalidades e lesões em plântulas, redução da 
produção de mudas em viveiros e o aumento dos 
custos com o replantio. O que torna indispensável o 
manejo fitossanitário dos principais microrganismos 
com potencial patogênico que comprometa a qualidade 
das sementes e mudas. 

O tratamento químico de sementes possibilita 
proteger a semente contra a ação de patógenos a ela 
associados, como também proteger a semente contra 
os microrganismos presentes no solo (MACHADO, 
1988). Nesta perspectiva, devido à importância do 
tratamento de sementes, associado à ausência de 
produtos fitossanitários registrados no Ministério da 
Agricultura para esta espécie (ANDREI, 2005), e a 
notória escassez de informações sobre a patologia de 
sementes de dendê, há a necessidade de analisar o 
efeito de diferentes tratamentos químicos no controle 
de fungos nestas sementes. 

Diante do exposto, nota-se que com a ausência 
de um controle sanitário, sustentável e direcionado que 
atenda as especificidades das sementes de dendê em 
sua cadeia de produção, surge a necessidade de 
garantir não somente a qualidade genética, mas 
também a qualidade sanitária destas sementes. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência 
de fungicidas para o controle de fungos em sementes 
de dendê recém beneficiadas e armazenadas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Para a realização dos experimentos, as 

sementes de dendê, provenientes do Campo 
Experimental do Rio Urubu em Rio Preto da Eva – AM 
foram coletadas no ano de 2013. Os cachos de dendê 
foram colhidos no ponto de maturação fisiológica, em 
torno de 150 dias após a polinização. Após 
despiguetamento dos cachos com auxílio de uma 
machadinha para retirada da ráquis, as espiguetas 
foram dispostas em caixas plásticas onde 
permaneceram por três dias para a fermentação. Os 
frutos foram separados das espiguetas e distribuídos 
aleatoriamente para formação do lote de sementes. 

Deste lote foram utilizadas 1400 sementes (700 
sementes para análise imediata e 700 para análise 
após seis meses de armazenamento em sala fria a 
21°C em embalagem plástica hermética). As sementes 
foram divididas em sete amostras referentes aos 
tratamentos a serem aplicados: Testemunha, sementes 
que não receberam qualquer tipo de tratamento; 
Vitavax-Thiram na concentração 2 mL.L-1; Carbomax 
500 sc, calda fúngica na concentração de 20 mL.L-1; 
Cartap BR 500 (5,0 g.L-1); Cerconil wp (4,0 g.L-1); 
Monceren 250 sc (60 mL.L-1) e Nativo (150 mL.L-1). Em 
todos os tratamentos com agroquímicos, as sementes 
permaneceram por três minutos submersas em suas 
respectivas caldas. 

Após os tratamentos, as sementes foram 
postas para secar em câmara de exaustão durante 24 
horas sobre papel toalha à temperatura ambiente. Ao 
finalizar a secagem, metade das sementes de cada 
tratamento foi armazenada e a outra metade foi 
imediatamente submetida à análise fitossanitária. A 
qualidade sanitária das sementes híbridas foi avaliada 
pelo teste de incubação em papel filtro (Blotter test), 
que consistiu em dispor as sementes em caixas do tipo 
gerbox, sobre duas folhas de papel filtro, previamente 
esterilizadas e umedecidas com água destilada até 
saturação. Logo, as caixas foram acondicionadas em 
sala climatizada, com temperatura de 25 ºC, por sete 
dias, quando então, efetuou-se a observação das 
estruturas fúngicas com auxílio de microscópio 
estereoscópico e óptico, para identificar a população 
fúngica por meio da comparação com as características 
descritas em literatura específica (BARNETT; 
HUNTER, 1998). 

O delineamento usado foi inteiramente 
casualizado, nas duas épocas observadas. Para cada 
experimento utilizou-se 10 repetições e 10 sementes 
por parcela (gerbox). Os dados de incidência 
(proporção de fungos por parcela) foram submetidos à 
análise de variância após transformação em, e as 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
(p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas pelo 
programa SISVAR (FERREIRA, 2008). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ao avaliar o controle químico na população de fungos 
presentes em sementes híbridas de dendê, seja na 
análise imediata ou na análise das sementes após seis 
meses de armazenamento, destaca-se o agroquímico 
Cerconil, que apresentou incidência fúngica de 40% na 
análise imediata e incidência de 65% em sementes 
armazenadas, representando a menor incidência 
fúngica estatisticamente significativa entre os 
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tratamentos avaliados (Figura 1). Pode-se ainda 
considerar o fungicida Nativo, obteve incidência de 59% 
na análise imediata, não diferindo significativamente do 
Cerconil, e 80% na análise de sementes armazenadas, 
sendo significativamente superior aos demais 
tratamentos. 

 
Figura 1. Incidência média (%) de fungos encontrados nos 
diferentes tratamentos fitossanitários de sementes de dendê. 
Letras minúsculas iguais para época imediata e maiúsculas 
iguais para época armazenada não diferem estatisticamente 
pelo teste de Tukey (p<0,05). CV (%) –14,9 e 9,85, 
respectivamente. 

