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APRESENTAÇÃO  

 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é um evento nacional 

coordenado pelo ministério da Ciência e Tecnologia por meio da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para Inclusão Social (Secis/MCT), no ano de 2018 o evento ocorreu entre os dias 

23 e 29 de outubro e teve como tema: “A Matemática está em tudo”. 

Historicamente o evento da SNCT em Caxias tem sido realizado através de palestras, 

exposição cientifica e cultural em praças públicas, exibição de filmes, apresentações de peças 

teatrais com temas científicos (teatro científico). A programação da Semana de Ciência e 

Tecnologia de Caxias (SCT Caxias) inclui tendas da ciência em praças públicas; feiras de 

ciência, concursos, gincanas, oficinas e palestras científicas; ida de cientistas às escolas; dias 

de portas abertas em instituições de pesquisa e ensino; eventos que integram ciência, cultura e 

arte, etc. 

A I MOSTRA CIENTÍFICA DO LESTE MARANHENSE e VIII MOSTRA 

CIENTÍFICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DE CAXAIS fizeram parte da programação da 

IX Senama de Ciência e Tecnologia de Caxias. Os eventos são organizados por uma comissão 

interinstitucional, com profissionais de várias áreas do saber que atuam, principalemente, na 

educação. A Mostra Científica do Leste Maranhense, assim como a Mostra Científica de 

Ciências Biológicas de Caxias, tem como objetivo principal contribuir para a divulgação do 

conhecimento científico produzido pela comunidade acadêmica do Leste maranhense, 

possibilitando o intercâmbio entre pesquisadores e instituições regionais e destes com centros 

de pesquisas sediados em outras regiões do Brasil, garantindo o desenvolvimento científico e 

social regional.  
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A UTILIZAÇÃO DA APA MORROS GARAPENSES COMO 

FERRAMENTA DIDÁTICA NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
Raiana Cristina Simião ARAÚJO¹, Gerciane dos Santos LIMA², Paula Oliveira de 

SOUSA2, José Augusto Rodrigues de CARVALHO², Thiara Lopes ROCHA³& José 

Ribamar de ASSUNÇÃO FILHO4 

 

1 Professor, Mestra em Biodiversidade, Ambiente e Saúde, Curso de Ciências Biológicas, Campus Coelho 

Neto, Universidade Estadual do Maranhão. raianabio@gmail.com 

2 Acadêmico, graduandos do Curso de Ciências Biológicas, Departamento de Ciências Biológicas, Campus 

Coelho Neto, Universidade Estadual do Maranhão. gessiane74@hotmail.com 
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Resumo 

A Área de Proteção Ambiental (APA) Morros Garapenses, é patrimônio natural e 

paleonbotânico e que engloba quatro municípios pertencentes ao Maranhão: Afonso Cunha, 

Buriti, Coelho Neto e Duque Bacelar e foi criada no decreto Nº 25.087 de 31 de dezembro 

de 2008, onde é considerada uma unidade de conservação de recursos ambiental e naturais. 

É nesse paradigma que a APA se mostra como um importante recurso didático. As políticas 

nacionais de Educação Ambiental atualmente visam atingir e transformar membros da 

comunidade no intuito de obter mudanças através de ações educativas permanentes. Este 

estudo teve como objetivo trabalhar conteúdo do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Estadual do Maranhão na cidade de Coelho Neto-MA, através do uso de trilhas 

ecológicas na APA Morros Garapenses e contribuir na formação de licenciando de Ciências 

Biológicas Licenciatura da UEMA. Para alcançar estes objetivos foram desenvolvidas 

atividades em várias etapas: Visitas às trilhas, Reuniões, Preparação dos roteiros de trilha, 

Realização das atividades nas trilhas ecológicas. Para avaliar a atividade foi realizada uma 

pesquisa de opinião com os participantes. Segundo a pesquisa de opinião realizada, a 

iniciativa de aula prática em campo foi muito importante para despertar o interesse pelo 

curso. As atividades foram de grande importância para todas os alunos participantes, pelo 

sucesso da atividade e pela aprendizagem do trabalho em equipe no campo, mas 

principalmente pela divulgação positiva das riquezas naturais que existem na APA Morros 

Garapenses e pela socialização das boas práticas envolvendo a natureza de foram a contribuir 

para a sensibilização dos participantes com as questões relativas ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Biologia, Unidade de conservação, Licenciatura 

Abstract 

The Environmental Protection Area (APA) Morros Garapenses, is a natural and 

paleonbotanical patrimony and includes four municipalities belonging to Maranhão: Afonso 

Cunha, Buriti, Coelho Neto and Duque Bacelar and was created in Decree No. 25,087 of 

December 31, 2008, where is considered a conservation unit of environmental and natural 

resources. It is in this paradigm that the APA shows itself as an important didactic 

resource.National Environmental Education policies currently aim at reaching and 

transforming community members in order to achieve change through permanent 

mailto:raianabio@gmail.com
mailto:gessiane74@hotmail.com
mailto:thiaralopes@hotmail.com
mailto:ribamarrt@gmail.com
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educational actions. This study had as objective to work content of the course of Biological 

Sciences of the State University of Maranhão in the city of Coelho Neto-MA, through the 

use of ecological trails in APA Morros Garapenses and contribute in the formation of 

licenciando of Biological Sciences Degree of UEMA. In order to achieve these objectives, 

activities were developed in several stages: Visits to the trails, Meetings, Preparation of the 

trail routes, Realization of the activities in the ecological trails. To evaluate the activity, an 

opinion survey was conducted with the participants. According to the survey conducted, the 

practical field lecture was very important to arouse interest in the course. The activities were 

of great importance for all the participating students, for the success of the activity and for 

the learning of teamwork in the field, but mainly for the positive publicity of the natural 

wealth that exists in APA Morros Garapenses and for the socialization of good practices 

involving the nature of were to contribute to the awareness of the participants with issues 

related to the environment. 

 
Key words: Biology. Conservation unit. Graduation. 

 
1 Introdução 

1.1 Educação Ambiental 

 
A preservação e o uso sustentável dos bens naturais é uma necessidade do homem 

moderno, uma vez que garante o equilíbrio dos ecossistemas e a consequente manutenção da 

vida na Terra. Neste contexto, trabalhar a educação ambiental traduz-se em uma forma 

racional de planejar um futuro melhor para nosso mundo e para as pessoas que aqui vivem, 

colocando em prática uma ação transformadora da consciência humana e de seu modo de vida 

(DIAS; LEAL; CARPI JUNIOR, 2000). 

Em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e de seus 

ecossistemas, a reflexão sobre as práticas sociais deve ocorrer em articulação com a produção 

de sentidos sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se crescentemente 

como uma questão que envolve um conjunto de atores do universo educativo, potencializando 

o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a 

comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar (JACOBI, 2003). 

Pelicioni (1998) comenta que a educação ambiental representa um processo 

formativo da consciência dos cidadãos, transformando-se em uma filosofia de vida, de modo a 

levar a adoção de comportamentos ambientalmente adequados, investindo nos recursos e 

processos ecológicos do meio ambiente. Deve, portanto, despertar no indivíduo uma 

responsabilidade para com suas ações individuais, além da busca por mudanças de atitudes 

que promovam sua qualidade de vida. 
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1.2 Aula prática em áreas de proteção ambiental 

Dentre a diversidade de temas explanados em sala de aula, são de grande relevância a 

aplicação dos mesmo em trilhas ecológicas em parques, APA’s,UC como aula de campo ou 

fomentar na área das pesquisas, pois os mesmos se tornam mais próximos da vivência dos 

discentes, a medida que são propostos fora da sala de aula, e assim facilitando o ensino e 

aprendizagem dos mesmos. Dentre esses temas podem ser abordados as informações sobre 

recursos naturais, a exploração racional, a conservação do meio ambiente, os aspectos 

culturais, os históricos, os econômicos e arqueológicos, os mesmos podem ser transmitidos de 

forma de dinâmica e participativas, havendo então a interação entre os discentes e o meio 

ambiente (DE SOUZA, 2012). 

Para tentar mudar o pensamento do homem a respeito da interação entre a natureza e 

o homem por meio das trilhas ecológicas, destaca que é necessário romper esse pensamento 

de que a natureza pode ser conhecida e conquistada pela metodologia científica, onde é 

definida de forma independente e separada do homem. 

A importância de uma trilha para a transmissão de valores e atitudes sensíveis aos 

ambientes bióticos e abióticos, nos quais são adquiridos pela educação ambiental, estes 

fornecidos e trabalhados no momento das visitações nas unidades de conservação. Para Costa, 

et al, (2012), as trilhas ecológicas possibilitam o contato do ser humano com os ambientes 

naturais, de forma alternativa de demonstração da verdadeira relevância dos ambientes 

bióticos e abióticos, propostos pela educação ambiental. 

O principal objetivo desse estudo foi trabalhar educação ambiental com alunos do 

curso de Ciências Biológicas Licenciatura, através do uso de trilhas ecológicas na APA do 

Morros Garapenses e assim contribuir para a formação dos acadêmicos da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), do campus Coelho Neto - MA. 

2 Metodologia 

2.1 Caracterização da APA Morros Garapenses 

O município de Coelho Neto segundo o senso de 2017 atualmente possui uma 

população estimada de 48.756 habitantes com uma área aproximada de 975,543km2 (IBGE, 

2017), sendo a 26ª cidade maranhense mais populosa. A cidade é um importante centro 

histórico, econômico, político e educacional. 

Dentro do município, encontra-se a Área de Proteção Ambiental Morros Garapenses. 

A APA é considerada patrimônio estadual do estado, foi criada pelo decreto decreto nº 25.087 

de 31 de dezembro de 2008, possui  aproximadamente extensão territorial abrangendo cerca de 

234. 767.9097, englobando os seguintes municípios: Afonso Cunha, Coelho Neto, Buriti e 
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Duque Bacelar. A Mata de Cocais e sítios paleonbotânicos estão presentes na área, além da 

mata ciliar e paisagem predominante do bioma Cerrado. 

A criação da APA Morros Garapenses busca proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Com nove anos de criação, essa unidade de conservação Maranhense localizada no Baixo 

Parnaíba e Alto Munim, é o único território estadual que possui um conselho em 

funcionamento, o CONAMG. 

Há diferentes graus de perturbação, podemos citar a retirada de madeira ilegal, 

presença de lixo depositado principalmente pela ação de moradores da região, produtos 

tóxicos que são utilizados em lavouras de monoculturas, além de caças de animais silvestres. 

Muitas dessas atividades são proibidas, no entanto há carência de fiscalização por parte dos 

órgãos responsáveis pela administração e manejo da APA. 

2.2 Estudos prévios sobre a APA e trilhas 

A APA Morros Garapenses possue trilhas pré-existentes, que são utilizadas como 

meios de transporte pelos moradores da zona rural que levam suas mercadorias para serem 

vendidas nas cidades vizinhas. Para realizar o deslocamento, verificou-se a necessidade de 

fazer novas caminhos devido o difícil acesso aos principais morros; Morro do Urubu e o 

Morro da Visão e fez-se necessário a realização de consultas com guias responsáveis pela 

preservação da APA assim como visitas prévias na área. Durante as visitas foram realizadas 

anotações e obtidas fotos para caracterização das trilhas. 

2.3 Articulação das aulas dos alunos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura 

Para reunir dados das atividades e levar os estudantes nas trilhas da APA, foi 

organizado o eventos em comemoração ao Dia do Biólogo, Dia do Meio Ambiente e Dia da 

Árvore. 

Através do CONAMG (Concelho Ambiental Morros Garapenses), foi solicitado um 

guia responsável pela logística nas trilhas e deslocamento até a APA. Fizeram parte das visitas 

alunos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão, 

campus Coelho Neto, de períodos acadêmicos variados, de alunos calouros do 1º período a 

veteranos que já se encontravam no 7º ao 8º período do curso. Houve apoio da coordenação do 

curso e direção do campus para que os alunos e professores pudessem realizar aulas práticas 

envolvendo campo e a visita a APA. 

2.4 Dados da Pesquisa de opinião 

A pesquisa de opinião é um levantamento estatístico com uma amostra de opinião 
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pública, baseado no trabalho de Câmara & Lima, 2017 cujo teve algumas adequações. A 

participação da atividade é voluntária e gratuita. 

A pesquisa foi realizada no mês de Junho de 2018, tendo como público-alvo os 

estudantes do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Estadual do 

Maranhão, campus Coelho Neto. Para o processo de recolhimento dos dados, foi feita uma 

pesquisa de opinião, com perguntas objetivas e fechadas. 

Os dados receberam análise do tipo quantitativa, com estatística simples e 

demonstração através de gráficos e tabelas preparados no software EXCEL 2013. 

 

3 Resultados e Discussão 

3.1 Avaliação das trilhas ecológicas pelo público visitante 

Foram avaliados 20 alunos do curso de Ciências Biológicas Licenciatura que 

participaram da pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião foi realizada imediatamente ao 

uso das trilhas durante as visitas na APA Morros Garapenses em Coelho Neto - MA. Através 

dos resultados obtidos verificou-se que a faixa etária dos alunos do curso variou de 17 a 30 

anos de idade, sendo que as idades entre 18, 21 e 15 anos foram as mais comuns entre os 

alunos. Quanto ao sexo, a maioria (75%) dos alunos que participaram das visitas pertencem ao 

sexo feminino, este dado mostrou-se similar ao trabalho realizado por Câmara et al, 2017 

quanto ao sexo feminino ser mais expressivo na pesquisa de opinião. Segundo os alunos em 

visita a APA Morros Garapeneses as ideias e os trabalhos na área foram inovador e de muito 

incentivo. Os dados exibidos em gráficos (Figura 1), referentes à pesquisa de opinião 

realizada revela 100% de satisfação nas visitas na APA. 

Aulas práticas envolvendo campo, é uma aliada no processo de ensino e 

aprendizagem, pois torna um momento mais agradável e menos cansativo, além de unir a 

teoria e prática no mesmo local. De acordo com Brito e Câmara (1998) é necessário 

incorporar a educação ambiental de forma a proporcionar maior mobilidade educativa aos 

espaços territoriais onde há áreas de proteção ambiental, para inserir conhecimento e 

informação sobre o meio ambiente, a qualidade do meio e a sustentabilidade dos 

ecossistemas, buscando-se a conservação e preservação dos biomas brasileiros. 

As atividades de Educação Ambiental é de extrema importância para a 

conscientização da comunidade sobre os bens naturais que as APA’s e qualquer lugar que 

assegure a preservação dos ecossistemas sejam cuidados e que se tenha a devida importância. 
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Figura 1 A-D. Respostas para perguntas do questionário avaliativo. (A) Você já participou de trilhas 

na APA Morros Garapenses?, (B) Você gostou das explicações durante as expedições?, (C) Houve 

contribuição para suas aulas com as expedições na APA?, (D) O que você achou da visita na APA. 

 

Alguns resultados encontrados nesse trabalho mostraram que 55% dos alunos tiveram 

relataram como “Bom” a visita a APA, 35% como “Excelente” e apenas 10% como “Regular”. 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA’s) por serem um ambiente natural torna- se uma 

ferramenta didática indispensável para o ensino das ciências, pois nesse âmbito o aluno terá 

um contato direto com o objeto de estudo. 

A principal preocupação da maioria das atividades educativas é avaliar a 

aprendizagem do público alvo e, avaliando o resultado obtido para a pergunta “Houve 

contribuição para suas aulas com a expedição?”, observa-se que o resultado é próximo, mas 
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não é 100% positivo (Figura 1). Esta função educacional de uma APA pode ainda de modo 

geral sensibilizar a sociedade contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todas as 

espécies garantindo o direito das gerações futuras (ANTIQUEIRA, 2017). Contudo, a partir 

do momento em que são realizadas aulas práticas em áreas de proteção ambiental, seja ela de 

qual natureza for, o estudante em sua totalidade passa a adquirir e compartilhar novos saberes 

e valores. 

Para Bagliano et al. (2012) o educador tem como função a mediação na construção e 

orientação dos conceitos sobre Educação Ambiental e deve entender quais instrumentos 

podem ser usados numa prática social centrada no conceito de preservação da natureza. 

4 Conclusões 

O trabalho realizado serviu para o fortalecimento e divulgação da Área de Proteção 

Ambiental Municipal Morros Gaparenses, com intuito de informar aos alunos ingressantes ou 

veteranos do curso de Ciências Biológicas a importância dessa riqueza natural local. 

As trilhas ecológicas mostrou-se de grande eficiência no cumprimento no papel de 

consciência de preservação, sendo utilizada como ferramenta de ensino despertou o interesses 

dos alunos. O uso das trilhas ecológicas como modo de trabalho didático possibilitou o 

esclarecimento em volto da educação ambiental e com isso proporcionou o fortalecimento dos 

conceitos de sustentabilidade. 
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Resumo 

A espécie Paraponera clavata (Fabricius, 1775), popularmente conhecida como Tucandeira 

ou Tocandira, é a única representante viva da subfamília Paraponerinae e da tribo 

Paraponerini. Aspectos da biologia de Paraponera clavata, tais como a nidificação e 

alimentação, são bem documentadas. No entanto, estudos de morfologia interna, sobre as 

glândulas exócrinas, configuram-se ainda escassos na literatura, uma exceção é o aparato de 

veneno, cuja morfologia e composição química são estudadas em diversos trabalhos. Nos 

himenópteros eusociais (formigas, vespas e abelhas) e nos cupins é partilhada a riqueza de 

glândulas exócrinas, para as formigas, este grande potencial de produção de secreções 

exócrinas é evidenciado em diversos trabalhos, que investigam principalmente a composição 

química e a funcionalidade das glândulas exócrinas destes insetos, 77 dessas glândulas já 

foram descritas para o grupo. O estudo de glândulas exócrinas em formigas pode fornecer 

informações relevantes para a compreensão de aspectos fisiológicos, evolutivos e 

comportamentais deste grupo. Os espécimes utilizados neste estudo foram obtidos através de 

coletas de indivíduos de Paraponera clavata em ninhos localizados na Área de Proteção 

Ambiental Municipal do Inhamum no Município de Caxias-MA. Operárias de Paraponera 

clavata foram crioanestesiadas e suas glândulas mandibulares dissecadas em solução 

fisiológica, logo em seguidas foram realizadas as analises da morfologia externa e histologia. 

A análise da morfologia externa demostrou que está glândula está organizada em três partes 

distintas: camada secretora, reservatório e ducto excretor. A análise da histologia da glândula 

mandibular de P. clavata demonstrou, de maneira geral, que está é constituída de uma camada 

de células secretoras em um arranjo amorfo, localizadas na parte apical do reservatório. 

Palavras-chave: Formiga. Morfologia. Histologia. 

Abstract 

The species Paraponera clavata (Fabricius, 1775), popularly known as Tucandeira or 

Tocandira, is the only living representative of the subfamily Paraponerinae and the 

Paraponerini tribe. Aspects of the biology of Paraponera clavata, such as nesting and feeding, 

are well documented. However, studies of internal morphology on the exocrine glands are still 

scarce in the literature, one exception is the venom apparatus, whose morphology and 

chemical composition are studied in several studies. In the eusocial hymenoptera (ants, wasps 

and bees) and in termites the richness of exocrine glands is shared, for the ants, this great 

potential of production of exocrine secretions is evidenced in several works, that investigate 

mainly the chemical composition and the functionality of the glands exocrine of these insects, 

77 of these glands have already been described for the group. The study of exocrine glands in 
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ants can provide information relevant to the understanding of the physiological, evolutionary 

and behavioral aspects of this group. The specimens used in this study were obtained through 

collections of individuals of Paraponera clavata in nests located in the Inhamum Municipal 

Environmental Protection Area in the Municipality of Caxias-MA. Workers of Paraponera 

clavata were cryoanesthetized and their mandibular glands dissected in physiological solution, 

soon afterwards the external morphology and histology analyzes were performed. The 

analysis of the external morphology showed that this gland is organized in three distinct parts: 

secretory layer, reservoir and excretory duct. The analysis of the histology of the mandibular 

gland of P. clavata has generally shown that it is composed of a layer of secretory cells in an 

amorphous arrangement, located in the apical part of the reservoir. 

 

Key words: Ant. Morphology. Histology. 

1 Introdução 

As formigas pertencem à ordem Hymenoptera, juntamente com as abelhas e as vespas, 

e estão agrupadas e uma única família; Formicidae (FERNANDEZ, 2003). Conhecidas como 

insetos eusociais, por apresentarem características bem definidas como a divisão de trabalho, 

cuidado com a prole, e a sobreposição de gerações. As formigas representam cerca de 2% das 

aproximadamente 900.000 espécies de insetos descritas até hoje, mas compreendem mais de 

50% da biomassa de insetos nas florestas tropicais do globo (WILSON; HÖLLDOBLER, 

2005). 

A espécie Paraponera clavata (FABRICIUS, 1775), popularmente conhecida como 

Tucandeira ou Tocandira, é a única representante viva da subfamília Paraponerinae. 

Caracterizam-se pela presença de escrobos antenais em forma de “V” invertido, curvando- se 

acima e por trás dos olhos. Esta espécie é encontrada apenas na região Neotropical, com 

ampla distribuição no Brasil e, sobretudo, nos estados onde a fitofisionomia de floresta 

tropical predomina (ARRIAS-PENNA, 2007; BACCARO et al., 2015). 

Os representantes de P. clavata possuem um tamanho corpóreo relativamente grande 

(até 2,5cm) e são conhecidos por sua dolorosa picada (FERNANDES et al., 2015). Estas 

formigas são consideradas predadoras oportunistas, alimentando-se principalmente de 

pequenos invertebrados, entretanto são comumente observadas forrageando nectários 

extraflorais. Os membros desta espécie são mais ativos durante a noite, mas podem ser 

encontrados em atividade durante o dia (JANZEN; CARROLL, 1983; ARRIAS-PENNA, 

2007; FERNANDES et al., 2015). 

Aspectos da biologia de P. clavata, tais como a nidificação e alimentação, são bem 

documentados (JANZEN; CARROLL, 1983; BRED et al., 1987; LONGITO; HANSN, 1995; 

LATTKE, 2003; JANDT et al., 2013; MCGEE; EATON, 2013). No entanto, estudos de 
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morfologia interna, sobre as glândulas exócrinas, configuram-se ainda escassos na literatura, 

uma exceção é o aparato de veneno, cuja morfologia e composição química são estudadas em 

diversos trabalhos (HERNAM; BLUM, 1966; HERNAM et al., 1984; PIEK et al., 1991; 

TORRES et al., 2013; TOUCHARD et al., 2016; AILI et al., 2017). 

Para as formigas, é reconhecido um grande potencial de produção de secreções 

exócrinas, evidenciado em diversos trabalhos, que investigam principalmente a composição 

química e a funcionalidade das glândulas exócrinas destes insetos, 77 dessas glândulas já 

foram descritas para o grupo (BILLEN et al., 2013). Estas glândulas produzem e armazenam 

feromônios e os colocam para fora do corpo da formiga de forma controlada. As diversas 

substâncias excretadas exercem diferentes funções, como a marcação de território, 

acasalamento, formação de trilhas e alarme (CAETANO et al., 2002; 2007). 

As formigas possuem um complexo sistema salivar, que é formado por glândulas 

mandibulares, intramandibulares, hipofarígeas, pós-faríngeas, e salivares do tórax (GAMA, 

1978; AMARAL; CAETANO, 2005; PAVON; MATHIAS, 2005). Este sistema está 

evolutivamente relacionado com funções digestivas, entretanto executam algumas funções 

derivadas, como o reconhecimento de companheiros de ninho (CAETANO et al., 2002) e 

alarme (FALES et al., 1972; CAMMAERTS et al., 1983; MARTINS et al., 2016). 

As glândulas mandibulares são as mais bem estudas e compreendidas do sistema 

salivar. Elas consistem, geralmente, em um aglomerado de células secretoras associadas a um 

reservatório o qual por meio de um ducto individual, liga-se a uma abertura na base da 

mandíbula, por onde são eliminadas as secreções desta glândula. Entretanto a morfologia 

desta glândula pode variar consideravelmente de acordo com a casta ou a espécie da formiga 

(CAETANO et al., 2002; GRASSO et al., 2004; SERRÃO et al., 2015).  

Mediante o exposto, o presente trabalho visa à obtenção de informações 

significativas sobre a glândula mandibular de P. clavata, para isso tomaremos como base as 

análises dos aspectos morfológicos externos e histológicos. A relevância deste estudo também 

é reforçada pela escassez de publicações sobre a morfologia e funcionalidade da glândula 

mandibular de P. clavata. 

2 Metodologia  
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Três ninhos de P. clavata foram localizados na Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Inhamum (04º53’30’’S/43°24’53”W) no Município de Caxias, Maranhão, 

Brasil. Os espécimes utilizados neste estudo foram obtidos através de coletas de indivíduos 

desses ninhos. Após as coletas, o material biológico foi transferido para o Laboratório de 

Mirmecologia/LAMIR, do Centro de Estudos Superiores de Caxias/CESC da Universidade 

Estadual do Maranhão/UEMA. Para a criação desses espécimes de formigas em laboratório, 

foram confeccionados ninhos artificiais constituídos de caixas plásticas, forradas com parte do 

solo/substrato coletado nos ninhos originais (Figura 1). Esses ninhos foram mantidos em sala 

com temperatura (27º ± 2ºC) e luminosidade controlada, os indivíduos foram alimentados 

com insetos e mel a cada dois dias. 

Figura 1: Ninho artificial para criação de formigas. 

 
 

2.1 Morfologia Externa 

 

Operárias de P. clavata foram crioanestesiadas e suas glândulas mandibulares 

dissecadas em solução fisiológica para insetos. Imediatamente após a extração das glândulas, 

procedeu-se as análises da morfologia externa, para isto foram obtidas imagens através de 

esteromicroscópio Zeiss® Discovery V12, utilizando o programa Zen® 2012, com câmera 

digital AxionCan ICc1 de 1.4 megapixel acoplada. As medições e escalas também foram 

realizadas no programa Zen® 2012. Posteriormente, as imagens foram editadas em Adobe 

Photoshop CS6. Esta etapa foi realizada no Laboratório de Estudo dos Invertebrados/LEI do 

CESC/UEMA. 

2.2 Análises Histológicas 
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Operárias de P. clavata foram crioanostesiadas e suas glândulas mandibulares 

dissecadas e transferidas para um micro tubo, contendo solução fixadora de Zamboni 

(STEFANINI et al., 1967). Posteriormente, as glândulas foram desidratadas em série alcóolica 

crescente (70%, 80%, 90% e 95%) e embebidas em Resina LR White e álcool absoluto (1:1) 

por 12 horas, as amostras foram, então, embebidas em resina pura por mais 12 horas, em 

seguida o material foi colocado em moldes preenchidos com resina contendo catalisador (LR 

White). Após a polimerização, as amostras foram seccionadas em micrótomo Leica, com 

secções de 3μm de espessura, e transferidas para lâminas, onde foram coradas com 

hematoxilina/eosina ou azul de toluidina, em seguida, as amostras foram analisadas e 

fotografadas em microscópio de luz com câmera digital acoplada (Olympus BX-60) e com 

auxílio do programa Q-capture. As imagens foram editadas com o programa Image-Pro Plus 

Windows Version 4.2 para a mensuração das escalas, e em Adobe Photoshop CS6 para 

demais edições. As análises histológicas foram realizadas no Laboratório de Ultraestrutura 

Celular da Universidade Federal de Viçosa/UFV. 

 

3. Resultados e Discussão  

3.1 Morfologia Externa 

As glândulas mandibulares de P. clavata estão localizadas na porção anterior das 

mandíbulas, sendo facilmente desprendidas durante a dissecação (Figura 2-A). Apresentam, 

morfologicamente, três partes distintas: a camada de células secretoras, o reservatório e ducto 

de excreção. A camada secretora é constituída por um aglomerado amorfo  de células, que 

estão localizadas imediatamente acima do reservatório, este por sua vez possui formato 

circular, com diâmetro atingindo 0,45mm, a cutícula que protege o reservatório possui uma 

aparência escamosa e em seu interior é possível observar a secreção armazenada com uma 

consistência sólida, na parte final do reservatório, alonga-se o ducto de excreção, que atinge 

0,40mm de comprimento e 50μm de diâmetro, a porção final do ducto conecta-se a mandíbula 

para a liberação da secreção armazenada (Figura 2-B). 

A morfologia externa desta glândula, em P. clavata, é similar a outra espécie, 

também do grupo Poneromorfa, Dinoponera gigantea (PERTY, 1833), possuindo o mesmo 

padrão quanto a localização e o formato do reservatório, como observado no trabalho de 

Hermann et al., (1984). Entretanto, a disposição amorfa das células glandulares não corrobora 

com o padrão de organização em forma de cachos, com células ovoides, apresentados em 
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outras espécies de formigas (CAETANO et al., 2002; GRASSO et al., 2004; AMARAL; 

MACHADO-SANTELLI, 2008; BOONEN et al., 2012; SERRÃO et al., 2015) ou em outros 

himenópteros (PIETROBON; CAETANO, 2003; GOETTLER; STROHM, 2008; STÖKL; 

HERZNER, 2016). 

Figura 2: A) Desenho esquemático da localização da glândula mandibular da Paraponera 

clavata. B) Morfologia externa da glândula mandibular de Paraponera clavata. CS: camada de 

células secretoras, Re: reservatório, Du: ductor excretor. 
 

3.2 Análises Histológicas 
 

A análise da histologia da glândula mandibular de P. clavata demonstrou, de maneira 

geral, que está é constituída de uma camada de células secretoras em um arranjo amorfo, 

localizadas na parte apical do reservatório (Figura 3-A e B). As células glandulares são do 

tipo III, segundo a classificação proposta por Noirot e Quennedey (1974), ou seja, cada célula 

secretora une-se ao reservatório por um canalículo, que libera secreção a ser armazenada 

(Figura 4). 

Os canalículos extracelulares organizam-se em feixes para a liberação da secreção 

(Figura 3B). Em média, 20-30 canalículos por feixe atravessam a parede do reservatório da 

glândula. Esta organização dos canalículos assemelha-se ao observado em glândulas 

metapleurais de formigas (SCHOETERS;  BILLEN, 1993; BOT et al., 2001) e na glândula 

mandibular de Dinoponera australiana (EMERY, 1901), como demonstrado por Caetano et 

al. (2002). 

No interior das células glandulares, foi observada a presença de canalículos (Figura 

4) e do núcleo, este último por sua vez, possui formato arredondado ou ovóide e atinge cerca 

de 10-15μm de diâmetro e possui de 3 a 7 nucléolos. Segundo Pietrobon e Caetano (2003) a 
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presença de vários nucléolos por núcleo indica uma alta taxa de síntese de proteínas, a 

caracterização do núcleo, aqui apresentada, corrobora o trabalho de Davidson et al. (2011), 

onde estudaram aspectos histológicos da glândula mandibular de formigas do gênero 

Camponotus. 

As secções histológicas demonstraram uma consistência parcialmente homogênea do 

conteúdo armazenado no reservatório, com uma secreção marcada fortemente pelos corantes 

(Figura 3A, Figura 4), mas apresentando pequenos grânulos não homogeneizados. Resultados 

similares foram obtidos por Pietrobon e Caetano (2003), que demonstraram uma 

homogeneidade total para secreção do reservatório da glândula mandibular de vespa da 

espécie Polistes versicolor (OLIVIER, 1791), quando  utilizado eosina e hematoxilina como 

corantes. 

 

Figura 3: Glândula mandibular de Paraponera clavata (corada com eosina e hematoxilina). A) 

Camada secretora e reservatório da glândula mandibular em destaque (ampliação de 10x). B) Porção 

basal da camada secretora, apresentando canalículos coletores em interseção com o reservatório 

(ampliação de 20x). Nu: núcleo, CS: células secretoras, PR: parede do reservatório, Re: reservatório, 

Ca: canalículos coletores, Fca: feixe de canalículos. 
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Figura 5: Glândula mandibular de Paraponera clavata (corada com  azul de toluidina). Células 

secretoras, com canalículos coletores na interseção com o reservatório. Em destaque, canalículos 

(setas) no interior das células secretoras (Ampliação de 40x). CS: células secretoras, Nu: núcleo, PR: 

parede do reservatório, Re: reservatório, Fca: feixe de canalículos. 

 

4 Conclusões 

Diante dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se inferir que glândula 

mandibular de P. clavata está organizada em três partes distintas: i) a camada de células 

secretoras, ii) o reservatório e iii) ducto de excreção. As células da camada secretora, pertence 

à classificação do tipo III. O estudo das estruturas intracelulares possibilitou o esclarecimento 

do padrão da dinâmica de secreção desta glândula, em que a mesma libera suas secreções 

através de canalículos que se organizam em feixes ao terem contato com a parede do 

reservatório glandular. 
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Resumo 

As formigas constituem o maior grupo de insetos sócias da ordem Hymenoptera, onde se 

destacam por possuírem todas as espécies verdadeiramente sociais, são amplamente 

distribuídas e abundantes nos mais diversos ambientes. O Bioma Cerrado, apesar de estar 

sofrendo fragmentação, apresenta um complexo mosaico de diferentes tipos de vegetação, 

uma consequência de sua topografia, diversidade climática e extensão territorial; dentre os 

animais presentes no cerrado, às formigas são o grupo de insetos mais importante em termos 

de biomassa, número de indivíduos e impacto ecológico. Diante disto o presente estudo tem 

como objetivo verificar a diversidade de formigas hipogéias que colonizam fragmentos 

florestais na Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) do Inhamum, Caxias-MA que 

atuam como bioindicadores da qualidade deste ambiente para a, aquisição de conhecimentos 

específicos sobre a diversidade de formigas. Os espécimes foram coletados através de 

armadilhas do tipo pitfall subterrânea com atrativos (sardinha e mel) e estas armadilhas 

permaneceram por 48 horas nas áreas estudadas. Cada área foi dividida em dois transectos 

distando entre si em 30m na horizontal, em cada transecto foram instaladas 10 armadilhas 

distante uma da outra em 10 m. Para a análise dos dados uma matriz com presença/ausência e 

número de indivíduos das espécies identificadas foi construída no Software Microsoft Excel, 

para determinar frequência absoluta das espécies e Constância. Foram coletados 7445 

espécimes, pertencentes a sete gêneros, cinco tribos e cinco subfamílias de formigas. 

Myrmicinae foi a subfamília que obteve a maior riqueza, duas tribos e dois gêneros. Diante 

disso, o estudo mostra-se importante por nos trazer a diversidade de formigas existentes em 

uma área do Maranhão, enriquecendo assim os dados para o local. 
 

Palavras-chave: Insetos. Fragmentação. Diversidade. 

 

Abstract 

The ants constitute the largest group of insects associated with the order Hymenoptera, where 

they stand out for possessing all the truly social species, are widely distributed and abundant 

in the most diverse environments. The Cerrado Biome, despite being fragmented, presents a 

complex mosaic of different types of vegetation, a consequence of its topography, climatic 

diversity and territorial extension; of the animals present in the cerrado, the ants are the most 
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important group of insects in terms of biomass, number of individuals and ecological impact. 

Therefore, the present study aims to verify the diversity of ant hypses that colonize forest 

fragments in the Municipal Environmental Protection Area (APA) of Inhamum, Caxias-MA, 

which act as bioindicators of the quality of this environment for the acquisition of specific 

knowledge about the diversity of ants. The specimens were collected through subterranean 

pitfall traps with attractions (sardines and honey) and these traps remained for 48 hours in the 

studied areas. Each area was divided into two transects spaced 30m apart horizontally, 10 

traps were installed 10m apart from each other in each transect.For the data analysis a matrix 

with presence / absence and number of individuals of the identified species was constructed in 

Microsoft Excel Software, to determine absolute frequency of species and Constância. A total 

of 7445 specimens belonging to seven genera, five tribes and five subfamilies of ants were 

collected. Myrmicinae was the subfamily that obtained the greatest wealth, two tribes and two 

genera. Therefore, the study is important because it brings us the diversity of ants existing in 

an area of Maranhão, thus enriching the data for the place. 

 

Key words: Insects. Fragmentation. Diversity. 

 

1 Introdução 

As formigas constituem o maior grupo de insetos sociais da ordem Hymenoptera, 

onde se destacam por possuírem todas as espécies verdadeiramente sociais, contrastando com 

abelhas e vespas que apresentam apenas algumas com esse comportamento e outras com 

algum grau de sociabilidade (FERNÁNDEZ, 2003). Formicidae é comprovadamente um 

grupo monofilético em Vespoidea, com as seguintes sinapomorfias: presença de uma casta de 

operárias, presença de glândula metapleural e pós-faringeal e constrição do primeiro 

segmento metassomal (BARONI-URBANI, 1989). 

As formigas são amplamente distribuídas e abundantes nos ambientes, tendo uma 

frequência regular em todos os estratos de habitats terrestres, desde o solo até o dossel 

(VASCONCELOS e DELABIE, 2000; BASSET et al., 2002; LONGINO et al., 2002; 

DELABIE et al., 2007; BASSET et al., 2012). 

Apesar de estimativas apontarem um total de 21.847 espécies em 574 gêneros no 

mundo (AGOSTI e JOHNSON, 2003), até o momento já foram descritas 12.628 espécies de 

formigas (AGOSTI, 2011). Para a região Neotropical, as formigas compreendem 3.100 

espécies, em 120 gêneros e 15 subfamilias, abrangendo quase 30% das espécies do mundo e 

tornando essa a região com maior riqueza de espécies (FERNÁNDEZ e SENDOYA, 2004). 

O Bioma Cerrado, apesar de estar sofrendo fragmentação, apresenta um complexo 

mosaico de diferentes tipos de vegetação, uma consequência de sua topografia, diversidade 

climática e extensão territorial. É possível verificar formações florestais como  (Mata Ciliar, 

Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), formações savânicas (Cerrado sensu stricto, Parque 
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de Cerrado, Palmeiral e Vereda), e os campos rupestres (Campo Sujo, Campo Rupestre e 

Campo Limpo) (RIBEIRO e WALTER, 1998). 

Dentre os animais presentes no cerrado, as formigas são o grupo de insetos mais 

importante em termos de biomassa, número de indivíduos e impacto ecológico (SILVA et al., 

2004). Além de responderem ao estresse do meio, as formigas apresentam ampla distribuição 

e abundância local, são facilmente amostradas e relativamente fáceis de serem identificadas 

quando comparado a outros organismos (ALONSO; AGOSTI, 2000). Os principais impactos 

recorrentes do Cerrado estão vinculados às pastagens, a pecuária, e as monoculturas (KLINK; 

MACHADO, 2005). 

Neste sentido, as formigas são utilizadas como bioindicadores, principalmente pela 

grande abundância e ubiquidade no habitat intacto e em áreas perturbadas (MAJER, 1983), 

por sua grande diversidade de espécies, plasticidade comportamental e sua importância 

ecológica e funcional em quase todos os níveis tróficos de um ecossistema (como predadoras 

e rapina, como detritívoras, mutualista e herbívoras) pela facilidade que elas são capturadas e 

sensibilidade a alteração do ambiente (ALONSO, 2000). 

Diante disto, o presente estudo tem como objetivo verificar a diversidade de formigas 

hipogéias que colonizam fragmentos florestais na Área de Proteção Ambiental Municipal 

(APA) do Inhamum, Caxias-MA que atuam como bioindicadores da qualidade deste ambiente 

para a, aquisição de conhecimentos específicos sobre a diversidade de formigas. 

 

2 Metodologia 

2.1 Área de Estudo 

A Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) do Inhamum (figura 1) está 

localizada entre as coordenadas 04°53’30”S/43°24’53”W, à margem esquerda da BR-316, 

sendo cortada verticalmente pela MA-127 que liga Caxias a São João do Sóter/MA, 

possuindo uma área de aproximadamente 4.500ha. Caracteriza-se por apresentar uma 

vegetação típica de cerrado, que vai desde cerrado ralo até cerradão. Ao longo dos córregos, 

lagoas e nascentes, a vegetação é formada por Mata Ciliar ou Mata de Galeria. 



 

35  

 

Figura 1. Mapa da Área de Preservação Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias, 

Maranhão. Fonte: W. L. SILVA, 2011. Adaptado por: SILVA, W.F.N. 2014. 

 

2.2 Métodos de Coleta 

 

As formigas foram coletadas na Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) do 

Inhamum, Caxias-MA, no mês de junho de 2018. Essas coletas foram realizadas em duas 

formações vegetais, Cerrado e Mata ciliar, sendo em cada tipo de vegetação aplicados um 

único método de coleta. 

Os espécimes foram coletados através de armadilhas do tipo pitfall subterrânea com 

atrativos (sardinha e mel) e estas armadilhas permaneceram por 48 horas nas áreas estudadas. 

Cada área foi dividida em dois transectos distando entre si em 30m na horizontal, em cada 

transecto foram instaladas 10 armadilhas distante uma da outra em 10 m (Figura 2). 

Figura 2. Distribuição das armadilhas tipo pitfall subterrâneao 

iscadas com mel / sardinha (n=20) nas duas áreas de coleta situadas 

na APA do Inhamum, Caxias, Maranhão. 
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Após as coletas, os materiais foram acondicionados em recipientes plásticos 

contendo álcool 70%, identificados com etiquetas com informações referentes ao local da 

coleta, tipo de formação vegetal, tipo de método, número da amostra, coordenadas das áreas, 

data e coletor e posteriormente transportados ao Laboratório de Mirmecologia/LAMIR do 

Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do Maranhão - 

CESC/UEMA, onde se procederam as etapas de triagem, contagem e identificação dos 

exemplares. O material biológico de referência deste estudo encontra-se depositado na 

coleção de formigas do LAMIR. 

 

2.3 Triagem, Contagem e Identificação  

 
A triagem do material foi realizada em uma placa de Petri sob Estereomicroscópio 

Stemi DV4 (ZEISS). Após a triagem foi realizada a contagem dos espécimes. 

A identificação das espécies foi realizada por meio de chaves taxonômicas 

específicas (BOLTON 1994, 1995, 2003, 2014; FERNÁNDEZ e SENDOYA, 2004; 

BACARRO et al., 2015) e por comparação direta com exemplares de referência da Coleção 

Mirmecológica do LAMIR - CESC/UEMA. 

 

2.4  Análises Estatísticas 

 
Uma matriz de dados com presença/ausência e número de indivíduos das espécies 

identificadas foi construída no Software Microsoft Excel. 

2.5 Frequência absoluta das espécies e Constância 
 

A frequência absoluta de captura de cada espécie para comparações quanto a sua 

ocorrência na área foi calculada pela seguinte formula: 

O índice de constância foi calculado através da porcentagem de ocorrência das espécies 

presentes no levantamento efetuado (SILVEIRA NETO et al., 1976), calculada pela fórmula: 

 

 

 

Em que: 

C: constância;

 

C(%) = 

 

P.100 

N 
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P: quantidade em que a espécie foi capturada; 

N: quantidade total de coletas efetuadas. 

As espécies foram distribuídas em categorias, conforme classificação de 

Bodenheimer (1955): 

- Espécies constantes (W): presentes em mais de 50% das coletas; 

- Espécies acessórias (Y): presentes de 25 a 50% das coletas; 

- Espécies acidentais (Z): presentes em menos de 25% das coletas.  

Dominância (D) 

É a capacidade que o organismo pode desenvolver de transformar, o impacto recebido 

do ambiente em seu autobenefício, desta forma podendo assim, causar o aparecimento ou 

desaparecimentos de outros organismos. A dominância das espécies amostradas neste estudo 

foi determinada através do cálculo do limite de dominância calculado a partir da equação 

citada por Sakagami e Laroca (1971). 

                                                       LD = (1/ S) x 100 

onde: 

LD = limite de Dominância  

S = número de espécies 

Com base neste parâmetro as espécies foram classificadas em dominantes (D) 

quando os valores da frequência foram superiores a este limite e não dominante (ND) quando 

os valore encontrados foram inferiores a este limite. 