Os valores de incidência observados para 
Cerconil e Nativo são significativamente inferiores ao 
observado no tratamento com Vitavax-Thiram, fungicida 
constantemente utilizado no manejo fitossanitário 
destas sementes, e que obteve valores de incidência 
variando de 58 a 96% entre as épocas consideradas. 
Ainda analisando os valores de incidência fúngica 
apresentados pelo Vitavax-Thiram observa-se uma 
tímida ação fungicida, pois ao ser comparado aos 
demais tratamentos, este se mostrou ter apenas um 
desempenho mediano na análise imediata das 
sementes e que nas sementes armazenadas, este 
tratamento não diferiu estatisticamente sequer da 
testemunha não tratada. Este resultado sugere uma 
perda de sensibilidade de parte da população de fungos 
aos componentes da fórmula deste agroquímico, o que 
para Mendes et al. (2001), citam o desenvolvimento de 
resistência por parte dos microrganismos como uma 
desvantagem associada ao uso contínuo do mesmo 
composto químico. 

Segundo Barba et al. (2003), a eficiência no 
tratamento de sementes depende entre outros fatores 
da sensibilidade dos fungos a estes compostos, assim, 
os fungicidas Cerconil e Nativo, pelos resultados 
satisfatórios apresentados e pertencerem a grupos 
químicos diferentes do fungicida utilizado atualmente, 
podem ser introduzidos no manejo fitossanitário de 
sementes de dendê, de forma a, reduzir a pressão de 
seleção exercida por estes organismos, e 
consequentemente, reduzir o risco ambiental por meio 
da utilização de um rodízio de fungicidas. 

CONCLUSÕES 
O agroquímico Cerconil reduziu 

significativamente a incidência de fungos em sementes 
de dendê nas duas épocas avaliadas. O fungicida 
Nativo obteve resultados satisfatórios ao reduzir a 

população de fungos em sementes de dendê 
analisadas imediatamente após colheita. Os 
tratamentos Cerconil e Nativo podem ser utilizados no 
manejo fitossanitário de sementes de dendê. 
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INTRODUÇÃO 
Os idosos constituem um grupo que 

frequentemente apresenta uma grande carga de 
alterações cardiopulmonares, metabólicas e 
musculoesqueléticas que se correlacionam com o 
processo normal de envelhecimento. Sendo essas 
alterações mais evidentes em indivíduos 
institucionalizados, levando a perda de autonomia. As 
alterações nos sistemas fisiológicos tende a corroborar 
para o incremento de incapacidades e aumento dos 
níveis de dependência. O objetivo desta pesquisa é 
avaliar e correlacionar pressão inspiratória máxima e 
distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 
minutos (TC6min) em idosos institucionalizados com 
baixo desempenho funcional de membros inferiores 
(MMII).  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Trata-se de um estudo transversal, realizado 

em idosos (n=14) com média de idade de 79±5 anos, 
independentes, residentes em Instituição de Longa 
Permanência, na cidade de Manaus, Amazonas. Os 
quais constituíram dois grupos: Baixo desempenho 
funcional de MMII (n=5) e Bom desempenho funcional 
(n=8), classificados segundo Short Physical 
Performance Battery (SPPB). O TC6min foi realizado 
conforme as diretrizes estabelecidas pela American 
Thoracic Society. As pressões inspiratórias máximas 
(PImáx) e expiratória (PEmáx) foram mensuradas 
utilizando-se manuvacuometria. O SPPB, cujo objeto de 
estudo é a avaliação da funcionalidade dos membros 
inferiores na população idosa, foi aplicado em sua 
totalidade, sendo avaliados: equilíbrio estático em pé, 
velocidade da marcha habitual e força muscular de 
MMII através do sentar e levantar de uma cadeira. A 
análise estatística foi realizada utilizando-se teste T de 
Student e teste de correlação de Pearson, 
considerando-se p≤ 0,05 como nível de significância.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os idosos do grupo de baixo desempenho 

funcional de MMII apresentaram valores de PImáx 
significativamente menores do que o grupo bom 
desempenho (64cm H20±26 vs 96,25 cmH20±35, 
p=0,05). Não foi observada diferença nos valores de 
PEmáx entre os grupos. A distância percorrida no 
TC6min foi maior no grupo bom desempenho quando 

comparado ao baixo desempenho (271,3±71,5 vs 
165,7m±87,9, p=0,02). Foi observada correlação 
positiva entre o desempenho funcional de MMII e 
valores de PImáx (r=0,76 p= 0,0019), sendo menores 
escores no SPPB correlacionado a menores valores de 
PImáx nos idosos. Assim como, também foi observada 
correlação positiva entre SPPB e distância percorrida 
(r=0,89 p=0,0001), visto que menores escores de 
desempenho de MMII correlacionaram-se a menores 
distâncias percorridas no TC6min.  