 
3 Resultados e Discussão 

Foram coletados 7445 espécimes, pertencentes a sete gêneros, cinco tribos e cinco 

subfamílias de formigas. Myrmicinae foi à subfamília que obteve a maior riqueza, duas tribos 

e dois gêneros, seguidos de Ponerinae com uma tribo e dois gêneros, Ecitoninae, uma tribo e 

um gênero, Ectatomminae uma tribo e um gênero, Dorylinae um gênero (Tabela 1). 
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Tabela 1. Lista de espécies de formigas epígeas coletadas com armadilhas de pitfall no 

(Cerrado (C) e Mata ciliar (MC)) na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, 

Caxias-MA, Brasil. 
Subfamília/Tribo/Gênero CERRADO MATA CILIAR TOTAL 

 MEL SARDINHA MEL SARDINHA  

 T T T T  

Subfamília Myrnicinae      

Tribo Attini      

Pheidole sp1 1 134 5 1 141 

Tribo Solenopsidini      

Solenopsis sp1  1473 1 31 1505 

Subfamília Ecitoninae      

Tribo Ecitonini      

Labidus sp1 528 782  4486 5796 

Subfamília Ponerinae      

Tribo Ponerini      

Odontomachus sp1   1 1 1 

Pachycondyla sp1   1   

Subfamília Ectatomminae      

Tribo Ectatommini      

Gnamptogenys sp1   1 1 1 

Subfamília Dorylinae      

Acanthostichus sp1  1   1 

5 Subfamília/ 5 Tribo/ 7 

Gêneros 

529 2390 9 4520 7445 

 

A predominância de Myrmicinae nos dois ambientes pode ser explicada, segundo 

Fowler et al. (1993), pelo fato desta subfamília constituir o grupo dominante entre as formigas 

com diversificados hábitos alimentares, apresentando elevada riqueza de espécies em 

levantamentos feitos em ambientes Neotropicais e com mais de 55% das espécies no mundo 

(Fernàndez 2003; Silvestre et al. 2003). A subfamília Myrmicinae abriga metade das espécies 

conhecida para toda a família com cerca de 6.500 espécies (BACARRO et al., 2015), sua 

ampla distribuição, riqueza e dominância é relatado em vários levantamentos realizados no 

Brasil (FREIRE et al., 2012). 

Em relação à ocorrência dos gêneros coletados por área de estudo, o fragmento que 

apresentou maior ocorrência genérica foi mata ciliar com seis gêneros, seguido de Cerrado 

com quatro gêneros. Os gêneros Pheidole, Solenopsis, Labidus, Odontomachus, 

Pachycondyla e Gnamptogenys, foram registrados na Mata Ciliar, enquanto os gêneros 

Pheidole, Solenopsis, Labidus e Acanthostichus foram registrados no Cerrado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerapachyinae
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Para a Mata ciliar os gêneros Odontomachus e Pachycondyla foram coletados apenas 

em pitfall iscados com mel, enquanto o gênero Labidus, em pitfall com isca desardinha. Já os 

gêneros Pheidole, Solenopsis e Gnamptogenys foram coletados tanto em pitfall com sardinha 

como em pitfall com mel. Para o Cerrado, os gêneros Solenopsis e Acanthostichus foram 

coletados em pitfall com isca de sardinha, já os gêneros Pheidole, e Labidus foram coletados 

tanto em pitfall com sardinha como em pitfall com mel. 

Ao verificarmos a abundância por área, Mata ciliar apresentou um maior número de 

espécimes (4529), seguido por Cerrado com 2919 espécimes. Os gêneros que apresentaram 

maior abundância de espécimes foram Labidus (5796), Solenopsis (1505) e Pheidole (141) 

(Tabela 1). 

As formigas do gênero Labidus, tem o hábito de deslocamento com recrutamento em 

massa, são predadoras muito agressivas e, podem mudar seu local de refúgio rapidamente 

(BOSCARDIN et al., 2013; BRANDÃO et al., 2009). São nômades e possuem 

comportamento de recrutamento legionário, possuindo características invasoras atacando 

comunidades do solo (HÖLLDOBLER E WILSON, 1990), como ninhos de outras formigas, 

cupins, abelhas e vespas (PANIZZI e PARRA, 2009) defende que a maior diversidade desse 

tipo de formigas se encontram em florestas úmidas ou pluviais. 

O gênero Solenopsis foi o segundo mais abundante, as espécies deste gênero 

apresentam grandes colônias com ampla distribuição geográfica. Essa plasticidade faz com 

que se adaptem às mudanças de habitat, por isso são facilmente observadas em ambientes 

antropizados (SILVESTRE, 2000; FONSECA e DIEHL, 2004; DIAS et al., 2008). 

Por possuírem grande diversidade dentro do gênero (mais de 300 espécies 

catalogadas), ninhos muito populosos, serem oportunistas, realizarem atividade de 

patrulhamento e, serem ativamente agressivas e competitivas (RAMOS, et al., 2003; 

WILSON, 2003), espécimes do gênero Pheidole são consideradas de elevado grau de 

plasticidade, assim, encontrados nos mais diversos hábitats, inclusive aqueles largamente 

modificados por atividades antrópicas (MORINI et al., 2003). Deste modo este gênero quando 

presente e dominante pode ser considerado um bom bioindicador da qualidade ambiental 

local, para verificar se o hábitat está degradado ou conservado (CONCEIÇÃO et al., 2010). 

Quando verificamos a constância de formícideos capturados para o cerrado 

observou-se que os gêneros Pheidole e Labidus foram considerados acidentais tanto em pitfall 

com isca de mel como sardinha. Já Solenopsis e Acanthostichus foram considerados 

acidentais apenas em pitfall com isca de sardinha. Para a mata ciliar Pheidole, Solenopsis e 
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Gnamptogenys foram considerados acidentais tanto em pitfall com isca de mel como sardinha. 

Labidus foi considerado acidental apenas em pitfall com isca de sardinha. Já Odontomachus e 

Pachycondyla apenas em pitfall com isca de mel (Tabela 2). 

Em relação ao padrão ecológico de dominância, tanto para o Cerrado como para a 

Mata Ciliar, nenhum dos gêneros foram dominantes (Tabela 2). 
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Tabela 2. Número de espécimes, % da frequência absoluta, ocorrência, % de constância e dominância das formigas, amostradas no subsolo com pitfall no (Cerrado e Mata 

ciliar) na Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) do Inhamum, Caxias-MA. 

Gênero CERRADO MATA CILIAR 
 

MEL SARDINHA MEL SARDINHA 
 

 NE %FA NO %C DO NE %FA NO %C DO NE %FA NO %C DO NE %FA NO %C DO 

Pheidole 1 0,013 1 z nd 134 1,8 3 Z nd 5 0,067 3 z nd 1 0,013 1 z nd 

Solenopsis 
     

1473 19,79 4 Z nd 1 0,013 1 z nd 31 0,416 1 z nd 

Labidus 528 7,092 3 z nd 782 10,5 3 Z nd 
     

4486 60,26 3 z nd 

Odontomachus 
          

1 0,013 1 z nd 
     

Pachycondyla 
          

1 0,013 1 z nd 
     

Gnamptogenys 
          

1 0,013 1 z nd 1 0,013 1 z nd 

Acanthostichus 
     

1 0,013 1 Z nd 
          

 

NE = número total de espécimes; %FA= % de Frequência absoluta; NO = número total de ocorrência nas formações vegetais; %C= % de Constância; DO= Dominância; Z = 

acidental, Y = acessória, W = constante, D = dominante, ND = não dominante. 
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4 Conclusões 

As coletas resultaram em 7445 espécimes, pertencentes a sete gêneros, cinco tribos 

e cinco subfamílias de formigas. A subfamília mais representativa nos dois ambientes 

coletados foi Myrmicinae, isso se dá por sua diversidade em hábitos alimentares, sendo 

assim atraídas por ambos os atrativos utilizados. A mata ciliar foi o fragmento que 

apresentou a maior ocorrência de gêneros, sendo eles: Pheidole, Solenopsis, Labidus, 

Odontomachus, Pachycondyla e Gnamptogenys. Diante disso, o estudo mostra-se importante 

por nos trazer a diversidade de formigas existentes em uma área do Maranhão, enriquecendo 

assim os dados para o local. 
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Resumo 

A região Neotropical possui a ictiofauna de água doce mais diversificada do mundo, com 

cerca de 50% da fauna de peixes conhecida. Neste contexto, o uso de ferramentas moleculares 

para a identificação e caracterização de espécies tem-se mostrado promissor para desvendar 

essa diversidade. O presente estudo objetivou identificar molecularmente usando o DNA 

Barcoding as espécies de peixes do rio Pindaré/MA. O DNA total foi extraído usando o kit 

Wizard Genomic DNA Purification da Promega seguindo as instruções do fabricante e a 

amplificação gênica realizada via PCR com posterior sequenciamento. Os dados foram 

analisados com os softwares BioEdit, MEGA6 e utilizou-se a plataforma BOLDSystems para 

identificação das sequências de DNA barcoding. As analises obtidas revelaram um processo 

de diferenciação genética entre as amostras. A árvore filogenética revelou a formação de 

clados fortemente suportados, agrupando os espécimes identificados como coespecificos em 

conjuntos coerentes, exceto para a espécie Leporinus piau, que constituiu dois clados com 

100% de bootstrap. As médias de divergências genéticas interespecíficas variaram de 4,3% a 

34,0%, enquanto que as médias intraespecíficas foram inferiores a 2%, exceto para L. piau, 

cuja divergência intra-subclado variou de 0,1 a 0,5%, quando comparado entre eles 

apresentou média de 4%. A porcentagem de identificação das espécies na plataforma 

BOLDSystems variou de 98,17% a 100% de similaridade de sequências, confirmando a 

identificação morfológica da maioria das espécies. Os resultados apontam duas linhagens 

distintas para os espécimes de L. piau. Portanto, o Código de barras de DNA mostrou-se 

eficaz, permitindo inferir quanto à identificação dos táxons envolvidos. 

 

Palavras-chave: Neotropical. Morfológica. Identificação. Molecularmente. 

 
Abstract 

The Neotropical region has the fish populations more diverse freshwater in the world, with 

about 50% of the known fauna. In this context, the use of molecular tools for the 

identification and characterization of species has shown promise. This study aimed to 

molecularly identify the species of river fish Pindaré/MA. Total DNA was extracted using the 

Wizard Genomic DNA Purification Kit of Promega according to the manufacturer's 

instructions and the gene amplification performed by PCR with subsequent sequencing. Data 

were analyzed with the software BioEdit, MEGA6, The Bold Systems platform was used for 

comparison of sequences obtained. The obtained analysis revealed a process of genetic 

differentiation between samples. The generated tree by Neighbor Joining (NJ) approach 

revealed the formation of strongly supported clades for specimens identified as conspecifics, 

mailto:almeidasp101@gmail.com
mailto:mbdene@yahoo.com.br
mailto:elmaryfraga@yahoo.com.br
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except for the Leporinus piau species, which provide two clades with 100% bootstrap. The 

means of interspecific genetic differences ranging from 4.3% to 34.0%, while the average 

intraspecific were less than 2%, except for Leporinus piau, the intraoral subclade difference 

varies from 0.1 to 0.5% when compared between them with an average of 4%. The 

percentage of species identification in BOLD Systems platform ranged from 98.17% to 100% 

sequence similarity, confirming the morphological identification of most species. However, 

the results show two distinct lines for the species Leporinus piau. Therefore, the DNA 

barcode was effective, leading to the conclusion as to the identification of the taxa involved. 

 

Keywords: Neotropical. Morphological. Identification. Molecularly. 

 
1 Introdução 

Aspectos Gerais da Ictiofauna 

Os peixes compreendem os animais mais numerosos membros entre os vertebrados, 

com mais de 28.000 especies registradas (POUGH et al., 2008). Destes, 41% habitam 

ambientes de água doce (NELSON, 2006). A região Neotropical possui a ictiofauna de água 

doce mais diversificada do mundo, com cerca de 50% da fauna conhecida (MENEZES et al., 

2007) e o Brasil possui cerca de 43% dessa ictiofauna (BUCKUP et al., 2007). 

No Brasil a presença de sistemas hidrográficos diversificados resulta na diferenciada 

composição ictiofaunística e na riqueza de espécies existente (ICMBIO, 2016). No entanto, 

ressalta-se ainda, que o conhecimento sobre a diversidade de peixes é incompleto e estima-se 

que a riqueza total seja ainda muito maior (ROSA; LIMA, 2008). 

Neste contexto, a ictiofauna do Nordeste brasileiro distribuída entre a foz do rio 

Amazonas e a Foz do rio São Francisco Icmbio (2016) é pouco amostrada apresentando 

poucas informações principalmente no que diz respeito a diversidade de espécies e seus 

aspectos genéticos (MOLINA et al., 2014). 

O Estado do Maranhão com sua grande rede hidrográfica compreende dez bacias e 

um conjunto de rios perenes e sistemas lacustres, que representam juntos 60,9% da área total do 

estado (MARANHÃO, 2011). Este grande sistema fluvial e lacustre abriga uma rica fauna de 

peixes de água doce (SOARES, 2005; BARROS et al., 2011; RAMOS et al., 2014), os quais 

representam parte desta biodiversidade. É importante ressaltar que o conhecimento da 

biodiversidade é imprescindível no delineamento de estratégias de uso sustentável, como 

também, de manejo e conservação das espécies, pois a ausência destas informações, 

associadas ao declínio de habitat e exploração predatória podem levar à extinção de espécies 

mais sensíveis. A utilização de dados moleculares no presente estudo contribuirá na 

identificação de espécimes em nível específico auxiliando a taxonomia clássica tradicional e 
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complementando dados morfológicos que se tem na literatura para espécies da bacia do rio 

Pindaré, Maranhão. 

 

Identificação Molecular de Espécies 

O DNA mitocondrial é uma molécula circular de fita dupla, contida em múltiplas 

cópias na mitocôndria. Este apresenta características particulares que o torna uma excelente 

ferramenta em estudos genéticos e evolutivos (NAHUM, 2010). É um genoma pequeno que 

apresenta herança materna e ausência de recombinação, o conteúdo gênico é bastante 

conservado e apresenta altas taxas evolutivas quando comparada a do genoma nuclear 

(ARIAS et al., 2003). 

Em peixes, o DNA mitocondrial vem sendo bastante estudado e utilizado de maneira 

muito eficaz para solucionar questões taxonômicas de níveis variados, a depender da região 

selecionada para análise (AVISE, 2004). Como parte deste genoma, o gene mitocondrial 

Citocromo Oxidase Subunidade I (COI ou Cox1) apresenta 1.551 pares de bases, dos quais 

648 pares de base, são considerados para o fragmento barcoding (MURAKAMI et al., 1998), 

e constitui o código de barras de DNA, fazendo-se uma analogia ao código de barras universal 

que identifica cada produto em um supermercado. Este possui vantagens como a identificação 

de espécies crípticas e a possibilidade de identificação de um organismo em todos os seus 

ciclos de vida (ovos, larvas, indivíduos maduros) (HEBERT et al., 2003). 

Assim, o DNA barcoding se mostra fundamental na identificação correta de 

espécies, uma vez que este apresenta vantagens em adição aos métodos morfológicos 

tradicionais e o processo de identificação pode ser automatizado e extensível a qualquer 

estágio do ciclo de vida ou fragmento de um organismo (STOECKLE et al., 2005). 

Sabendo-se que a identificação correta das espécies é imprescindível para o êxito de 

qualquer programa de manejo e conservação de recursos pesqueiros (LUDWING, 2006), a 

implementação de um sistema eficiente de DNA barcoding para identificar os peixes da bacia 

do rio Pindaré contribuirá com o conhecimento taxonômico da ictiofauna dessa bacia 

fornecendo informações que poderão subsidiar programas de manejo e conservação. 

2 Metodologia 

As coletas foram realizadas na bacia do rio Pindaré na Cidade de Pindaré-Mirim, 

entre as coordenadas: 3º39'54" S e 45º25'31" W (Figura 1), e autorizadas pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio/MMA nº 46367-1/2014. 
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Figura 1. Mapa da Bacia do rio Pindaré, Maranhão, Brasil. Ponto preto indica o local de 

coleta, pontos em branco bacia do Rio Pindaré 

Para a captura das amostras utilizou-se redes de arrasto, redes de malhadeiras e 

tarrafas. A identificação taxonômica foi realizada com o auxílio de literatura específica 

(BRITSKI et al., 2007; SOARES, 2005; OYAKAWA et al., 2006) e confirmada por 

especialista. Os espécimes testemunhos se encontram depositados na coleção Zoológica do 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Londrina (MZUEL). 

 

2.1 Procedimentos Genéticos 

O DNA total foi isolado a partir das amostras de tecido muscular empregando-se o 

protocolo Promega seguindo as instruções do fabricante. O isolamento e amplificação do gene 

COI a partir do DNA total foi realizado através da técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) usando-se primers universais (WARD et al., 2005). Os produtos das PCRs 

purificados com o KIT ExoSap IT foram submetidos à reação de sequenciamento de DNA 

utilizando o método Didesoxiterminal (SANGER et al., 1977), após a reação de sequência, as 

amostras foram precipitadas para a retirada do excesso de reagentes não incorporados e em 

seguida foram submetidas ao sequenciador automático de DNA. 

 

2.2 Análises dos Dados 

As sequências de DNA foram alinhadas e editadas no programa BioEdit (HALL, 

1999). A composição nucleotídica, matriz de distância genética e análises filogenéticas, foram 



 

50  

geradas no programa MEGA 6.0 (TAMURA et al., 2013) utilizando-se o método de 

agrupamento de vizinhos (SAITOU; NEI, 1987, modelo Kimura-2-parâmetros). A 

significância dos agrupamentos foi estimada pela análise de bootstrap (1000 réplicas) 

(FELSENSTEIN, 1985). Foi realizada a identificação molecular a partir do fragmento do 

gene COI comparado com sequências disponíveis na plataforma bioinformática 

BOLDSystems (Barcode of Life Data Systems) (RATNASINGHAM; HEBERT, 2007). 

 

3 Resultados e Discussão 

3.1 Análise do Fragmento e Composição Nucleotídica 

Foram obtidas e analisadas 308 sequências, correspondendo a 36 espécies, 33 

gêneros, 19 famílias e cinco ordens. As espécies representadas por um único exemplar foram 

incluídas na análise como passo inicial para compreender suas identidades genéticas (Tabela 

1). 

As ordens Characiformes e Siluriformes apresentaram um maior número de espécies, 

Perciformes apresentou quatro espécies, Gymnotiformes apresentou duas espécies e a ordem 

Clupeiformes foi representada por uma espécie. As espécies representadas por um único 

exemplar foram incluídas na análise como passo inicial para compreender suas identidades 

genéticas (Tabela 1). 

As sequências obtidas, constituíram-se de um fragmento de 640 pares de base (pb) 

do gene COI. A composição nucleotídica foi de 28,6% para timina; 29,1% citosina; 24,7% 

adenina e 17,6% guanina. Valores similares foram encontrados por Henriques (2010), em seu 

estudo com peixes do rio Ribeira de Iguape, onde obteve uma média de 29,7% para timina, 

27,9% para citosina, 24,22% para adenina e 18,17% para guanina. 

Tabela 1 – Identificação morfológica das espécies de peixes da bacia do rio Pindaré/MA analisadas 

neste estudo por meio do gene mitocondrial COI. N = Número Amostral. 

Ordem Família Gênero Espécie N 

Characiformes Erythrinidae Hoplias Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 22 
 Serrasalmidae Pygocentrus Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) 23 
  Serrasalmus Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 07 
  Metynnis Metynnis sp. 05 
 Characidae Triportheus Triportheus signatus (Spix & Agassiz, 1829) 06 
  Charax Charax gibbosus (Linnaeus, 1758) 05 
 Anostomidae Leporinus Leporinus piau (Fowler, 1941) 30 
  Schizodon Schizodon dissimilis (Spix & Agassiz, 1829) 05 
 Curimatidae Curimata Curimata macrops (Linnaeus, 1766) 06 
  Psectrogaster Psectrogaster rhomboides (Eigenmann, 1903) 05 
 Prochilodontidae Prochilodus Prochilodus lacustris (Steindachner, 1970) 11 
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 Cynodontidae Cynodon Cynodon gibbus (Spix & Agassiz, 1829) 10 

 Acestrorhynchidae Acestrorhynchus Acestrorhynchus sp. (C. H. Eigenmann & C. H. 

Kennedy, 1903) 
02 

 Hemiodontidae Hemiodus Hemiodus argenteus (Pellegrin, 1909) 02 

Siluriformes Pimelodidae Pimelodus Pimelodus ornatus (Kner, 1858) 14 
   Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840) 11 

  Hemisorubim Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 

1840) 
06 

  Pseudoplatystoma Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) 05 

  Sorubim Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) 12 
 Auchenipteridae Auchenipterus Auchenipterus menezesi (Ferraris & Vari, 1999) 08 
  Ageneiosus Ageneiosus ucayelensis Castelnau, 1855 04 
   Ageneiosus inermes (Linnaeus, 1766) 01 
   Ageneiosus sp. 02 
  Trachelyopterus Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) 05 
 Doradidae Hassar Hassar sp. 05 

  Platydoras Platydoras brachylecis (Piorski, Garavello, 

Arce H. & Sabaj Pérez, 2008) 
05 

 Loricariidae Hypostomus Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) 06 

  Loricaria Loricaria sp. 05 
 Heptapteridae Pimelodela Pimelodela cristata (Muller & Troschel, 1848) 05 

Perciformes Cichlidae Geophagus Geophagus sp. 04 
  Crenicichla Crenicichla menezesi (Heckel, 1840) 01 
  Cichla Cichla sp. 03 
 Scianidae Plagioscion Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) 23 

Clupeiformes Engraulidae Lycengraulis Lycengraulis batesii (Linnaeus, 1766) 01 
Gymnotiformes Sternopygidae Sternopygus Sternopygus macrurus (J. P. Müller & 

Troschel, 1849) 
18 

 Rhamphichtyidae Rhamphichthys Rhamphichthys atlanticus (J. P. Müller & 
Troschel, 1846) 

25 

5 19 33 36 308 
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3.2 Árvore Filogenética e Distância Genética 

A árvore filogenética baseada no método de agrupamento de vizinhos (NJ), modelo 

Kimura-2-Parâmetros (K2P), formou clados fortemente suportados (100% de bootstrap), 

agrupando os espécimes identificados como coespecificos em conjuntos coerentes (Figura 2). 

 

Figura 2. Árvore filogenética obtida por abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o 

modelo K2P baseada em sequencias do gene COI. Os números dos nós representam os valores de 

bootstrap (1000 réplicas); valores entre parênteses (número de espécimes analisados). 
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No entanto, os espécimes identificados morfologicamente da espécie Leporinus 

piau da Bacia do rio Pindaré, revelaram a existência de diferenciação genética populacional, 

evidenciando a formação de subclados apoiados com altos valores de bootstrap e média de 

divergência entre eles de 4% (Figura 3) e (Tabela 2). 

 

Figura 3. Dendrograma de Neighbor-Joining com 1000 réplicas de bootstrap, para sequências 

que apresentaram média de distância genética intraespecífica (Kimura-2-Parâmetros) superior a 

2%. 

As médias de divergência genéticas interespecíficas variaram de 4,3% a 34,0%, sendo o 

menor valor entre Serrasalmus rhombeus e Pygocentrus nattereri que são espécies pertencentes à 

mesma ordem e o maior valor entre Rhamphichthys atlanticus e Lycengraulis batesii que são de 

ordens diferentes. 

Entre as espécies com dois ou mais exemplares analisados, apenas Leporinus piau 

apresentou divergência genética intraespecífica superior a 2%, com média de 2,2%. O limite de 

divergência intraespecífica tem sido de 2% a 3% para peixes com base em sequências do gene COI 

(LAUTREDOU et al., 2010). Apesar da metodologia DNA barcoding apresentar uma elevada taxa 

de acerto quando confrontada com o método tradicional baseado em morfologia, divergências entre 

a identificação morfológica e a molecular tem sido observado e são relatados em outros trabalhos 

(LARA et al., 2011). 

Segundo Pereira (2011) as espécies que apresentarem elevados valores de divergência 
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intraespecífica (>2%) são responsáveis por elevar o valor médio de divergência genética 

intraespecífica para o conjunto de espécies analisadas e podem representar casos onde há profunda 

estruturação populacional. 

Quando analisadas médias dentro de cada subclado das espécies de Leporinus piau, o 

primeiro subclado mostrou uma divergência de 0,1%, para o segundo subclado foi evidenciado uma 

divergência de 0,5%, e quando comparado entre eles a divergência média foi de 4% (Tabela 2). 

Esses resultados reforçam a existência de um complexo de espécies para Leporinus piau. 

 

Tabela 2 – Divergência genética (K2P) intraespecífica superior a 2% observada entre espécimes da espécie 

Leporinus piau da bacia do rio Pindaré/MA. 

 

Especies 

1Divergência 

intraespecífica (%) 

2Nº de 

subclados 

3Divergência 

dentro de 

subclados (%) 

4Divergência entre 

subclados (%) 

 Mín. Méd. Máx.    

Leporinus piau 0 2,5 5 2 0,1 a 0,5 4 

1 = Valores mínimos, médios e máximos de divergência genética intraespecífica; 2 = Número de 

subclados formados; 3 = Valores médios de divergência genética dentro de cada subclado; 4 = Valor 

médio de divergência genética entre os subclados formados. 

 

Elevada divergência intraespecífica tem sido encontrada entre dois subgrupos de Leporinus 

piau, analisados por Fraga et al. (2014) utilizando um fragmento do gene mitocondrial rRNA 16S, 

no qual foram encontrados resultados similares de diferenciação genética para a Bacia do rio 

Itapecuru. Aragão (2015) em análises filogenéticas baseadas no DNA mitocondrial e nuclear com 

Leporinus de bacias maranhenses, observou resultados similares, mostrando um processo de 

diferenciação genética neste táxon, no qual revelam a formação de três linhagens distintas, sendo 

que para a bacia do Rio Pindaré, foi evidenciado dois subclados. Em estudos realizados por 

Nascimento et al. (2016) na ictiofauna do Rio Itapecuru/MA, foram encontrados padrões de 

diferenciação genética no gênero Leporinus, com a formação de subclados fortemente suportados. 

A separação destes espécimes na bacia analisada em diferentes subclados sugere a 

existência de diferentes linhagens ou ocorrência de espécies crípticas, já que a espécie em estudos 

possui taxonomia complexa, possivelmente por Leporinus piau possuir caracteres morfológicos 

bastante similares com outras espécies do gênero, o que reforça a problemática taxonômica na correta 

identificação. 

Em nossos resultados, a média de distância genética intraespecífica foi significativamente 

inferior à interespecífica, o que eleva a precisão da técnica do DNA barcoding, uma vez que seu 

sucesso se baseia nessa diferença, caracterizando o barcoding gap (CARVALHO et al., 2011). 

De modo geral, os resultados das distâncias genéticas do presente estudo evidenciaram que 
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as sequências de uma mesma espécie tendem a se relacionar fortemente entre si e mostraram-se 

diferenciadas quando comparadas entre espécies distintas, permitindo a identificação dos táxons 

envolvidos. 

 

3.3 Identificação Molecular (BOLD Systems) 

As comparações realizadas na plataforma BOLDSystems revelaram percentuais de 

similaridade genética variando de 99,17% a 100% (Tabela 3). Algumas espécies não puderam ser 

comparadas em nível específico por não possuírem sequências depositadas no BOLDSystems. 

 

Tabela 3 - Percentual de similaridade obtido por meio de comparações das sequências de COI na plataforma 

BOLDSystems (The Barcode of Life Data System) para as espécies de peixes identificadas morfologicamente 

e que foram confirmadas com os dados moleculares. 

Morfológica Molecular Similaridade (%) 
Pygocentrus nattereri Pygocentrus nattereri 100 

Hoplias malabaricus Hoplias malabaricus 100 

Curimata macrops Curimata macrops 100 

Charax gibbosus Charax gibbosus 100 

Serrasalmus rhombeus Serrasalmus rhombeus 99,84 

Triportheus signatus Triportheus signatus 98,74 

Schizodon dissimilis Schizodon dissimilis 99,17 

Psectrogaster rhomboides Psectrogaster rhomboides 99,84 

Cynodon gibbus Cynodon gibbus 99,17 

Pimelodus ornatus Pimelodus ornatus 99,84 

Hemisorubim platyrhynchos Hemisorubim platyrhynchos 99,5 

Pimelodus blochii Pimelodus blochii 99,64 

Pseudoplatystoma fasciatum Pseudoplatystoma fasciatum 99,01 

Sorubim lima Sorubim lima 100 

Ageneiosus ucayelensis Ageneiosus ucayelensis 99,66 

Ageneiosus inermes Ageneiosus inermes 99,84 

Hassar wilderi Hassar wilderi 98,75 

Trachelyopterus galeatus Trachelyopterus galeatus 100 

Auchenipterus menezesi Auchenipterus menezesi 99,68 

Hypostomus plecostomus Hypostomus plecostomus 98,68 

Platydoras brachylecis Platydoras brachylecis 98,68 

Crenicichla menezesi Crenicichla menezesi 99,48 

Lycengraulis batesii Lycengraulis batesii 98,18 

Plagioscion squamosissimus Plagioscion squamosissimus 100 

Sternopygus macrurus Sternopygus macrurus 98,72 
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No entanto, algumas espécies que foram identificadas morfologicamente somente em nível 

genérico quando comparadas com amostras da plataforma, revelaram percentuais de similaridade 

genética 99 a 100% (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Percentual de similaridade obtido por meio de comparações das sequências de COI na plataforma 

BOLDSystems (The Barcode of Life Data System) para espécies identificadas morfologicamente a nível de 

gênero. 

Morfológica Molecular Similaridade (%) 

Acestrorhynchus sp. Acestrorhynchus cf. falcatus 99,64 

Metynnis sp. Metynnis maculatus 100 

Cichla sp. Cichla kelberi 99 

 

A espécie Acestrorhynchus sp. apresentou similaridade consistente com Acestrorhynchus 

cf. falcatus. Esta espécie já foi registrada no estudo realizado por Ramos et al. (2014) para a bacia 

do rio Parnaíba. A espécie Metynnis sp. foi similar com Metynnis maculatus com 100%. Metynnis 

maculatus, a mesma foi registrada para a Bacia do rio Itapecuru/MA em nível genérico por Barros 

et al. (2011), e teve confirmação em nível específico por Nascimento et al. (2016), em estudos da 

Ictiofauna da Bacia do Itapecuru. 

A espécie Cichla sp. apresentou similaridade consistente de 99% com Cichla kelberi. Com 

base em estudos anteriores sabe-se que não há registros da mesma em bacias Maranhenses 

(BARROS et al., 2011; RAMOS et al., 2014; MATAVELLI et al., 2015; NASCIMENTO et al., 

2016). Ocorrendo sua distribuição na América do Sul e bacias hidrográficas amazônicas 

(FISHBASE, 2016). Apontando a possibilidade da ocorrência dessa espécie para o rio Pindaré/MA 

que possui características amazônicas, este trabalho (PIORSKI, 2010), se constitui, como possível 

novo registro para o Maranhão. 

A espécie Prochilodus lacustris identificada morfologicamente neste estudo, obteve 

99,67% com Prochilodus nigricans na identificação molecular. Sabe-se que não há registro desta 

espécie em bacias hidrográficas Maranhenses (BARROS et al., 2011; RAMOS et al., 2014; 

MATAVELLI et al., 2015). No entanto, sua ocorrência é registrada em quase todas as bacias 

hidrográficas sul-americanas (KLASSMANN, 2009), fortalecendo a possibilidade da ocorrência 

dessa espécie para o rio Pindaré. 

 

3.4 Incerteza taxonômica em Leporinus piau 

Quando comparado sequências dos dois subgrupos formados de Leporinus piau, observou-

se que um subgrupo formado por 26 indivíduos apresentou similaridades genéticas de 100%, 99,17%, 

98,18 e 99,51% com Leporinus sp06, Leporinus sp10, Leporinus lacustris 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metynnis_maculatus
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e Leporinus friderici, respectivamente. Para o subgrupo formado por quatro indivíduos 

observou-se similaridade genética de 100% com Leporinus piau confirmando a identificação 

morfológica com a molecular, reforçando a necessidade da definição do status taxonômico 

dos subgrupos formados (Tabela 6). Nos Trabalhos de Fraga et al. (2014), Aragão (2015) e 

Nascimento et al. (2016) com Leporinus de bacias maranhenses foram observados resultados 

similares, mostrando um processo de diferenciação genética neste táxon. 

 

Tabela 6 - Percentual de similaridade obtido por meio de comparações das sequências de COI na 

plataforma BOLDSystems (The Barcode of Life Data System) para as espécies de Leporinus piau da 

bacia do rio Pindaré. 

Morfológica Molecular Similaridade (%) 

 Leporinus sp06 100 

 

Leporinus piau (Subgrupo 2) 
Leporinus friderici 99,51 

Leporinus lacustris 98,18 

 Leporinus sp10 99,17 

Leporinus piau (Subgrupo 1) Leporinus piau 100 

 

Segundo Garavello et al. (2003) L. friderici é a espécie mais comum e amplamente 

distribuída do gênero, presente em todas as grandes bacias Neotropicais, exceto as do rio São 

Francisco. Dada a semelhança entre L. piau e L. friderici, é possível que os estudos prévios 

tenham identificado exemplares dessas duas espécies erroneamente superestimando a 

distribuição geográfica de L. piau, o que pode justificar a similaridade dos espécimes de 

Leporinus piau deste trabalho com L. friderici da plataforma BOLDSystems. 

 

4 Conclusões 

 

Nossos resultados permitem inferir quanto à divergência existente na identificação 

morfológica e molecular, reforçando a problemática taxonômica de Leporinus. Contudo, de 

acordo com Henriques (2010) a resolução de problemas relacionados à identificação de uma 

espécie exige uma cuidadosa análise morfológica de taxonomistas especialistas antes que 

quaisquer recomendações finais possam ser feitas. 

Sendo assim, as análises de DNA barcoding e a análise morfológica devem caminhar 

juntas na resolução desta problemática. No presente estudo as espécies de peixes da bacia do 

Rio Pindaré, Maranhão foram identificadas com sucesso utilizando-se um fragmento do gene 

COI, reforçando a problemática observada para Leporinus piau em outras bacias maranhense. 
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Resumo 

Os insetos constituem o maior grupo de seres vivos que habita o planeta, reunindo 

aproximadamente 960.000 espécies descritas. As borboletas nectarívoras são frequentes 

visitantes florais e atuam como potenciais polinizadores de muitas plantas. São atraídas pela 

cor e por odores que essas plantas possuem, sendo de grande importância ecológica, pois ao 

se alimentarem, dispersam o pólen das plantas. O presente trabalho possui como objetivo 

realizar levantamento das borboletas nectarívoras (Insecta: Lepidoptera) da Área de Proteção 

Ambiental do Buriti do Meio, Caxias, Maranhão. Foram realizadas excursões bimestrais, no 

período de novembro de 2017 a novembro de 2018, a área de estudo, onde foram percorridas 

três trilhas, sendo duas fitofisionomias: Mata Ciliar e Cerrado, além de uma trilha localizada 

na borda de uma plantação. As coletas ocorreram de forma ativa, com utilização de rede 

entomológica ou puçá. Em total de 441 horas amostrais, foram registradas 76 espécimes, 

obtendo-se 18 espécies, pertencente a 15 gêneros e 9 subfamílias: Heliconiinae, Danainae, 

Nymphalinae, Pierinae, Coliadinae, Papilioninae, Riodininae, Pyrginae e Eudaminae. Diante 

dos dados obtidos pode-se concluir que, este estudo contribuirá de forma significativa para o 

conhecimento da diversidade da fauna de borboletas nectarívoras do Maranhão, sendo 

acrescentados aos poucos trabalhos que se tem de Lepidoptera para o estado.  

 

Palavras-chave: Conservação. Bioindicador. Rede entomlógica. 

Abstract  

The insects constitute the largest group of living beings that inhabit the planet, gathering 

approximately 960,000 described species. Nectarivorous butterflies are frequent flower 

visitors and act as potential pollinators of many plants. They are attracted by the color and 

odors that these plants possess, being of great ecological importance, because when they feed, 

they disperse the pollen of the plants. The present work aims to survey the nectarivorous 

butterflies (Insecta: Lepidoptera) from the Environmental Protection Area of Buriti do Meio, 

Caxias, Maranhão. Bimonthly excursions were carried out, from November 2017 to 

November 2018, the study area, where three trails were covered, being two 

phytophysiognomies: Mata Ciliar and Cerrado, as well as a trail located at the edge of a 

plantation. The collections occurred in an active way, with use of entomological network or 

puçá. A total of 441 specimens were recorded, obtaining 18 species, belonging to 15 genera 
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and 9 subfamilies: Heliconiinae, Danainae, Nymphalinae, Pierinae, Coliadinae, Papilioninae, 

Riodininae, Pyrginae and Eudaminae. Based on the data obtained, it can be concluded that 

this study will contribute significantly to the knowledge of the fauna diversity of 

nectarivorous butterflies in Maranhão, adding to the few works that have Lepidoptera for the 

state. 

 

Keywords: Conservation, Bioindicator, Entomological network. 

 

1 Introdução 

Artrópodes no geral, principalmente insetos, vêm sendo bastante usados em 

monitoramento ambiental e como bioindicadores em diversas escalas, devido a sua ampla 

distribuição, seu rápido ciclo de vida e rápida resposta a alteração do meio. 

Inventários de espécies são importantes fontes de informação para o conhecimento, 

restauração e manutenção da composição, estrutura e funcionamento de comunidades naturais 

(BROWN JR.; FREITAS, 2000; FREITAS et al., 2006). Os insetos constituem o maior grupo 

de seres vivos que habita o planeta, reunindo aproximadamente 960.000 espécies descritas 

(TOWNSEND et al., 2006). Os mesmos estão classificados em 33 ordens (RAFAEL et al., 

2012). 

A ordem Lepidoptera compreende a segunda maior dentre os insetos, sendo 

composta por mariposas e borboletas. Atualmente estima-se que existem 160.000 espécies 

descritas de Lepidoptera no mundo (KRISTENSEN et al., 2007), sendo que aproximadamente 

3.288 espécies ocorrem no Brasil (BROWN-JR; FREITAS, 1999; RITTER et al., 2011). 

Destas, somente 13% são representadas por borboletas, o restante é representado por 

mariposas (HEPPNER, 1991). 

As borboletas são divididas quanto ao hábito alimentar em duas guildas, frugívoras, 

que se alimentam de frutos fermentados ou carcaça de animais em decomposição, e 

nectarívoras, se alimentado de néctar de flores. As borboletas são relativamente bem 

conhecidas e podem contribuir para a compreensão da diversidade e conservação de insetos 

(DEVRIES et al., 1997). Nesse sentido, informações sobre riqueza, composição, endemismo e 

abundância das espécies podem auxiliar no estabelecimento de estratégias e prioridades de 

conservação (FLEISHMAN et al.,2006). 

Borboletas apresentam diversas relações ecológicas com outros organismos, cobre 

boa parte dos processos essenciais dos ecossistemas terrestres e contribuem de forma 

considerável como biomassa alimentar para níveis tróficos superiores (FREITAS et al., 2003). 
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As borboletas são divididas em duas superfamílias: Papilionoidea: Lycaenidae, Nymphalidae, 

Papilionidae, Pieridae, Riodinidae e Hesperioidea: Hesperiidae.  

Dentre as borboletas, a família Nymphalidae possui o maior número de espécies, 

com registros de cerca de 2.850 para a região Neotropical, das quais 800 espécies são 

encontradas no Brasil (DUARTE et al., 2012). Atualmente estão divididas em 12 subfamilias: 

Apaturinae, Brassolinae, Biblidinae, Charaxinae, Danainae, Heliconiinae, Ithomiinae, 

Limenitidinae, Libytheinae, Morphinae, Nymphalinae e Satyrinae, com espécies bastante 

diversificadas quanto à forma das asas, a coloração e o tipo de voo (LAMAS, et al., 2004; 

WAHLBERG et al., 2009). 

As borboletas respondem rapidamente às perturbações ambientais sendo algumas 

espécies consideradas bioindicadores, por serem fiéis aos seus microhabitats e especialistas 

em recursos como plantas hospedeiras. (BROWN JR, 1997; FREITAS et al., 2003).  

As borboletas nectarívoras são frequentes visitantes florais e atuam como potenciais 

polinizadores de muitas plantas. São atraídas pela cor e por odores que essas plantas possuem, 

sendo de grande importância ecológica, pois ao se alimentarem, dispersam o pólen das 

plantas. São nectarívoras os táxons Hesperiidae, Lycaenidae, Pieridae, Papilionidae, 

Riodinidae e algumas subfamílias de Nymphalidae: Apaturinae, Heliconiinae, Ithomiinae, 

Limenitidinae, Libytheinae e algumas tribos de Nymphalidae e Satyrinae (FREITAS et al., 

2006; UEHARA-PRADO et al., 2007). 

Diante do exposto, o presente trabalho possui como objetivo realizar levantamento 

das borboletas nectarívoras (Insecta: Lepidoptera) da Área de Proteção Ambiental do Buriti 

do Meio, Caxias, Maranhão, de modo a despertar nos alunos do ensino básico o interesse pela 

ciência e, principalmente pela diversidade biológica, para que estes futuramente se tornem 

recursos humanos capacitados para atuar na região. 

2 Metodologia  

2.1 Área de estudo 

A Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio é considerada uma unidade de 

conservação criada pela Lei Municipal Nº 1.540 promulgada no dia 25 de março de 2004, e 

nessa área encontra-se inseridos os projetos de Assentamento do Buriti do Meio e Santa Rosa 

(2º Distrito de Caxias/MA). Na área tem-se o predomínio da vegetação típica do Cerrado, 

como a presença de Matas de Galerias ou Mata Ciliar, ao longo das margens dos riachos 

Buriti do Meio e Riachão (CAXIAS. Lei nº 1540/2004) (Figura1). 
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 Figura 1. Representação da Área Física da Proteção Ambiental do Buriti do Meio. Fonte: 

IBGE, 2006; DATUM: D. WGS, 1984; Adaptado por: FRANCO, C. L. 2016. 

 

2.2 Métodos de coleta e identificação 

Foram realizadas excursões bimestrais, no período de novembro de 2017 a novembro 

de 2018, a área de estudo, onde foram percorridas três trilhas, sendo duas fitofisionomias: 

Mata Ciliar e Cerrado, além de uma trilha localizada na borda de uma plantação.  

As coletas ocorreram de forma ativa, com utilização de rede entomológica ou puçá, 

que consiste em um aro de alumínio de 40 cm preso a um cabo de alumínio que sustentam um 

saco de pano leve possuindo a forma de um coador com o fundo arredondado. A coleta dos 

espécimes nectarívoros ocorreu entre 9h00 as 16h00. 
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Após a captura dos espécimes, os mesmos foram sacrificados por  compreensão de 

tórax, colocados em envelopes entomológico e transportados ao Laboratório de Estudos de 

Lepidoptera - LEL, do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do 

Maranhão – CESC/UEMA, onde foram montados em pranchas apropriadas, e permaneceu por 

cerca de 15 dias para desidratação, logo após foram etiquetados com as seguintes 

informações: localização, data, coletor, armadilha e coordenadas geográficas. A identificação 

em nível específico e será realizada segundo bibliografia especializada (LAMAS, 2004) e por 

meio de comparação com acervo de referência da Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA), 

onde os espécimes estão depositados. 

 

Analise de dados 

Para analisar os dados, foi realizado inicialmente um banco de dados em planilha 

eletrônica, relacionando as informações de identificação e dados das etiquetas dos espécimes. 

A partir desse instrumento foi elaborada a lista de espécies, para posterior cálculo da frequência 

obsoluta e relativa.  

 

 

Figura 1. Coleta ativa com auxílio da rede 

entomológicas. Fonte: CRUZ, J. F.  
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3 Resultados e Discussão  

Em total de 441 horas amostrais, foram registrados 76 espécimes, obtendo-se 18 

espécies, pertencente a 15 gêneros e 9 subfamílias: Heliconiinae, Danainae, Nymphalinae, 

Pierinae, Coliadinae, Papilioninae, Riodininae, Pyrginae e Eudaminae (Tabela 1). 

As espécies mais frequentes foram: Euptoieta hegesia (Cramer, 1779), com 17 

espécies, seguida de Danaus gilippus (Cramer, 1775) e Pyrisitia nise (Cramer, 1775), ambas 

com oito espécies. Já as espécies menos frequentes foram Heliconius ethilla (Godart, 1819), 

Heliconius .sp, Dryas iulia (Fabricius, 1775), Junonia Evarete (Cramer, 1779), Anartia 

jatrophae (Linnaeus, 1763), Eurema elathea (C. Felder & R. Felder, 1861), apresentam 

somente uma espécie. 

 

Tabela 1. Lista de espécies de borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) coletadas na 

Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio. Fonte: Cruz (2018). 