CONCLUSÕES 
O baixo desempenho funcional de MMII observado nos 
idosos institucionalizados avaliados correlacionou-se 
positivamente com menores valores de PImáx e 
menores distâncias percorridas no TC6mim.  
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Cardoso et al. (2011), a 

Fibromialgia (FM) é caracterizada como uma dor 
crônica de causa desconhecida, sem origem 
inflamatória e que se manifesta no sistema 
musculoesquelético. Segundo Provenza et al. (2004), 
os pacientes não sabem localizar se a dor é muscular, 
óssea ou articular e o exame físico fornece pouco 
achado, o único encontrado é a presença de 
sensibilidade dolorosa em determinados sítios 
anatômicos, chamados tender points, estes 
desconhecidos pelos pacientes.  

Para Steffens et al (2011), um tratamento que 
pode melhorar a qualidade de vida desta população é a 
prática de exercício físico pelo fato de apresentar um 
efeito analgésico, por estimular a liberação de 
endorfinas e proporcionar uma sensação de bem-estar. 
Os objetivos são analisar o grau de benefícios a partir 
dos resultados obtidos pelos exercícios de força em 
circuito em mulheres com fibromialgia na cidade de 
Manaus-AM e descrever o ganho de força de preensão 
manual através do dinamômetro manual;  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa 

quantitativa explicativa com participação de duas 
pacientes voluntárias do sexo feminino, uma na 
intervenção (treinamento de força em circuito) e outra 
no controle (sem treinamento), com idade de 39 e 53 
anos, sem a presença de outras síndromes de dores, 
deficiência física e/ou mental, utilizado como critério de 
exclusão.  

As avaliações foram a ficha de anamnese e o 
Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR), 
questionário utilizado para saber o grau de dor e 
funcionalidade da paciente com atividades do seu 
cotidiano; a aplicação do algômetro com uma pressão 
de até 4 kgf na região dos nove pares dos tender 
points; para a força de preensão manual utilizou-se o 
dinamômetro Takei Physical Fitness Test, Grip Strength 
Dynamometer, Japan. E os testes de 15 repetições 
máximas (RM) na máquina leg press 45º, supino 
deitado com barra e puxada anterior na máquina com 
barra, pegada aberta para estimar um volume de carga. 

Após tais avaliações, demos início ao 
treinamento de força em circuito a paciente de 
intervenção com duração de três meses, e para a 
paciente controle o mesmo período sem que haja 
prática de exercícios físicos. Ao término dos três meses 

as avaliações iniciais foram refeitas para análise dos 
resultados. O local onde foi realizado o estudo foi na 
Universidade do Amazonas – UFAM, no Laboratório de 
Estudo do Desempenho Humano – LEDEHU.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Observamos que não houve diferença em 

relação a aplicação do algômetro na região dos tender 
points tanto na paciente com intervenção quanto da 
paciente no controle. Para Keele (1954), a algometria 
ou dolorimetria de pressão é uma técnica que visa 
quantificar através de estímulos físicos a capacidade de 
percepção e de tolerância dolorosa. Desse modo, 
verificamos que a intensidade das dores permaceram.  

Os dados do FIQR mostraram uma diferença 
considerável entre o antes e o depois. Segundo 
Burckhardt et al. (1991), o questionário avalia a 
qualidade de vida e quanto maior a escore, maior o 
impacto da fibromialgia na qualidade de vida.  
Tabela 1. Dados das variáveis da avaliação: FIQR e 
algômetro 

 

 
A paciente da intervenção apresentou uma 

diminuição considerável da força de preensão manual 
tanto na mão direita quanto na mão esquerda, 
enquanto que a paciente controle mostrou diferença na 
mão direita, com aumento de força. A força de 
preensão manual é um parâmetro importante para 
determinar a efetividade de várias estratégias 
terapêuticas (BOWEN, 2001; INCEL, 2002).  

Segundo Dias et al (2009), vários fatores 
podem influenciar os resultados, tais como: o incentivo 
verbal e/ou visual ao sujeito avaliado, o horário de 
aplicação, a dominância, variações antropométricas, 
sexo, entre outros. Godoy et al (2004), relataram 
quanto à diferença entre os lados dominante e não 
dominante através de um estudo que indicou que a 
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mão direita é significativamente mais forte (em média 
10%) que a esquerda em pessoas destras.  

CONCLUSÕES 
No presente estudo, verificamos que o 

Questionário Revisado de Impacto da Fibromialgia 
apresentou um resultado positivo em ambas pacientes, 
pois o exercício físico é benéfico para a saúde e bem-
estar, como o Treinamento de Força em circuito. No 
algômetro não se obteve diferença considerável, o que 
leva a busca de mais pesquisas. Quanto a força de 
preensão manual, obtivemos diferenças nas duas 
pacientes, tanto de perda de força quanto de ganho, no 
qual pode ser observado por vários fatores influentes 
na pressão manual como idade e medidas 
antropométricas.  
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