Família/Subfamília/Espécies N° de espécimes Fr(%) 

NYMPHALIDAE   

Heliconiinae   

Heliconius erato (Linnaeus, 1758)  6 7,89% 

Heliconius ethilla (Godart, 1819) 1 1,31% 

Heliconius melpomene (Linnaeus, 

1758) 

7 9,21% 

Heliconius .sp 1 1,31% 

Dryas iulia (Fabricius, 1775) 1 1,31% 

Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) 17 22,36% 
 Danainae   

Danaus gilippus (Cramer, 1775) 8 10,5% 

Nymphalinae   

Junonia Evarete (Cramer, 1779) 1 1,31% 

Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763) 1 1,31% 

PIERIDAE   

Pierinae   

Ascia monuste (Linnaeus, 1764) 3 3,,94% 

Coliadinae   

Eurema elathea (C. Felder & R. 

Felder, 1861) 

1 1,31% 

Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) 7 9,21% 

Pyrisitia nise (Cramer, 1775)  8 10,5% 

HESPERIIDAE   

Pyrginae   

Pyrgus  sp. 2 2,63% 

Eudaminae   

Urbanus teleus (Hübner, 1821) 1 1,31% 

https://www.butterfliesofamerica.com/L/t/Pyrisitia_nise_a.htm
https://www.butterfliesofamerica.com/L/t/Danainae_a.htm
https://www.butterfliesofamerica.com/L/t/Pyrisitia_nise_a.htm
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PAPILIONIDAE   

Papilioninae   

Heraclides anchisiades (Esper, 1788) 4 5,26% 

RIODINIDAE   

Riodininae   

Aricoris chilensis (C. Felder & R. 

Felder, 1865) 

5 6,57% 

Riodinae sp 2 2,63% 

Total 76 100% 

 

A espécie contendo a maior frequência, Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) com 

22,36% pode ser justificado pela flexibilidade em conviver em locais antrópicos, em 

observação, a espécie Junonia evarete (Crame 1979) obteve 1,31%, em um trabalho realizado 

por Marchiori (2006) Junonia  evarete apresentou uma abaixa frequência, onde foi atribuído 

ao fato de ser considerada espécie comuns, generalista, com ampla distribuição e associadas à 

ambientes perturbados (DEVRIES, 1987). Adultos de J. evarete visitam grande variedade de 

flores, inclusive minúsculas ervas de pastiçais ou pradarias ribeirinhas (KLIMAITIS, 2000). 

Em relação as famílias obtidas, Nymphalidae foi a mais frequente, apresentando três 

subfamílias (Heliconiinae, Danainae, Nymphalinae) somando um total de 44 espécies 

coletadas, enquanto que a menos frequente foram as famílias Papilionidae, com uma 

subfamília (Papilioninae) somando 4 espécies e Riodinidae, também com apenas uma 

subfamília (Riodininae) somando 7 espécies (Figura 2). 

 

Figura 3. Frequência das subfamílias na APA do Buriti do Meio, Caxias-

Ma. Fonte: CRUZ, M. F, 2018. 
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A grande frequência de espécies representantes da família Nymphalidae, pode estar 

relacionado ao fato dessas espécies possuírem uma ampla distribuição, sendo comuns em 

vários habitats e características de locais semi-abertos ou perturbados (MARCHIORI; 

ROMANOWSKI, 2006), ambientes estes que podem ser observados nas áreas de estudo. Já 

em relação aos representantes da família Papilionidae, a menos frequente, esse resultado pode 

estar associado à capacidade de bioindicador de matas bem conservadas e de recursos hídricos 

abundantes (BROWN JR; FREITAS, 1999). 

As variações das espécies obtidas no presente trabalho podem estar relacionadas à 

especificidade do hábitat e viabilidade de recursos para as espécies de borboletas. Pieridae são 

especialmente abundantes em áreas abertas e possuem muitos representantes comuns em áreas 

antrópicas (BROWN JR.; FREITAS 1999; OWEN, 1971). Lagartas de muitas espécies desta 

família se alimentam de leguminosas e algumas, de crucíferas cultivadas, chegando a 

tornarem-se pragas (BIEZANKO, 1958). 

4 Conclusões 

Diante dos dados obtidos pode-se concluir que, este estudo contribuirá de forma 

significativa para o conhecimento da diversidade da fauna de borboletas nectarívoras do 

Maranhão, sendo acrescentados aos poucos trabalhos que se tem de Lepidoptera para o 

estado.  

As espécies Euptoieta hegesta (Cramer, 1779), Danaus gilippus, (Cramer 1775) e 

Pyrisitia nise (Cramer 1775) foram as mais frequentes neste estudo, enquanto que as espécies 

Heliconius ethilla (Godart, 1819), Heliconius sp, Dryas iulia (Fabricius, 1775), Junonia 

Evarete (Cramer, 1779), Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763), Eurema elathea (C. Felder & 

Felder, 1861),  foram as menos frequentes, com somente um espécime cada. 

Conclui-se ainda que, este trabalho gerou estímulo e serviu de motivação para 

despertar o interesse de alunos do ensino médio, a respeito da pesquisa científica bem como a 

área de Ciências Biológicas, possibilitando aos  mesmos o contato prévio com o ambiente 

universitário, além do mais,  o conhecimento da fauna de borboletas nectarívoras realizado 

nesse estudo, contribuirá para um futuro monitoramento da área de estudo e possíveis 

medidas de conservação da mesma. 
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Resumo 

A ordem Lepidoptera é a segunda maior dentre os insetos, possuindo aproximadamente 

160.000 espécies descritas, com estimativas de 500 mil espécies para o mundo. o estudo dos 

ninfalideos frugívoros na Aréa de Proteção do Buriti do Meio é de fundamental importância, 

no sentido de entender os padrões de distribuição e diversidade desses organismos. Dessa 

forma, o presente estudo tem como objetivo, realizar levantamento de borboletas frugívoras 

(Lepidoptera: Nymphalidae) da Área de Proteção Ambiental (APA) do Buriti do Meio, 

Caxias, Maranhão, Brasil. Foram realizadas excursões bimestrais à área de estudo no período 

de novembro de 2017 a novembro de 2018. Foram percorridas duas trilhas sendo duas 

fitofisionomias, Mata Ciliar e Cerrado, além de uma trilha localizada na borda de uma 
plantação.A coleta dos espécimes frugivoros ocorreu de passiva, com uso de armadilha do 

tipo Van Someren-Rydon. Em um total de 5280 horas de esforço amostral, foram obtidos 398 

espécimes de 20 espécies, pertencentes a 16 gêneros e cinco subfamílias: biblidinae, 

brasolinae, charaxinae, nymphalinae e satyrinae (tabela 1). As 2 espécies  mais abundante 

foram: Taygetis thamyra Cramer,1779 (65 espécimes), e Hamadryas februa (Hübner, 1823) 

(54 espécimes); enquanto as espécies menos abundantes foram: Prepona laertes ( Hübner 

[1911]) (2 espécimes), seguida por Biblis Hyperia (Cramer, 1776), Colobura dirce (Linnaeus, 

1758) e Fountainea ryphra Gayer, 1834, ambas com 3 espécimes. Portanto, As borboletas 

frugívoras são importantes ferramentas como bioindicadoras de paisagem, que é composta por 

paisagens bem distintas: Vegetação de Borda, Mata Ciliar e Cerrado em estágio secundário de 

sucessão. 

 

Palavras-chave: Borboleta. Cerrado. Van Someren-Rydon. 

Abstract  

The order Lepidoptera is the second largest of the insects, possessing approximately 160,000 

described species, with estimates of 500 thousand species to the world. the study of 

frugivorous nymphalids in the Middle Buriti Protected Area is of fundamental importance in 

understanding the patterns of distribution and diversity of these organisms. Thus, the present 

study aims to survey the frugivorous butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae) of the 

Environmental Protection Area (APA) of Buriti do Meio, Caxias, Maranhão, Brazil. Two-
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month excursions were conducted to the study area from November 2017 to November 2018. 

Two trails were covered, including two phytophysiognomies, Mata Ciliar and Cerrado, as 

well as a trail located at the edge of a plantation. The collection of the frugivorous specimens 

occurred passive, using a Van Someren-Rydon trap. In a total of 5280 hours of sample effort, 

398 specimens were obtained from 20 genera belonging to 16 genera and five subfamilies: 

biblidinae, brasolinae, charaxinae, nymphalinae and satyrinae (Table 1). Therefore, 

frugivorous butterflies are important tools as landscape bioindicators, which is composed of 

very distinct landscapes: Edge Vegetation, Riparian Forest and Cerrado in the secondary stage 

of succession. 

 

Key words: Butterflies, Cerrado e Van Someren-Rydon. 

 

1 Introdução 

Um dos grupos animais mais numerosos e espacialmente bem distribuídos dentre os 

diversos grupos de animais, são os artrópodes, destacando-se o grupo dos insetos, uma vez 

que correspondem a quase 60% de todos os animais do planeta (SILVA et al., 2012). Os 

insetos constituem o maior grupo de seres vivos que habita o planeta, reunindo 

aproximadamente 960.000 espécies descritas (TOWNSEND et al., 2006). Os mesmos estão 

classificados em 33 ordens (RAFAEL et al., 2012).  

A ordem Lepidoptera é a segunda maior dentre os insetos, possuindo 

aproximadamente 160.000 espécies descritas, com estimativas de 500 mil espécies para o 

mundo (ALMEIDA e FREITAS., 2012). O Brasil é o terceiro país com a maior riqueza e 

diversidade de lepidópteros do mundo (AGUIAR et al., 2009). Os mesmos são representados 

por borboletas, apresentando hábitos diurnos e crepusculares, e mariposas, possuindo hábitos 

noturnos (CARDOSO; HADDAD-JR., 2005; MORAES, 2009). 

Para o mundo são conhecidas quase 20 mil espécies de borboletas (CARVALHO, 

2012; LAMAS, 2008), e para o Brasil 3.426 espécies (DUARTE, 2012; CASAGRANDE; 

DUARTE, 2018). Este grupo apresenta diversas relações ecológicas com outros organismos, 

cobre boa parte dos processos essenciais dos ecossistemas terrestres e contribuem de forma 

considerável como biomassa alimentar para níveis tróficos superiores (FREITAS et al., 2003). 

Também estão entre os melhores grupos para monitoramento ambiental (DE VRIES et al., 

1997; FREITAS et al., 2003). 

Borboletas possuem importância nas pesquisas sobre biogeografia e interação 

inseto/planta, podendo ser usadas como bioindicadoras nos levantamentos, planejamento e na 

administração de reservas naturais. Também são usadas em estudos de ecologia de 

populações, inclusive dispersão e migração (devido à facilidade de marcação nas asas), 
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genética da seleção natural e em fatores e processos básicos como: alimentação, predação, 

parasitismo, competição e defesa (BROWN JR, 1992). 

As borboletas se encontram divididas em duas superfamílias, Papilionoidea, 

contendo as famílias, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Riodinidae e Nymphalidae, e a 

superfamília, Hesperioidea, possuindo uma única família, Hesperiidae (BROWN, 1992; 

LAMAS, 2004). Em relação aos hábitos alimentares as borboletas podem ser divididas em 

duas guildas, frugívoras, alimentando-se de frutas fermentadas, excrementos ou exsudados de 

plantas e animais em decomposição, e nectarívoras, alimentando-se de néctar de flores (DE 

VRIES, 1987; FREITAS et al., 2003). As borboletas frugívoras fazem parte da família 

Nymphalidae e estão distribuídas em quatro subfamílias: Satyrinae, Charaxinae, Biblidinae e 

Nymphalinae (WAHLBERG., et al. 2009). 

A respeito das borboletas frugívoras, facilmente atraídas por armadilhas com isca, os 

padrões de diversidade espacial e temporal têm sido bem explorados em florestas tropicais 

(DEVRIES, 1988; DEVRIES; WALLA, 2001; DEVRIES et al., 1999; FERMON et al., 2005; 

HILL et al., 2001; MOLLEMAN et al., 2006, RIBEIRO; FREITAS, 2012), revelando 

diferenças na composição e diversidade da comunidade entre os estratos verticais. A 

amostragem com borboletas frugívoras apresenta algumas vantagens práticas, que facilitam o 

estudo de suas populações. A principal característica que diferencia os ninfalídeos das outras 

famílias é que todos possuem apenas dois pares de pernas funcionais, sendo que o primeiro 

par e atrofiado e por esse motivo não é usado na locomoção (DEVRIES, 1987). 

De forma geral, o estudo dos ninfalideos frugívoros na Aréa de Proteção do Buriti do 

Meio é de fundamental importância, no sentido de entender os padrões de distribuição e 

diversidade desses organismos, além de servir com recursos para se traçar medidas de 

conservação da APA, uma vez que se pode observar uma forte pressão antrópica nessa área de 

estudo, principalmente do que diz respeito a fragmentação de habitat e efeito de borda. 

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo, realizar levantamento de 

borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) da Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Buriti do Meio, Caxias, Maranhão, Brasil. 

2 Metodologia  

2.1 Área de estudo 

A Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio é considerada uma unidade de 

conservação criada pela Lei Municipal Nº 1.540 promulgada no dia 25 de março de 2004, e 

nessa área encontra-se inseridos os projetos de Assentamento do Buriti do Meio e Santa Rosa 
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(2º Distrito de Caxias/MA). Na área tem-se o predomínio da vegetação típica do Cerrado, 

como a presença de Matas de Galerias ou Mata Ciliar, ao longo das margens dos riachos 

Buriti do Meio e Riachão (CAXIAS. Lei nº 1540/2004) (Figura1). 

 

  

Figura 1. Representação da Área Física da Proteção Ambiental do Buriti do 

Meio. Fonte: IBGE, 2006; DATUM: D. WGS, 1984;Adaptado por: FRANCO, 

C.I. 2016. 

 

2.2 Métodos de coleta e identificação 

Foram realizadas excursões bimestrais à área de estudo no período de novembro de 

2017 a novembro de 2018. Foram percorridas duas trilhas sendo duas fitofisionomias, Mata 

Ciliar e Cerrado, além de uma trilha localizada na borda de uma plantação. 

A coleta dos espécimes frugivoros ocorreu de passiva, com uso de armadilha do tipo 

Van Someren-Rydon (Figura 2), que consiste em um cilindro de tecido do tipo voil, 

sustentado por aros de ferro nas 11 extremidades, com a extremidade superior fechada com o 

mesmo tecido; a extremidade inferior aberta é fixada uma base, também de tecido estruturado 

com o aro de ferro, a cerca de 10 cm de distância da base do cilindro, formando a abertura 

para permitir a entrada dos insetos.  
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Para atrair os insetos frugívoros utilizou-se isca de frutas em decomposição (mistura 

de banana, laranja e abacaxi fermentados com cerveja durante dois dias anteriores à coleta). 

As armadilhas foram fixadas em galhos de árvores a uma altura variando de 1m a 2m do solo. 

Utilizou-se 40 armadilhas, distribuídas aleatoriamente, respeitando uma distância de no 

mínimo 100m uma da outra. As armadilhas ficaram dispostas em campo por 48 horas e após a 

captura os espécimes foram sacrificados por compressão no tórax e armazenados em 

envelopes entomológicos. 

 Após a coleta, os espécimes foram transportados ao Laboratório de Estudos de 

Lepidoptera - LEL, do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do 

Maranhão – CESC/UEMA, onde foram montados em pranchas apropriadas e permaneceram 

por cerca de 15 dias para desidratação, logo após foram etiquetados com as seguintes 

informações: localidade, data, coletor, armadilha e coordenadas geográficas. A identificação 

em nível específico foi realizada segundo bibliografia especializada (LAMAS, 2004) e por 

comparação com acervo de referência da Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA), onde os 

espécimes estão depositados. 

 

Figura 2. Armadilha do tipo Van Someren Rydon. 

Fonte: CINTRA, M. C. S, 2018. 
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2.3 Análise de dados 

Para analisar os dados, foi realizado inicialmente um banco de dados em planilha 

eletrônica, relacionando as informações de identificação e dados das etiquetas dos espécimes. 

A partir desse instrumento foi elaborada a lista de espécies, para posterior calculo da frequência 

obsoluta e relativa. 

 

3 Resultados e discussão  

Em um total de 5280 horas de esforço amostral, foram obtidos 398 espécimes de 

20 espécies, pertencentes a 16 gêneros e cinco subfamílias: biblidinae, brassolinae, 

charaxinae, nymphalinae e satyrinae (tabela 1). 

As 2 espécies  mais abundante foram: Taygetis thamyra (Cramer,1779) (65 

espécimes), e Hamadryas februa (Hübner [1823]) (54 espécimes); enquanto as espécies 

menos abundantes foram: Prepona laertes ( Hübner [1811]) (2 espécimes), seguida por Biblis 

Hyperia (Cramer, 1779), Colobura dirce (Linnaeus, 1758) e Fountainea ryphea (Cramer, 

1775), ambas com 3 espécimes. 

 

Tabela 1. Lista de espécies de borboletas frugívoras (Lepidoptera: Nymphalidae) coletadas na 

Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio. Fonte: Cruz (2018). 

Subfamílias/Espécies N° de 

espécimes 

Frequência (%) 

Biblidinae   

Amphidecta calliomma Felder & Felder, 1862 23 5,9 

Biblis hyperia (Cramer, 1779) 3 0,78 

Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) 24 6,25 

Eunica tatila Herrich-Schaffer, 1855 7 1,82 

Hamadryas amphinome (Linnaeus, 1767) 10 2,60 

Hamadryas februa (Hübner, [1823]) 54 14,06 

Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) 18 4,68 

Hamadryas loadamia (Cramer, 1777) 25 6,51 

Temenis laothoe (Cramer, 1777) 16 4,17 

Brassolinae   

Opsiphanes invirae (Hübner, [1808]) 34 8,85 

Charaxinae   

Fountainea ryphra (Cramer, 1775) 3 0,78 

Hypna chytemnestra (Cramer, 1777) 10 2,60 

Prepona laertes (Hübner, [1811]) 2 0,52 

Zaretis isidora (Cramer, 1779) 34 8,85 

Nymphalinae   

Colobura dirce (Linnaeus, 1758) 3 0,78 

Historis odius (Fabricius, 1775) 5 1,30 
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Satyrinae   

Cissia penelope (Fabricius, 1775) 14 3,65 

Taygetina kerea (A. Butler, 1869) 42 10,94 

Taygetis cleopatra (C. Felder & R. F, 1867) 6 1,56 

Taygetis thamyra (Cramer, 1779) 65 16,9 

Total 398 100 

 

A abundância da espécie Hamadryas februa (Hübner, [1823]) nesse estudo pode dar-

se ao fato de que essa espécie é comum em muitos ambientes perturbados (BROWN JR, 

1992), dessa forma acaba se tornando uma espécie bioindicadora de ambientes alterados, além 

ser da disponibilidade de recurso alimentar que favorece o estabelecimento e desenvolvimento 

dos espécimes na área de estudo. 

Dentre as subfamílias, Biblidinae foi a representada com maior frequência, com 9 

espécies e 180 espécimes(47%), seguida de Satyrinae e Charaxinae com 4 espécies (Gráfico 

1). Os resultados são justificados pelos seguintes motivos: Biblidinae é favorecida pela 

fragmentação ambiental, enquanto que Satyrinae é a subfamília mais diversa dentro 

Nymphalidae e são preferencialmente encontradas em ambientes de florestas (UEHARA-

PRADO et al., 2007). 

O número de espécies listado nesse estudo (20 espécies) é representativo se 

comparado a outros estudos realizado em outras regiões do Brasil. Pedrotti et al. (2011), em 

um fragmento de Floresta Mista no Rio Grande do Sul encontrou 30 espécies com um ano de 

coleta. Fucilini (2014), no município de Viamão-RS, listou 32 espécies de borboletas durante 

um ano de coleta. 
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Os dados obtidos representam um indicador das variações relativas espaciais e 

temporais da riqueza e abundância na comunidade de borboletas frugívoras, permitindo inferir 

a composição e dinâmica da comunidade desta guilda. No entanto existe a ressalva de que a 

captura das espécies e frequência dos espécimes possam sofrer influências de: 1) atratividade 

da isca; 2) estratificação vertical e ausência de réplicas; 3) habilidade de fuga de certas 

espécies; 4) exclusividade ou preferência por microhabitats não amostrados; 5) condições 

climáticas durante as amostragens (por ex., chuva); 6) sazonalidade de algumas espécies; 7) 

esforço amostral, dentre outros (GOMES-FILHO, 2003). 

4 Conclusões  

A partir dos dados coletados e analisados, é possível concluir ou sugerir que 

espacialmente algumas espécies apresentam certa preferência por habitats, como a 

Hamadryas februa, que prefere ambientes mais perturbados e iluminados, o que caracteriza 

sua maior frequência em relação às demais espécies. Espécies como Amphidecta calliomma, 

Figura 3. Frequência das subfamílias na APA do Buriti do Meio, Caxias-Ma.  

Fonte: CRUZ, B. J. F, 2018. 
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Catonephele acontius Hamadryas feroni e Hamadryas loadamia apresentam distribuição 

relativamente homogênea ao longo do tempo (amostragens), enquanto que na Subfamília 

Satyrinae as espécies Taygetis kerea e Taygetis thamyra apresentam picos de ocorrência 

elevados e, a maior abundância de indivíduos nas espécies desta subfamília indicam o alto 

grau de integridade da paisagem na Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio. Portanto, 

As borboletas frugívoras são importantes ferramentas como bioindicadoras de paisagem, que 

é composta por paisagens bem distintas: Vegetação de Borda, Mata Ciliar e Cerrado em 

estágio secundário de sucessão. 

Ademais, sugere-se a continuidade dos estudos nesta Área de Proteção Ambiental, 

dando maior ênfase às condições bióticas e abióticas a fim de associar essas condições aos 

padrões de distribuição de riqueza, abundância e seleção de habitat das espécies da região. 

Isso permitirá que as borboletas frugívoras sejam localmente utilizadas como indicadoras da 

qualidade do ambiente, subvencionar a elaboração de protocolos que possam ser facilmente 

interpretados e colocados em prática no manejo e consequente conservação desta reserva. 
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Resumo 

Os formicídeos são insetos eussociais, caracterizados por possuir alto grau de organização 

social, estão presentes em quase todos os ecossistemas terrestres. A fragmentação de um 

hábitat é o processo em que a extensão de área nativa contínua é transformada em uma série de 

pequenas porções e colabora para a redução da diversidade ecológica, devido à perda de 

hábitat. Portanto, este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade de formigas 

epigéicas em fragmentos de Cerrado e Mata ciliar da Área de Proteção Ambiental Municipal do 

Inhamum (APA do Inhamum), Caxias-MA. As coletas foram realizadas em junho de 2018, 

através de armadilhas do tipo pitfall, sendo utilizados dois tipos de atrativos (sardinha e mel), os 

espécimes coletados foram triados, contados e identificados. Para as análises estatísticas 

foram utilizados os programas Exel e Biodiversity Pro versão 2.0. Foram coletados 3972 

espécimes de 33 gêneros, pertencentes a 11 tribos e oito subfamílias de formigas. Em relação 

à ocorrência dos gêneros coletados por área de estudo, o fragmento que apresentou maior 

ocorrência genérica foi Mata ciliar com (27), seguido de Cerrado (22). Ao verificarmos a 

abundância por área cerrado despontou com 2495 espécimes, seguido por Mata ciliar com 
1477 espécimes. Diante disso, este trabalho nos permitiu conhecer um pouco da diversidade de 

formigas existentes na área estudada, bem como, relacionar a eficiência das armadinhas com o 

tipo de atrativo utilizado, sendo de fundamental importância para o estudo desse grupo de 

insetos. 

 

Palavras-chave: Pitfall. Mel. Sardinha. 

 
Abstract 

Formicides are eusocial insects, characterized by a high degree of social organization, present 

in almost all terrestrial ecosystems. Fragmentation of a habitat is the process where the 

extension of continuous native area transformed into a series of small portions and contributes 

to the reduction of ecological diversity due to the loss of habitat. Therefore, this work aimed 

to know the diversity of epigeic ants in Cerrado and Ciliary forest fragments of the Inhamum 

Municipal Environmental Protection Area (APA do Inhamum), Caxias-MA. The collections 

were carried out in June 2018, through pitfall traps, using two types of attractions (sardines 

and honey), the collected specimens were triads, counted and identified. For the statistical 

analysis, the Excel and Biodiversity Pro version 2.0 programs used. 3972 specimens were 

collected from 33 genera, belonging to 11 tribes and 8 subfamilies of ants. In relation to the 
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occurrence of the genera collected by study area, the fragment that presented the highest 

generic occurrence was Ciliary Mata with (27), followed by Cerrado (22). When we verified 

the abundance by cerrado area appeared with 2495 specimens, followed by Ciliary Mata with 

1477 specimens. Therefore, this work allowed us to know a little about the diversity of ants in 

the studied area, as well as to relate the efficiency of the armadinhas with the type of 

attraction used, being of fundamental importance for the study of this group of insects. 

 

Keywords: Pitfall. Honey. Sardine. 

 
1 Introdução 

As formigas estão presentes em quase todos os ecossistemas terrestres 

(FERNÁNDEZ, 2003), representando em torno de 40% da biomassa (HÖLLDOBLER e 

WILSON, 1990). Atualmente, Formicidae é composta por 17 subfamílias, 39 tribos, 334 

gêneros, 13.235 espécies e 1.961 subespécies (BOLTON, 2017). 

Os formicídeos são insetos eussociais, caracterizados por possuir alto grau de 

organização social, divisão do trabalho, duas gerações em determinado instante do 

desenvolvimento colonial, presença de indivíduos tanto estéreis quanto reprodutivos e 

cuidado cooperativo com a prole (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990; GORDON, 2002; 

JAFFE, 2004). 

Entretanto a fragmentação do hábitat que é o processo em que a extensão de área 

nativa contínua é transformada em uma série de pequenas porções, com sua área total, 

reduzidas e isoladas entre si por matrizes diferentes do hábitat natural (GENELETTI, 2004; 

RICKLEFS, 2003), tem colaborado para a redução da diversidade ecológica, devido à perda de 

hábitat (MORAES et al., 2012; BARROSO, 2002). Assim, estudar esses fragmentos a fim de 

obter informações sobre a sua biodiversidade é fundamental para garantir a sustentabilidade e 

a restauração de áreas fragmentadas (LAWRENCE e VASCONCELOS, 2009; SILVA, 2016). 

Diante disso, os formicídeos são um grupo de grande importância pois, apresentam 

características como, facilidade na amostragem, alta abundância, ampla distribuição, 

importância no funcionamento dos ecossistemas, além de serem sensíveis às mudanças 

ambientais e taxonomia relativamente bem conhecida, tornam-se cada vez mais sugeridas 

como indicadoras dos estados de degradação ou conservação de uma área (AGOSTI et al., 

2000; CARVALHO, 2017). 

Assim a, aquisição de conhecimentos específicos sobre a diversidade de formigas em 

fragmentos florestais (Cerrado e Mata ciliar) na Área de Proteção Ambiental Municipal 

(APA) do Inhamum, Caxias-MA, tem grande relevância pois, estes estudos são relativamente 

escassos sendo os mesmos, fonte de conhecimento e base para novas pesquisas. 
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Portanto este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade de formigas 

epigeias em fragmentos de Cerrado e Mata ciliar da APA do Inhamum, Caxias-MA. 

2 Metodologia 

2.1 Área de Estudo 

A Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum (Figura 1) está localizada no 

município de Caxias-MA, entre as coordenadas 04°53’30”S /43°24’53”W, à margem esquerda da BR-

316, sendo cortada verticalmente pela MA-127 que liga Caxias a São João do Sóter/MA, possuindo 

uma área de aproximadamente 4.500ha. Caracteriza-se por apresentar uma vegetação típica de cerrado, 

que vai desde cerrado ralo até cerradão. Ao longo dos córregos, lagoas e nascentes, a vegetação é 

formada por Mata Ciliar ou Mata de Galeria (CONCEIÇÃO et al., 2010) (Figura 1). 

Figura 1. Mapa da Área de Proteção Ambiental Municipal do 

Inhamum (APA do Inhamum). Fonte: Caxias, 2001. 

 
2.1 Métodos de coletas 

As formigas foram coletadas na APA do Inhamum,no mês de junho de 2018. Essas 

coletas foram realizadas em duas formações vegetais (Cerrado e Mata ciliar), sendo que em 

cada tipo de vegetação foi utilizado o mesmo método de coleta. 

Os espécimes foram coletados através de armadilhas do tipo pitfall com iscas 

(sardinha e mel). Cada área foi dividida em dois transectos distando entre si em 30m na 

horizontal, em cada transecto foram instaladas 10 armadilhas distante uma da outra em 10 m 

(Figura 2). 
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As armadilhas do tipo pitfall consiste em recipientes de plástico de 300 ml, contendo 

água e detergente neutro. Em seu centro foi acoplados através de uma estrutura de metal, 

copos plásticos de 80 ml, onde foram depositados os atrativos (mel e sardinha), o tempo de 

permanência no campo foi de 24h. 

Figura 2. Distribuição das armadilhas do tipo Pitfall com 

isca de sardinha (n=10) e Pitfall com isca de mel (n=10) 

para o (Cerrado e Mata ciliar) na Área de Proteção 

Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias-MA. 
 

Após as coletas, os materiais foram acondicionados em sacos plásticos contendo 

álcool 70%, identificados com etiquetas com informações referentes ao local da coleta, tipo de 

formação vegetal, tipo de método e número da amostra, em seguida foram transportados ao 

Laboratório de Mirmecologia/LAMIR do Centro de Estudos Superiores de Caxias da 

Universidade Estadual do Maranhão - CESC/UEMA, onde se procederam as etapas de 

triagem, contagem e identificação dos exemplares. O material biológico de referência deste 

estudo encontra-se depositado na coleção de formigas do LAMIR. 

2.2 Triagem, Contagem e Identificação 

A triagem do material foi realizada em placa de Petri sob Estereomicroscópio Stemi 

DV4 (ZEISS), após a triagem foi realizada a contagem dos espécimes e identificação dos 

gêneros foi realizada por meio de chaves taxonômicas específicas (BOLTON 1994, 1995, 

2003, 2014; FERNÁNDEZ e SENDOYA, 2004; BACARRO et al., 2015) e por comparação 

direta com exemplares de referência da Coleção Mirmecológica do LAMIR - CESC/UEMA. 

2.3 Análises Estatísticas 

Uma matriz de dados com presença/ausência e número de indivíduos das espécies 

identificadas foi construída no Software Microsoft Excel. Para análise da diversidade 

específica foi utilizado o índice de Shannon-Weaver (ZAR, 1966) e o índice de Equitabilidade 
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de Pielou (J), já para calcular a riqueza estimada das espécies (S) foi utilizado estimador de 

riqueza Chao 2 (SChao2) (COLWELL e CODDINGTON, 1994) sendo os mesmos analisados 

no programa Biodiversity Pro 2.0 (MCALEECE, 1997). 

3 Resultados e Discussão 

Foram coletados 3972 espécimes de 33 gêneros, pertencentes a 11 tribos e oito 

subfamílias de formigas. Myrmicinae foi à subfamília que obteve a maior riqueza e 

abundância, com quatro tribos, 13 gêneros, seguidos de Ponerinae com uma tribo e sete 

gêneros, Formicinae com duas tribos e quatro gêneros, Dolichoderine com uma tribo e três 

gêneros, Ecitoninae e Ectatomminae com uma tribo e dois gêneros cada, Pseudomyrmecinae e 

Dorylinae ambos com uma tribo e um gênero (Tabela 1). 

A subfamília Myrmicinae abriga metade das espécies conhecida para toda a família, 

com cerca de 6.500 espécies (BACARRO et al., 2015), sua ampla distribuição, sua riqueza e 

dominância é relatado em vários levantamentos realizados no Brasil (FREIRE et al., 2012), o 

mesmo pode estar relacionado com seu comportamento de nidificação, 

forrageamento,variação na estrutura colonial, e por apresentarem hábitos alimentares variados 

(HÖLLDOBLER e WILSON, 1990; ALBUQUERQUE e DIEHL, 2009). 

A sufamília Ponerinae ocupa o quarto lugar em riqueza de espécies, com 1195 

espécies em 47 gêneros, se encontram amplamente distribuídas em regiões tropicais e 

apresenta distribuição cosmopolita (BACARRO et al., 2015; LATTKE, 2015), com 

preferência por florestas, espécies desse gênero podem variar em tamanho desde muito 

pequenas até as maiores formigas viventes (LATTKE, 2015). 

A subfamília Formicinae também se encontra amplamente distribuída, na região 

Neotropicalabriga oito tribos e 17 gêneros (BACARRO et al., 2015; SUGUITURU et al., 

2015). Podem ser arborícolas, epigéicas, hipogéicas ou subterrâneas (BACARRO et al., 

2015). Formicinae tem sido apontada como típica de ambientes abertos ou não muito 

conservados (MARINHO et al., 2002; FREIRE et al., 2012). 

Em relação à ocorrência dos gêneros coletados por área de estudo, o fragmento que 

apresentou maior ocorrência genérica foi Mata ciliar com (27), seguido de Cerrado com (22). 

Os gêneros Chephalotes, Cyphomyrmex, Myrmicocrypta, Trachymyrmex, Eciton e 

Dorymyrmex foram coletados exclusivamente no cerrado, enquanto Sericomyrmex, 

Strumigenys, Anochetus, Hypoponera, Leptogenys, Rasopone, Dolichoderus, Linepithema, 

Nylanderia foram coletados apenas em mata ciliar (Tabela 1). 
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Para a Mata ciliar, os gêneros Strumigenys, Linepithema, Acanthostichus e 

Nylanderia foram coletados apenas em pitfall com isca de mel e Pseudomyrmex e 

Crematogaster em pitfall com isca de sardinha. No cerrado os gêneros Cyphomyrmex, 

Odontomachus, Eciton, Acanthostichus e Paratrechina foram coletados apenas em pitfall com 

isca de mel e Myrmicocrypta, Trachymyrmex e Labidus em pitfall com isca de sardinha 

(Tabela 1). 

Ao verificarmos a abundância por área, o Cerrado despontou com 2495 espécimes, 

seguido por Mata ciliar com 1477 espécimes. Os gêneros que apresentaram maior abundância 

de espécimes foram Pheidole (2244), Labidus (505) e Solenopsis (311) (Tabela 1). 

O gênero Pheidole é considerado como hiper-diverso (WILSON, 2003) com número 

de espécies catalogadas para o mundo de aproximadamente 900. A riqueza do gênero Pheidole 

pode ser atribuída pelo fato de possuírem dieta alimentar diversificada (MORINI et al., 2003), 

comportamento agressivos e competitivo (FOWLER, 1993), possuírem ninho populosos, com 

oportunismo, patrulhamento constante no ambiente em busca de alimento (RAMOS et al., 

2003) e apresentam tolerância às condições ambientais (CORRÊA et al., 2006). 

As formigas do gênero Labidus são nômades e possuem comportamento de 

recrutamento legionário. São caracteristicamente invasoras atacando comunidades do solo 

(HÖLLDOBLER e WILSON, 1990), como ninhos de outras formigas, cupins, abelhas e 

vespas (PANIZZI e PARRA, 2009). Esse grupo de formigas tem o hábito de deslocamento 

com recrutamento em massa, são predadoras muito agressivas e, podem mudar seu local de 

refúgio muito rapidamente (BRANDÃO et al., 2009; BOSCARDIN et al., 2013). 

O gênero Solenopsis apresenta grandes colônias, ampla distribuição geográfica, 

hábitos generalistas e comportamento agressivo nas interações interespecíficas (DELABIE et 

al., 2000; SILVESTRE, 2000). Este comportamento permite aos representantes desse gênero 

uma forte adaptação às alterações ambientais, sendo super amostradas em ambientes em 

processos de antropização (SILVESTRE, 2000; FONSECA e DIEHL, 2004; DIAS et al., 2008) 

uma vez que as espécies que constituem este gênero toleram bem as mudanças ambientais 

(ANDERSEN, 1991). 

Tabela 1. Lista de espécies de formigas epígeas coletadas com armadilhas de pitfall no 

(Cerrado (C) e Mata ciliar (MC)) na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, 

Caxias-MA, Brasil. 

CERRADO MATA CILIAR 
TOTA

L 

(C/M

Subfamília/Tribo/Gênero MEL SARDINHA MEL SARDINHA 

 T T T T 
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C) 

Subfamília Myrnicinae      

Tribo Attini      

Atta 20 2 18 3 43 

Chephalotes 1 5   6 

Cyphomyrmex 1    1 

Myrmicocrypta  5   5 

Pheidole 403 1484 344 13 2244 

Sericomyrmex   2 1 3 

Strumigenys   2  2 

Trachymyrmex  1   1 

Wasmannia 1 1 61 28 91 

Tribo Pogonomyrmecini      

Hylomyrma   184 8 192 

Tribo Crematogastrini      

Crematogaster 1 31  2 34 

Tribo Solenopsidini      

Rogeria 22  3 5 30 

Solenopsis 62 7 56 186 311 

Subfamília Ponerinae      

Tribo Ponerini      

Anochetus   1 2 3 

Dinoponera   1 1 2 

Hypoponera   4 7 11 

Leptogenys    9 9 

Odontomachus 1  1 4 6 

Pachycondyla 12 13 8 6 39 

Rasopone   2 5 7 

Subfamília Ecitoninae      

Tribo Ecitonini      

Eciton 3    3 

Labidus  100 284 121 505 

Subfamília Ectatomminae      

Tribo Ectatommini      

Ectatomma 97 61 5 9 172 

Gnamptogenys 60 2 11 22 95 

Subfamília Dolichoderinae      

Tribo Dolichoderini      

Dolichoderus   1 2 3 
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Dorymyrmex 3 7   10 

Linepithema   1  1 

Subfamília Dorylinae      

Tribo Acanthostichini      

Acanthostichus 1  1  2 

Subfamília Pseudomyrmecinae 

Tribo Pseudomyrmecini      

Pseudomyrmex 3 3  3 9 

Subfamília Formicinae      

Tribo Camponotini      

Brachymyrmex 2 1 1 1 5 

Camponotus 7 71 3 11 92 

Nylanderia   9  9 

Tribo Plagiolepidini      

Paratrechina 1  17 8 26 

Número de Subfamílias 8 7 7 7 8 

Número de Tribos 11 9 10 11 11 

Número de Gêneros 19 16 24 23 33 

Número de espécimes 701 1794 1020 457 3972 

MC: Mata ciliar; C: Cerrado; T: Total. 

Para comparação da diversidade existente nos dois ambientes, foi aplicado o índice 

de diversidade de Shannon. Os valores obtidos com base neste índice não apresentaram muita 

divergência quando comparado Cerrado e Mata ciliar. O fragmento de Mata ciliar obteve 

maior índice de diversidade (H'= 1,41) e maior índice de equitabilidade entre as áreas estudadas 

(Tabela 3). Segundo Magurran, (2011), a heterogeneidade dos ambientes é verificada através 

do índice de equitabilidade que considera o grau de uniformidade na abundância das espécies. 

O alto valor da equitabilidade encontrada para Mata ciliar, assim é decorrente aos elevados 

índices de gêneros para este fragmento. 

A diversidade de uma área sofre interferência de fatores da competição 

interespecífica, desta forma a diversidade tende a diminuir em função do elevado número de 

espécies comuns portadoras de elevada abundância proporcionando assim a redução de 

espécies raras (DAHMS et al., 2010). 

Tabela 2. Índices de diversidade de espécies de Shannon-Wiener e 

Equitabilidade, para formigas coletadas no (Cerrado e Mata ciliar) na Área 

de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias-MA. 
 

Ambientes Shannon-Wiener Equitabilidade 

Cerrado 1,34 0,35 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerapachyinae
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Mata ciliar 1,41 0,62 

Quando verificamos a eficiência dos métodos de coleta, as armadilhas com iscas de 

sardinha foram a que obtiveram o maior número de espécimes (2251) e iscas de mel o que 

apresentou o menor número (1721). Para riqueza genérica, a armadilha de pitfall com iscas de 

mel foi o mais eficiente capturando 42 gêneros e iscas de sardinha com 38 gêneros. Para o 

Cerrado o método pitfall com sardinha obteve os maiores índices para riqueza (35,57) e pitfall 

com mel com diversidade de Shannon-Weaver (H’ = 1.3), para a Mata ciliar o método pitfall 

mel obteve os maiores índices para riqueza (38,64) e maior diversidade de Shannon- Weaver 

(H’ = 1.38) (Tabela 4). 

Segundo Bicalho et al. (2007), O método pittall é eficiente na captura de formigas 

que forrageiam de forma solitária, mas a importância dessas armadilhas é ressaltada pelo fato 

de permanecerem no campo por 24h, amostrando espécies que forrageiam à noite, enquanto 

as outras se restringiram às espécies que forrageavam no exato momento da coleta. O método 

isca atrativa tem os maiores valores para a biomassa estimada. 

Tabela 3. Análise faunística de comunidades de formigas amostradas com 

pitfall no (Cerrado e Mata ciliar) na Área de Proteção Ambiental Municipal 

(APA) do Inhamum, Caxias-MA. Número de gêneros; Riqueza estimada 

(Chao 2); Índice de diversidade Shannon-Weaver (H’). 
 

Cerrado Mata ciliar 

 Mel Sardinha Mel Sardinha 

Nº de gêneros 19 16 23 22 

Riqueza estimada (Chao 2) 21,6 35,57 38,64 36,56 

Índice de diversidade 1,3 1,23 1,38 1,36 

4 Conclusões 

Os fragmentos florestais (Mata ciliar e Cerrado), demostraram diferenças 

entre a diversidade de gêneros e abundância de espécimes, tendo para Mata ciliar 

maior riqueza genérica e menor abundância quando comparado com o Cerrado. 

Diante disso, com esse trabalho, foi possível adicionar informações sobre a 

diversidade de formigas existentes nos fragmentos estudados, permitindo dessa 

forma, inferir que, devido ao maior índice de diversidade encontrada na Mata ciliar, 

está provavelmente seja uma área com menor interferência antrópica e 

consequentemente a mais preservada. 
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Resumo 

Cupins são insetos eusociais da ordem Isoptera, que possui cerca de 2800 espécies para o 

mundo, para o Brasil, ocorrem aproximadamente 300 espécies. A ecologia de cupins no Brasil 

ainda é pouco conhecida, em especial na região Nordeste. Neste sentido, objetivou-se analisar 

a diferença entre os ambientes de Mata de galeria e Cerrado Sensu Stricto, em relação a 

biodiversidade de cupins. A partir desta diferença, analisar a ocorrência de espécies 

bioindicadores de qualidade e/ou de alteração ambiental, a fim de fornecer dados que possam 

indicar áreas críticas para a conservação biológica. Foram escolhidas duas áreas (Área de 

Mata de galeria e Área de Cerrado Sensu Stricto) na Área de Proteção Ambiental do 

Inhamum. As coletas foram realizadas duas vezes durante o período seco, e duas vezes no 

período chuvoso, totalizando 4 coletas. Para a amostragem da termitofauna, foram utilizadas 

armadilhas do tipo Termitrap. No laboratório foram feitas a triagem e quantificados os 

indivíduos e os dados foram analisados no software Excel. Foram coletados quatro gêneros de 

isopteros: Amitermes, Cylintrotermes, Heterotermes e Velocitermes, pertencente a duas 

famílias: Rhinotermitidae e Termitidae, no qual o gênero que obteve maior número de 

indivíduos foi o gênero Heterotermes. No entanto os cupins são mais atraídos por armadilhas 

em ambientes menos equilibrados e o gênero Heterotermes foi o mais representado em 

números de indivíduos na Área 2 (Cerrado Sensu Stricto), sendo que este tem afinidades por 
áreas perturbadas pelas ações antrópicas. 

 

Palavras-chave: Isoptera. Edáfico. Bioindicadores. 

Abstract 

Termites are eusocial insects of the order Isoptera, which has about 2800 species to the world, 

to Brazil, occurring approximately 300 species. The termite ecology in Brazil is still little 

known, especially in the Northeast region. In this sense, the objective was to analyze the 

difference between the environments of Mata de galeria and Cerrado Sensu Stricto, in relation 

to termite biodiversity. From this difference, to analyze the occurrence of bioindicator species 

of quality and / or environmental change, in order to provide data that may indicate critical 

areas for biological conservation. Two areas (gallery forest area and Cerrado Sensu Stricto 

area) were chosen in the Inhamum Environmental Protection Area. The samples were 

collected twice during the dry period, and twice in the rainy season, totaling 4 collections. For 

the sampling of the termitofauna, Termitrap traps were used. In the laboratory the individuals 

were screened and quantified and the data were analyzed in 

mailto:annykelly42@hotmail.com
mailto:luizadaiana@hotmail.com
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Excel. Four genera of isoptera: Amitermes, Cylintrotermes, Heterotermes and Velocitermes, 

belonging to two families: Rhinotermitidae and Termitidae were collected, in which the genus 

that obtained the largest number of individuals was the genus Heterotermes. Termites are more 

attracted to traps in less balanced environments. However, the genus Heterotermes was the 

most represented in number of individuals in Area 2 (Cerrado Sensu Stricto), being that it has 

affinities for areas disturbed by the anthropic actions. 

 

Key words: Isoptera. Edaphic. Bioindicators. 

 
 

1 Introdução 

Cupins são insetos eussociais da ordem Isoptera, que possui cerca de 2800 espécies 

para o mundo (CONSTANTINO, 2012). No Brasil, ocorrem aproximadamente 300 espécies 

(CONSTANTINO, 1999). As principais famílias encontradas são: Kalotermitidae, 

Termopsidae, Rhinotermitidae, Termitidae e Serritermitidae (GALLO et al., 2002). 

A ordem Isoptera representa um dos grupos de insetos mais abundantes na maioria 

dos ecossistemas tropicais, o que demonstra a grande importância ecológica desses insetos 

(MARTIUS, 1994; BIGNELL; EGGLETON, 2000). Juntamente com formigas e minhocas, 

os cupins são considerados um dos grupos mais importantes entre os animais edáficos, pois 

influenciam na estrutura física e funções biológicas do solo das regiões tropicais 

(MATSUMOTO, 1976; EGGLETON et al., 1995; EGGLETON et al. 1996). 

Durante a construção de seus ninhos, os cupins aumentam a porosidade no solo, 

permitindo a passagem de água e são capazes de movimentar a terra, resultando no 

enriquecimento do solo e de nutrientes úteis para plantas (WOOD 1988; HOLT; COVENTRY 

1990; HOLT & LEPAGE 2000), sendo muitas vezes denominados “engenheiros do 

ecossistema” (JONES et al., 1994). 

A eussocialidade é caracterizada pela vida em colônias com castas reprodutivas e não 

reprodutivas, cuidado cooperativo com a prole e sobreposição de gerações (HIGASHI et al., 

2000). Uma característica geral dos cupins é que geralmente os operários são 

morfologicamente uniformes, ao passo que soldados são morfologicamente diversos. 

Os cupins têm sido apontados como um dos grupos de insetos mais adequados para 

monitoramento e análise de qualidade ambiental, tendo em vista, principalmente, sua 

importância funcional nos ecossistemas tropicais e a sensibilidade de suas populações a 

perturbações do meio em que vivem (DESOUZA; BROWN, 1994; EGGLETON et al. 1995; 

BROWN, 1997). A ecologia de cupins no Brasil ainda é pouco conhecida, em especial na 
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região Nordeste (BANDEIRA; VASCONCELLOS, 1999). 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar a diferença da 

abundância, riqueza e diversidade de cupins no período seco e chuvoso entre os ambientes de 

Mata de galeria e Cerrado Sensu Stricto na APA do Inhamum, Caxias-MA. 

 
2 Metodologia 

 
2.1 Área de Estudo 

O município de Caxias está situado na mesorregião do Leste Maranhense, entre as 

coordenadas 04°51’32”S e 43°21’22”W, com uma altitude média de 66 metros ao nível do 

mar. Possui área de 5.151 km² (ALBUQUERQUE, 2012). A Área de Preservação Ambiental do 

Inhamum, foi criada pela Lei Municipal 1.46/2001, do dia 04 de julho de 2001 e possui uma 

área de aproximadamente 3.500 hectares (CAXIAS, 2001). Está localizada à margem 

esquerda da BR-316, próximo ao perímetro urbano de Caxias, entre as coordenadas 

04°53’30”S e 43°24’53”W. É cortada transversalmente pela MA-127, ligando Caxias ao 

município de São João do Sóter (ALBUQUERQUE, 2012). 

A APA do Inhamum é caracterizada por apresentar uma configuração paisagística 

fisionomicamente de Cerrado, com dois estratos, um arbóreo/arbustivo e outro composto por 

gramíneas em áreas planas, enquanto que nas depressões têm-se buritizais associadas aos 

cursos hídricos (CAXIAS, 2001). 

O clima predominante da área é o Tropical sub-úmido AW, com duas estações 

distintas, verões chuvosos e invernos secos. Segundo Araújo (2012) a área caracteriza-se por 

apresentar índices pluviométricos regulares entre 1.600 e 1.800 mm, as temperaturas, 

mínimas, médias e máximas, são normalmente elevadas. A média anual é superior a 24°C. A 

hidrografia da APA do Inhamum apresenta um riacho principal, que recebe o mesmo nome da 

APA, e subafluentes, fazendo parte da rede hidrográfica da bacia do rio Itapecuru. A 

geomorfologia da área está localizada na bacia sedimentar do Meio Norte com áreas de 

depressões e com presença marcante de areia quartzosa e solos aluviais nas proximidades do 

percurso d’água. 

 

2.2 Caracterização da Área de Estudo e Coleta de Dados 
 

A área experimental foi dividida em duas áreas, que se caracteriza por apresentar 

dois tipos de fitofisionomia de Cerrado, Cerrado Sensu Stricto e Mata de Galeria, com 
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arbustos e árvores dispersas no decorrer da trilha com grandes quantidades de gramíneas, com 

dossel aberto chegando em alguns pontos semiaberto até tornar-se fechado nas Matas de 

Galeria. As famílias vegetais predominantes são Poaceae, Rubiaceae e algumas Fabaceae e 

uma considerável presença de Myrtaceae (SILVA, 2016). E Área 2 (Cerrado Sensu Stricto) que 

se caracteriza por uma vegetação típicas, com árvores de pequeno e médio porte, arbustos 

predominantes a chegar pontos com consideráveis taxas de serapilheira, sem a presença de 

corpos hídricos, com dossel aberto à semiaberto. A vegetação é composta por gramíneas, 

ervas, arbusto e árvores das famílias Fabaceae, Areacaceae, Caryocaraceae, Rubiaceae, entre 

outras espécies de famílias distintas (SILVA, 2016). 

 

2.3 Coleta do Material 

As coletas foram realizadas duas vezes durante o período seco (outubro/novembro de 

2017) e duas vezes durante o período chuvoso (fevereiro/março de 2018), contemplando a 

Área 1 e Área 2, totalizando 4 coletas. Para a amostragem da termitofauna, foi utilizado 

armadilhas do tipo Termitrap (ALMEIDA & ALVES, 1995), com as dimensões de 72 cm x 18 

cm, enroladas e presas por barbantes na forma cilíndrica como um “rocambole”, com 6 cm de 

diâmetro. As armadilhas foram instaladas em duas áreas e em cada área, foram implantadas 

12 armadilhas, totalizando 24 armadilhas a cada coleta, estas são enterradas no solo e 

permaneceram na área por um período de 15 dias. As armadilhas foram distribuídas em 2 

transectos distando 20 metros entre si e cada transecto constituídos de 6 pontos distando 10 

metros. 

Após esse período, as amostras foram recolhidas e devidamente embaladas em sacos 

plásticos individuais, identificados com o número da armadilha e a data da coleta e 

transportadas ao Laboratório de Bioindicadores de Qualidade Ambiental-LABIOQ localizado 

no CESC-UEMA. Posteriormente, os exemplares coletados foram separados das impurezas 

pelo método de flotação, com o auxílio de uma bandeja, pinça e peneira, e armazenados em 

potes plásticos contendo álcool 70%. 

No laboratório foram quantificados os indivíduos utilizando Estereomicroscópio 

modelo Stemi DV4 ZEISS. 

2.4 Fatores Físicos (temperatura do solo e precipitação) 

Utilizou-se um termômetro do tipo espeto multifunções branco – Prana, para aferir a 

temperatura do solo, esse era colocado em cada ponto na hora da instalação das armadilhas. Os 
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dados das precipitações dos meses de coletas (outubro-novembro/2017 e fevereiro-

março/2018) foram coletados na estação meteorológica da cidade de Caxias-MA, no qual foi 

dado a média de precipitação no final de cada mês solicitado. 

 
2.5 Análise dos Dados 

 

Os indivíduos foram separados em soldados e operários, analisando a quantidade 

total de indivíduos entre os dois ambientes (Área 1 e Área 2), identificação dos isopteros em 

nível de família e gênero. 

Na avaliação quantitativa, foi mensurada a abundância (número total de indivíduos) e 

a diversidade. As comparações dos gêneros dos diferentes tratamentos foram feitas mediante a 

utilização dos Índices de Diversidade de Shannon e o Índice de Equitabilidade de Pielou (e) 

(ODUM, 1993). 

 

O índice de diversidade de Shannon (H) foi definido por: 

H = - pi. log pi Σ (1) 

em que: 

Pi = ni/N; 

ni = Densidade de 

cada grupo; N = Σ ni. 

Esse índice assume valores que podem variar de 0 a 5, sendo que o declínio de seus 

valores é o resultado de uma maior dominância de grupos em detrimento de outros (BEGON et 

al., 1996). 

O Índice de Equitabilidade de Pielou (e) é definido por: 

e = H/S (2) 

em que: 

H = índice de Shannon; 

S = Número de espécies ou grupos. 

 

3 Resultados e Discussão 

3.1 Abundância e riqueza da fauna de cupins 

Foram registradas duas famílias de isopteros pertencentes a: Rhinotermitidae e 

Termitidae nas áreas de coleta (Área 1 e 2), sendo que a área que obteve maior número de 

espécimes das duas famílias foi a Área 2 que se encontra no Cerrado sensu Stricto (Figura 1). 
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Figura 1: Famílias de Isopteros coletados na Áreas 1 (mata de galeria), e Área 2 (cerrado 

sensu stricto), na APA do Inhamum, Caxias-MA. Fonte: Formiga (2018). 

 

Os Rhinotermitidae são comumente chamados de “cupins subterrâneos” e são todos 

xilófagos (VALÉRIO et al., 1998). As colônias deste grupo, geralmente, são grandes e a 

construção dos ninhos na maioria das vezes está associada à madeira (CONSTANTINO, 

2015), o ninho pode ser subterrâneo ou construído no interior da madeira (TRIPLEHORN & 

JOHNSON, 2011). O que pode ter facilitado a grande quantidade de indivíduos coletados pela 

armadilha (Figura 1). Segundo Espirito-Santo Filho (2005) espécies xilófagas tem afinidades 

por áreas perturbadas. 

Termitidae é uma família muito grande que corresponde a mais de 80% das espécies 

que ocorrem no Brasil e cujos hábitos são muito variados (VALÉRIO et al., 1998). De acordo 

com Siqueira e Kitayama (1983), em áreas perturbadas, tais como pastagem semidesmatada, 

pastagem cultivada e vegetação secundária, a densidade de termiteiros geralmente é maior do 

que em áreas não perturbadas. Mostrando que na Área 2 (Cerrado Sensu Stricto) as duas 

famílias foram abundantes em número de espécimes (Figura 1). 

As famílias Rhinotermitidae e Termitidae podem apresentar sete espécies 

bioindicadoras: Schedorhinotermes javanicus, Procapritermes sp., Pericapritermes 

semarangi, Macrotermes gilvus, Microtermes insperatus, Nasutitermes javanicus e 

Nasutitermes matangensis (PRIBATI et al., 2011). Anoplotermes sp., pertencente à família 
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Termitidae, estas espécies fornecem dados que podem indicar áreas críticas para a conservação 

biológica e que poderão ser úteis no monitoramento e recuperação ambiental (CUNHA, 2006). 

Durante as coletas realizadas entre outubro e novembro de 2017 e fevereiro e março de 

2018 foram encontrados um total de 40.855 espécimes. Foram distribuídos em 13.158 

espécimes, 2 famílias e 2 gêneros para a Área I (mata de galeria) e 27.697 espécimes, 2 

famílias e 3 gêneros para Área 2 (Cerrado Sensu Stricto) (Tabela 1). No geral, a Área 2 foi a 

que obteve a maior riqueza observada (3 gêneros). 

 

Tabela 1: Número e percentual de Gêneros de Isopteros coletados na Área 1 (mata de 

galeria), Área 2 (cerrado sensu stricto), na APA do Inhamum, Caxias-MA. Fonte: 

Formiga (2018). 
 Área 1  Área 2 

Família/Gênero NI  % NI % 

TERMITIDAE      

Amitermes -  - 3017 10,89 

Cylindrotermes 37  0,28 - - 

Velocitermes -  - 4392 15,86 

RHINOTERMIDITAE      

Heterotermes 13121  99,72 20288 73,25 

TOTAL 13158 100,00 27697 100,00 

 
O gênero mais abundante foi Heterotermes com 13.121 indivíduos (99,72%) para 

Área 1 e 20.288 (73,25%) indivíduos para Área 2. No estudo de Alves (2009), a espécies mais 

abundante foi Heterotermes sulcatus, foi a espécies subterrânea mais resistente a perturbação 

antrópica (Tabela 1). 

Seguido de Velocitermes com 4.392 (15,86%) ocorrendo somente na Área 2, 

Bandeira et al, (2003) afirmam que o gênero Velocitermes, parecem ser favorecidas em áreas 

abertas. Como área de Cerrado é aberta, facilita mais a captura dos espécimes desse gênero 

(Tabela 1). 

O gênero Amitermes ocorreu somente na Área 2 (Cerrado Sensu Stricto) com 3.017 

indivíduos (10,89%). Estudo realizado por Alves (2009), sobre térmitas como bioindicadores 

de habitat na caatinga, trabalhando em três áreas diferentes na caatinga, notou-se a 

presença de matéria orgânica a partir de fezes de gado, o que, em parte pode ser responsável 

pela presença de algumas espécies associada a este material na Área 2, como Amitermes 

nordestinus (Tabela 1). 

Observou-se que o gênero Cylindrotermes foi o mais raro nas amostras, no qual foi 
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encontrado somente 37 indivíduos correspondendo 0,28% do total coletado, e este ocorreu 

somente na Área 1 (mata de galeria) o que indica ter ocorrido pouco nas amostras (Tabela 1). 

Segundo Mathews (1977) não existe relato de ninho construído por qualquer das 

espécies do gênero, as espécies de Cylindrotermes vivem em pequenas colônias, em gravetos e 

galhos mortos, ocos de troncos ou tocos de árvores mortas. O que justifica a rara ocorrência 

destes, pois na área em que ele ocorreu tem uma grande quantidade de galhos e gravetos em 

decomposição, no entanto as armadilhas não foram tão atraentes para esse gênero, deve ter 

ocorrido, pois algumas armadilhas poderiam estar próximas dessas pequenas colônias (Tabela 

1). 

3.2 Efeitos Físicos (temperatura e precipitação) sobre a abundância da fauna de cupins 

Na tabela 2 estão apresentados o total de indivíduos dos gêneros coletados, divididos 

por Áreas (1 e 2) e períodos (seco e chuvoso). Observa-se que não houve indivíduos coletados 

na Área 1 e Área 2 para dos gêneros Amitermes, Cylindrotermes e Velocitermes, no período 

chuvoso, corroborando com o estudo de Peres Filho et al. (2012), em sua pesquisa sobre 

Diversidade de Cupins em Áreas de Savana, Submetidas a Diferentes Regimes de Fogo, 

também encontrou uma menor quantidade de indivíduos no final do período chuvoso, 

relatando que o ocorrido esteja relacionada à saturação do solo pela umidade, o que pode ter 

provocado uma maior mortalidade dos indivíduos. Somente o gênero Heterotermes teve 

ocorrência de espécimes em ambas as áreas no período chuvoso (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Famílias e gêneros de Isopteros coletados no período seco e chuvoso 

na Área 1 (mata de galeria), Área 2 (cerrado sensu stricto), na APA do Inhamum, 

Caxias-MA. Fonte: Fernandes (2018). 

         
 

  Área 1  Área 2  

Família/Gêneros Seco Chuvoso Seco Chuvoso 

TERMITIDAE     
 

Amitermes - - 3017 - 

Cylindrotermes 37 - - - 

Velocitermes - - 4392 - 

RHINOTERMIDITAE     

Heterotermes 2702 10419 14582 5706 
 

O gênero Heterotermes ocorreu nas duas áreas de estudos e nos períodos seco e 
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chuvoso, só com o maior número no período seco e na Área 2 (Cerrado Sensu Stricto) (Tabela 

2), onde estes são xilófagos e tem uma ampla distribuição. No estudo de Cunha e Castro et al. 

(2012) sobre Distribuição Sazonal de Heterotermes Tenuis (Hagen) em forrageamento de 

cupins em diferentes profundidades no solo em povoamentos de Eucalyptus spp., mostra que 

a espécie Heterotermes tenuis, pertencente ao gênero Heterotermes teve um aumento no final 

do período chuvoso pois as condições ambientais foram favoráveis a espécie estudada e no 

período seco pode ter ocorrido em função do período de estiagem, entre junho e outubro 2009 

e de março a maio de 2010. 

Na tabela 3 estão apresentados a distribuição do número de espécimes de Isopteros 

Em relação aos meses e as áreas de coleta, a que obteve um menor número de indivíduos foi a 

Área 1 (mata de galeria), no mês de outubro (669 espécimes) que corresponde ao período 

seco, pois nessa área tem uma grande quantidade de serapilheira, troncos mortos e caídos, 

também pôde observar várias colônias de isopteros, ou seja, nessa área possui uma quantidade 

de alimento significativo para que os cupins não seja tão atraídos pelas armadilhas instaladas 

nas áreas. E com a temperatura (28,5 °C) elevada do solo e sem chuva (0,0 mm) nesse mês faz 

com que eles não saiam de suas colônias. 

Segundo Peres Filho et al. (2012), afirma que um maior equilíbrio ecológico 

propicia às espécies condições favoráveis para o estabelecimento e o desenvolvimento de suas 

colônias fazendo com que esses não sejam tão atraídos pelas armadilhas. O que pode estar 

relacionado com o menor número de indivíduos coletados na Área 1 no mês de outubro. 

Provavelmente a Área 1 foi pouco modificada pelas ações do homem e com o aumento da 

precipitação (363,8 e 193,8 mm) e a diminuição da temperatura do solo (24,5 e 26,7 °C) 

respectivamente para os meses de fevereiro e março, pode-se observar um aumento desses 

indivíduos, pois como o solo é bastante poroso e contém matéria orgânica, no período de chuva 

faz com que muitos desses insetos saiam em busca de alimento, já que o solo rapidamente 

filtra a água. 

Tabela 3: Distribuição do número de espécimes de Isopteros, nos meses de coleta, nas 

Áreas 1 (mata de galeria), 2 (cerrado sensu stricto), na APA do Inhamum, Caxias-MA. 

Fonte: Fernandes (2018). 

 

Meses 
 

Área 1 
Média 

Temp. do 

solo (°C) 

 

Área 2 
Média 

Temp. do 

solo (°C) 

Precipitação 

(mm) 

Out/17 669 27,5 5552 29,5 0,0 
Nov/17 2126 27,6 16438 30,9 48,6 
Fev/18 7177 25,3 5271 23,6 363,8 
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Mar/18 3242 26,2 1335 27,1 193,8 

Diferentemente da Área 2 (Cerrado Sensu Stricto), foi observado grande quantidade de 

indivíduos nos meses de outubro e novembro, onde no mês de outubro não ouve precipitação, 

fazendo com que o solo fique acessível para os insetos irem em busca de alimento, já que o 

Cerrado Sensu Stricto tem pouco alimento, os isopteros precisam forragear uma área maior, 

desta forma foram atraídos pelas armadilhas dispostas no solo. Ainda na Área 2, no mês de 

novembro, houve o maior número de espécimes coletados (16.438 espécimes), esse maior 

número de espécimes pode estar relacionado com o pulso de precipitação que ocorreu no mês 

de novembro (48,6) (Tabela 3). 

Já em fevereiro e março teve uma diminuição significativa desses indivíduos na Área 

2, onde as precipitações foram bem elevadas e as temperaturas do solo baixas, como essa área 

se encontra no Cerrado Sensu Stricto, e este tem um solo pouco poroso e raso, faz com que o 

solo rapidamente fique encharcado, fazendo com que esses saiam para outros lugares em 

busca de abrigo e proteção, e com o solo muito úmido dificulta a atração das armadilhas 

(Tabela 3). 

 

3.3 Diversidade da fauna de cupins 

 

A diversidade de Shannon e Equitabilidade de Pielou obtidos nas áreas de estudo 

estão apresentados na Tabela 4. Foi observado que a maior diversidade foi encontrada para os 

gêneros Cylindrotermes (3,04 H’), seguido dos gêneros Amitermes (1,13 H’), Velocitermes 

(0,97H’). Já a menor diversidade foi obtida para o gênero Heterotermes apresentando o Índice 

de Shannon de 0,09, evidenciando a presença em grande quantidade de indivíduos deste 

gênero, sendo confirmado pelo índice de Pielou (0,02), refletindo na redução da diversidade 

(Tabela 4). Begon et al. (1996) consideram que os menores valores representam a maior 

dominância de um grupo em relação aos demais. Resultando no maiorpredomínio do gênero 

Heterotermes, podendo assim está causando um desequilíbrio na fauna dos outros gêneros. 

 

Tabela 4: Índice de Diversidade de Shannon (H) e Índice de Uniformidade de 

Pielou (e) dos gêneros de Isopteros, nas Áreas 1 (mata de galeria), 2 (cerrado 

sensu stricto), na APA do Inhamum, Caxias-MA. Fonte: Formiga (2018). 

Gêneros NI (I+II) % H e 

Cylindrotermes 37 0,09 3,04 0,66 

Amitermes 3017 7,38 1,13 0,25 

Velocitermes 4392 10,75 0,97 0,21 



 

105  

Heterotermes 33409 81,77 0,09 0,02 

TOTAL 40855 100   

 
 

4 Conclusões 

A maior riqueza e abundância de gênero foi na área de Cerrado Sensu Stricto. A 

precipitação promove a diminuição no número de cupins em área de cerrado senso stricto. O 

gênero Heterotermes foi o mais representado em número de indivíduos na área de cerrado 

senso stricto, sendo este xilófago que tem afinidades por áreas perturbadas e tem uma ampla 

distribuição. O gênero de maior diversidade foi o Cylindrotermes, presente apenas na área de 

cerrado mata de galeria. 
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Resumo 

As formigas são organismos reconhecidos por sua alta diversidade, estando presente, de 

forma abundante, em todas as regiões do planeta, com exceção dos polos. A nidificação de 

formigas é altamente variável e depende de diversos fatores, ninhos podem ser encontrados na 

superfície e abaixo da superfície do solo, além de plantas e troncos de árvores em 

decomposição. O estudo sobre a comunidade de formigas nidificadoras de galhos ou troncos 

em decomposição é ainda pouco substancial, limitando-se a regiões de bioma amazônico ou de 

mata atlântica. O presente trabalho objetivou identificar espécies de formigas que nidificam 

em troncos da serrapilheira na Área de Proteção Ambiental do Inhamum, Caxias- MA. As 

coletas foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 2018. Os troncos foram 

classificados de acordo com o tamanho e o grau de decomposição em que foram encontrados. A 

classificação das formigas se deu com base na localização em que se encontravam nos troncos 

e a presença ou ausência de ninho. O material foi depositado na coleção de formigas do 

Laboratório de Mirmecologia (LAMIR/UEMA). Foram coletadas 29 espécies de formigas, 

distribuídas em 13 gêneros e seis subfamílias. No que concerne a presença de ninhos foi 

verificado que a maioria das espécies coletadas são apenas visitantes e localizam- se 

preferencialmente no interior dos troncos. Este é o primeiro estudo sobre formigas 

nidificadoras de troncos em decomposição em ambiente de Cerrado. 

 

Palavras-chave: Mirmecofauna. Cerrado. Nidificação. 

 

Abstract 

Ants are organisms recognized for their high diversity, being abundantly present in all regions 

of the planet, with the exception of the poles. Nesting in ants is highly variable and depends 

on several factors, nests can be found on the surface and below the soil surface, in addition to 

decomposing trees and trunks. The study on the community of nesting ants of decomposing 

branches or trunks, is still not very substantial, being limited to regions of Amazon biome or 

Atlantic forest. The present work aimed to identify ant species that nest trunk litter in the Área 

de Proteção Ambiental do Inhamum, Caxias-MA. The collections were carried out in August 

and September 2018. The logs were classified according to the size and degree of 

decomposition in which they were found. The classification of the ants was based on their 

location in the trunks and the presence or absence of a nest. The material was deposited in the 

collection of ants of the Laboratory of Myrmecology (LAMIR / UEMA). 29 species of ants 
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were collected, distributed in 13 genera and six subfamilies. Regarding the presence of nests, 

it was verified that the majority of the collected species are only visitors and are located 

preferably within the trunks. This is the first study on decomposing trunk nesting ants in 

Cerrado environment. 

 

Key words: Myrmecofauna. Cerrado. Nesting. 

 

1 Introdução 

Hymenoptera representa um importante grupo de insetos, entre seus representantes 

mais comuns estão as abelhas, vespas e formigas. Muitas espécies agem como parasitas, outras 

como predadoras de outros insetos, também existem representantes polinizadores e 

dispersores, essenciais em seus nichos ecológicos. Os representantes dessa ordem apresentam, 

geralmente, um alto grau de organização social (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). 

As formigas ocupam grande parte da biomassa terrestre, que é verificável até mesmo 

pela frequência em que são observadas em nosso cotidiano (BACCARO, 2015). Formigas 

estão entre os organismos mais dominantes da Terra, estando presente, de forma abundante, 

em todas as regiões do planeta, com exceção dos polos (RIBEIRO et al., 2012). 

Segundo Baccaro (2015), Hymenoptera apresenta cerca de 13.000 espécies de 

formigas, divididas em 330 gêneros e 16 subfamílias. O Brasil apresenta uma parcela 

significativa dessa diversidade, cerca de 1.500 espécies descritas, distribuídas em 111 gêneros 

e 13 subfamílias. Este número, no entanto, é subestimado, pois de acordo com pesquisadores 

o total de formigas a serem descobertas no mundo pode ser o dobro da quantidade já descrita. 

De acordo com Caetano et al. (2002), as formigas são consideradas insetos eusociais, 

por apresentar três critérios: (i) várias gerações se sobrepõem e vivem juntas num mesmo 

ninho; (ii) cooperam no cuidado com a prole e (iii) dividem as tarefas de forma que um 

reduzido número de indivíduos se encarregam da reprodução, enquanto outros ajudam em 

tarefas como cuidado com a prole, alimentação e defesa. A organização das formigas em 

sociedade oferece diversos benefícios, tais como: sobrevivência, procura por alimentos, 

proteção contra predadores e competidores, além de cuidado com a prole e construção de 

ninhos (BUENO; CAMPOS, 2017). 

O alto índice de complexidade de vegetação de um hábitat oferece um aumento na 

disponibilização de locais para nidificação das formigas (ALBUQUERQUE; DIEHL, 2009). 

Para Bueno e Campos (2017), um ninho considerado local, onde está situada a colônia é 

constituído por um complexo sistema de passagens e orifícios (cavidades), por onde elas 
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mantem comunicação entre si e com o meio externo. Os locais onde elas constroem seus 

ninhos podem variar tanto quanto sua alimentação (BACCARO, 2015). Ninhos podem ser 

encontra na superfície e abaixo da superfície do solo, além de plantas e troncos de árvores em 

decomposição (SOUZA-CAMPANA, 2015). 

O estudo sobre a comunidade de formigas nidificadoras de galhos ou troncos em 

decomposição, é ainda pouco substancial, limitando-se a regiões de bioma amazônico ou de 

mata atlântica (CARVALHO; VASCONCELOS 2002; PEREIRA et al., 2007). Freitas et al. 

(2003) afirma que a utilização de técnicas manuais, como a coleta de formigas em galhos ou 

troncos caídos é importante, pois ajudam a adicionar espécies que não costumam ser coletadas 

com a utilização de outros métodos mais tradicionais. 

Mediante as informações expostas, o presente trabalho objetivou identificar espécies 

de formigas que nidificam troncos da serrapilheira na Área de Proteção Ambiental do 

Inhamum. Fornecendo, assim, informações inéditas sobre a biologia desse grupo de formigas 

em ambiente de Cerrado. 

 
2 Metodologia 

As coletas foram realizadas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Inhamum, que 

está localizada no município de Caxias-MA (04º53’S 43º24’W) e apresenta cerca de 3.500 

hectares. É cortada pela MA – 127, que liga Caxias a São João do Sóter. Essa área apresenta 

dois tipos de vegetação: o Cerrado, com vegetação mais aberta e baixa e a mata de galeria, com 

a vegetação mais fechada e mais alta (ALBUQUERQUE, 2012). 

Foram realizadas duas coletas, nos meses de agosto e setembro de 2018. Este 

período é considerado estação seca na APA do Inhamum. Em cada coleta foram analisados 

12 troncos, perfazendo um total 24 troncos utilizados nessa pesquisa. 

Para a seleção dos troncos foi usado os seguintes critérios: troncos caídos e sem 

ramificações; troncos que apresentaram circunferência de no mínimo 20cm e no máximo 

60cm e entre 60 e 200cm de comprimento. Foi respeitada uma distância mínima de 100 

metros de um tronco coletado para o outro. Para o corte e abertura dos troncos, utilizou-se 

uma machada de tamanho médio; além de fita métrica, para medições e prancheta, para 

anotação dos dados. 

Foram verificadas as características dos troncos quanto ao grau de decomposição ou 

rigidez, conforme a seguinte classificação: (I) em estágio inicial de decomposição, onde o 
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tronco apresentava-se rígido em sua composição interna; (II) estágio intermediário de 

decomposição, onde o tronco apresentou rigidez parcial, podendo ser separável em pedaços 

de fibras e (III) em estágio avançado de decomposição, onde o tronco apresentou composição 

interna fragmentada com facilidade, com quase nenhuma área rígida. 

Para análise das espécies de formigas coletadas nos troncos, foi registrada a 

localização das espécies, (a) se estavam no centro do tronco, ou (b) sob a casca do tronco. 

Também foi verificado se as formigas coletadas são (n) nidificadoras ou (v) visitantes dos 

troncos, sendo consideradas nidificadoras quando houver a presença de rainha e/ou imaturos, 

além das operárias, e visitantes aquelas que forem encontradas apenas operárias, em pequena 

quantidade. O presente estudo, ocorreu com base na metodologia de Carvalho e Vasconcelos 

(2002) (com devidas modificações), quanto a classificação dos troncos e das formigasneles 

localizadas. 

Os espécimes coletados, foram colocados dentro de micro tubos contendo álcool a 

70%, e devidamente etiquetados com informações de ambiente, localização e data das coletas. 

O material foi depositado na coleção de formigas do Laboratório de Mirmecologia 

(LAMIR/UEMA). 

Para a triagem do material utilizou-se placa de Petri e Estereomicroscópio Stemi DV4 

(ZEISS). Após a triagem foi feita a montagem dos espécimes, com o uso de alfinetes 

entomológicos, triângulos de papel cartão e cola branca para fixação. A identificação das 

espécies foi realizada por meio de chaves taxonômica (BOLTON, 2003; FERNÁNDEZ; 

SENDOYA, 2004; BACARRO et al., 2015) e por comparação direta com exemplares de 

referência da coleção de formigas do LAMIR - CESC/UEMA. Posteriormente, o material foi 

enviado ao Laboratório de Mirmecologia da Universidade Federal da Bahia, onde a 

identificação foi confirmada pelo Dr. Jacques Hubert Charles Delabie, especialista no grupo.  

Para o registro fotográfico das espécies mais ocorrentes, utilizou-se 

Estereomicroscópio Stemi DV4 (ZEISS), com câmera digital acoplada (Samsung 13 

megapixels). As imagens foram editadas com o programa Image-Pro Plus Windows Version 

4.2, para a mensuração das escalas, e em Adobe Photoshop CS6 para demais edições. 

 

3 Resultados e Discussão 

Os troncos analisados (total = 24) apresentaram em média 36 cm de diâmetro e 112 

cm de comprimento. Quanto a classificação, de acordo com o grau de decomposição, nove 
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troncos foram considerados do tipo III (estágio elevado de decomposição); 13 foram 

classificados como tipo II (estágio intermediário de decomposição) e apenas dois 

considerados do tipo I (estágio inicial de decomposição) (Figura 1). 

Foram coletadas 29 espécies de formigas, distribuídas em 13 gêneros e seis 

subfamílias. Myrmicinae (8) apresentou a maior diversidade entre as subfamílias encontradas, 

seguida de e Ponerinae (7), Dolichoderinae (6) e Formicinae (5 espécies). As subfamílias 

Ectatomminae e Pseudomyrmecinae foram as que apresentaram menor quantidade de espécies 

catalogadas (2 e 1, respectivamente) (Tabela 1). 

A representatividade de Myrmicinae, apresentada neste estudo, é justificada por essa 

subfamília ser reconhecida pela diversidade e ampla distribuição geográfica de formigas. Esse 

resultado corrobora outros estudos de levantamento de mirmecofauna realizados em Cerrado 

(FEITOSA et al., 2011; NASCIMENTO, 2011; RODRIGUES, 2014) e em outros tipos de 

biomas brasileiros, como mata atlântica e amazônica (ALBUQUERQUE; DIEHL, 2009; 

FIGUEIREDO et al., 2013; SILVESTRE; SILVA, 2004). 

 

Tabela 1. Espécies de formigas coletadas em troncos em decomposição. Os 

valores mostram o número de troncos em que a espécie apresentou ocorrência 

(Nº), além da classificação sobre a localização (sob a casca e no centro do tronco) 

e o hábito de vida apresentado (visitantes e nidificadoras). 

ESPÉCIES Nº Localização Hábito 

Dolichoderinae    

Azteca grupo chartifex sp1 1 a v 
Azteca sp2 2 b n/v 

Dolichoderus bispinosus (Olivier, 1792) 3 a/b v 

Dolichoderus imitator Emery, 1894 1 b v 
Dolichoderus laminatus (Mayr, 1870) 1 a v 

Dolichoderus quadridenticulatus (Roger, 1862) 1 a v 
Formicinae    

Brachymyrmex heeri Forel, 1874 1 b v 

Camponotus atriceps (Smith, 1858) 4 a n 

Camponotus fastigatus Roger, 1863 1 a v 

Camponotus latangulus Roger, 1863 2 a n/v 

Camponotus renggeri Emery, 1894 1 a n 

Ectatomminae    

Gnamptogenys acuminata (Emery, 1896) 1 a n 

Gnamptogenys striatula Mayr, 1884 3 a/b n/v 
Myrmicinae    

Cephalotes pusillus (Klug, 1824) 1 b v 

Pheidole grupo fallax sp1 1 a n 

Pheidole grupo fallax sp2 1 a n 

Pheidole grupo fallax sp3 1 a n 

Solenopsis virulens (Smith, 1858) 3 a/b n/v 

Solenopsis sp1 2 a/b v 
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Solenopsis sp2 2 b n 

Solenopsis sp3 1 a v 
Ponerinae    

Hypoponera sp1 2 a/b v 

Hypoponera sp2 1 b v 

Hypoponera sp3 1 a v 

Mayaponera constricta (Mayr, 1884) 1 b v 

Odontomachus bauri Emery, 1892 1 a n 
Odontomachus haemadodus (Linnaeus, 1758) 1 a n 

Pseudoponera gilbert (Kempf, 1960) 3 a/b n/v 

Pseudomyrmecinae    

Pseudomyrmex tenuis (Fabricius, 1804) 1 b v 

(a) espécies coletadas no centro do tronco, (b) espécies coletadas sob a casca, 

(n) formigas nidificadoras, (v) formigas visitantes. 

 
Em relação a riqueza de espécies por tipo de tronco (Figura 1), 17 espécies foram 

encontradas em troncos do tipo II, para os troncos do tipo III verificou-se a ocorrência de 14 

espécies, os troncos do tipo I, obtiveram menor riqueza com penas três espécies coletadas. 

 

 
Figura 1. Quantidade de troncos coletados, de acordo com o estágio 
de decomposição, e a riqueza de espécies coletadas em cada tipo 

(Tipo I: estágio de decomposição avançado, Tipo II: estágio 

intermediário e Tipo I: estágio inicial). 

 
No que concerne a presença de ninhos foi verificado que a maioria das espécies 

coletadas são apenas visitantes, 15 espécies (51,7%), nove espécies (31,1%) demonstraram- se 

nidificadoras e cinco (17,2%) foram verificadas tanto como nidificadoras quanto visitantes 

(Tabela 1). 

Esses dados também foram verificados no estudo de Carvalho e Vasconcelos (2002), 

onde os autores estudaram as formigas nidificadoras de galhos em ambiente amazônico e 
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observaram que apenas 27,1% das formigas coletadas foram consideradas como habitantes 

comuns dos galhos. 

Sobre a classificação das formigas coletadas, quanto a localização no tronco, 15 

espécies (51,7%) foram coletadas no interior dos troncos, oito (27,6%) sob a casca e apenas 

seis (20,7%) foram coletadas em ambos locais. Esse número também indica uma prevalência da 

nidificação de formigas nas porções mais interiores dos troncos em decomposição. 

A prevalência de espécies coletadas no interior do tronco, também foi verificada nos 

estudos de Carvalho e Vasconcelos (2002) e de Pereira et al. (2007), segundo esses autores 

essa observação pode ser justificada por duas explicações possíveis. Primeiro, o maior espaço 

para nidificação e segundo, uma eventual maior proteção contra predadores e/ou chuvas. 

Os gêneros Azteca, Camponotus, Gnamptogenys, Pheidole, Solenopsis, 

Odontomachus e Pseudoponera tiveram representantes classificados como formigas 

nidificadoras de troncos em decomposição. Todos esses gêneros citados já haviam sido 

relatados, previamente, por Baccaro et al. (2015) e por Suguituru et al. (2015) como 

potenciais nidificadores de galhos ou troncos apodrecidos. 

A espécie Camponotus atriceps (Figura 2-A), obteve o maior número de ocorrência 

registrada, sendo verificada nidificando quatro troncos. Gnamptogenys striatula (Figura 2-B), 

Solenopsis virulens (Figura 2-C) e Pseudoponera gilbert (Figura 2-D) foram coletadas em três 

troncos, apresentando ninhos em alguns deles. Dolichoderus bispinosus também ocorreu em 

três troncos amostrados, entretanto para essa espécie não foram encontrados ninhos, sendo 

observado apenas operárias visitantes. 
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Figura 2. Espécies nidificadoras de troncos com maior ocorrência para o estudo. A) 

Camponotus atriceps. B) Gnamptogenys striatula. C) Solenopsis virulens. D) 

Pseudoponera gilbert. 

 

4 Considerações Finais 

Neste estudo foi possível verificar a ocorrência de 29 espécies de formicídeos 

coletados em troncos, sendo que uma menor parcela dessa diversidade nidifica efetivamente os 

troncos em decomposição, e apresentam preferência para a confecção dos ninhos na parte mais 

interna dos troncos. 

Este é o primeiro estudo sobre formigas nidificadoras de troncos em decomposição 

no Cerrado. O presente trabalho também se configura como uma amostragem inicial, sendo 

necessário um maior esforço de coleta para, de fato, demonstrar a mirmecofauna associada a 

nidificação de troncos no Cerrado maranhense. 
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Resumo 

O estudo do comportamento de cada formiga e as regras sob as quais elas operam, geram um 

padrão crucial para a colônia, portanto, a obtenção de informações da glândula mandibular de 

Paraponera clavata podem fornecer esclarecimentos sobre os mecanismos e efeitos da 

comunicação nesta espécie. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência das substâncias 

da glândula mandibular da espécie de Paraponera clavata, no comportamento das colônias. 

Os ninhos de P. clavata foram localizados e coletados na Área de Proteção Ambiental do 

Inhamum na cidade de Caxias-MA, logo em seguida foram levados ao Laboratório de 

Mirmecologia-LAMIR, para estudos laboratoriais da espécie coletada. Observamos a 

diferença significativa entre os repertórios comportamentais, típicos de alarme e defesa, 

produzidos pelas operárias de Paraponera clavata, no qual os compostos da secreção da 

glândula mandibular, influencia as formigas de maneira positiva, e os outros comportamentos 

que não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos testados, demonstraram que 

os comportamentos executados pelas operárias não foram significativos ao odor da glândula. 

Contudo, esse estudo contribuiu para identificar a provável função da glândula mandibular na 

percepção de odores atrativos, permitindo evidenciar que a secreção da glândula mandibular 

incita de maneira positiva os comportamentos relacionados com a defesa e alarme em 

operárias de P. clavata. 

 

Palavras-chave: Formigas. Feromônios. Glândula exócrina. 

Abstract 

The study of the behavior of each ant and the rules under which they operate, generate a 

crucial pattern for the colony, so obtaining information from the mandibular gland of 

Paraponera clavata can provide clarification on the mechanisms and effects of 

communication in this species. The objective of this work was to evaluate the influence of the 

substances of the mandibular gland of the species of Paraponera clavata, on the behavior of the 

colonies. The nests of P. clavata were located and collected in the Área de Proteção 

Ambiental do Inhamum na cidade de Caxias-MA, soon afterwards they were taken to the 

Laboratório de Mirmecologia-LAMIR, for laboratory studies of the collected species. We 

observed a significant difference between the behavioral repertoires typical of alarm and 

defense, produced by the workers of Paraponera clavata, in which the secretory compounds of 

the mandibular gland influence the ants in a positive way, and the other behaviors that did not 

present significant difference between the treatments showed that the behaviors performed by 

the workers were not significant to the odor of the gland. However, this study contributed to 

identify the probable function of the mandibular gland in the perception of attractive odors, 
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allowing showing that the secretion of the mandibular gland positively incites the behaviors 

related to defense and alarm in workers of P. clavata. 

 

Key words: Ants. Pheromones. Exocrine Gland. 

1 Introdução 

As formigas possuem um sistema exócrino extremamente desenvolvido, que exerce 

um papel importante na vida social destes insetos, as secreções exócrinas são conhecidas por 

estarem envolvidas em diferentes padrões comportamentais (BILLEN, 2008; BILLEN, 2009). 

O sistema de glândulas exócrinas varia muito na forma de distribuição e muitas dessas 

glândulas foram implicadas na produção de semioquímicos ou secreções defensivas que são 

usadas na comunicação social (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990, 2009). 

Os representantes de Paraponera clavata, são formigas com um tamanho de 

aproximadamente 2,5 centímetros, que vivem especialmente em florestas úmidas ou bosques 

secos. São mais ativas durante a noite e podem ser encontradas forrageando durante o dia. 

Possuem uma picada dolorosa, cuja dor resultante tem duração de até 24 horas e os sintomas 

mais frequentes em resposta ao veneno são: febre, tremor, sudorese, náusea, vômito e arritmia 

cardíaca (FERNANDES et al., 2015). 

Os himenópteros possuem um complexo de sistema exócrino que, de modo geral, 

está distribuído por toda parte do corpo dos insetos sociais, o produto das glândulas são 

importantes para a comunicação, e em certos casos, são produtoras de feromônios. Os 

produtos das glândulas exócrinas exercem diversas funções que atuam nos processos de 

integração social, acasalamento, localização de ninhos, delimitação de territórios e 

comunicação em geral (GUERINO; CRUZ-LANDIM, 2003; BILLEN, 2006). 

Para as formigas, este grande potencial de produção de secreções exócrinas é 

evidenciado em diversos trabalhos, que investigam principalmente a composição química e a 

funcionalidade das glândulas exócrinas destes insetos, 78 dessas glândulas já foram descritas 

para o grupo (BILLEN et al., 2013; HÖLLDOBLER et al., 2014). Estas glândulas produzem e 

armazenam secreções e feromônios e os colocam para fora do corpo da formiga de forma 

controlada. As diversas substâncias secretadas exercem diferentes funções, como por 

exemplo, a marcação de território, acasalamento, formação de trilhas e alarme (CAETANO et 

al., 2002; 2007). 

Geralmente, quando uma formiga é alarmada, ela libera pequenas quantidades de 

feromônios para alertar as companheiras mais próximas. Estas se movimentamrapidamente, 
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com as mandíbulas abertas, prontas para atacar o inimigo, se o perigo persistir, novas operárias 

são recrutadas para a defesa da colônia (VILELA et al., 2001). 

Contudo as respostas dos insetos aos feromônios de alarme variam de acordo com a 

concentração de feromônios. Para as formigas que vivem em colônias pequenas, as altas 

concentrações de feromônios funcionam como aviso para a evacuação da área, já em colônias 

grandes elas são aptas a se defenderem e estimuladas para o ataque (NASCIMENTO; 

SANT’ANA, 2001). 

Assim esse trabalho objetivou avaliar a influência das substâncias da glândula 

mandibular da espécie de Paraponera clavata, no comportamento das colônias. 

 
2 Metodologia 

Três Ninhos de P. clavata foram localizados e coletados na Área de Proteção 

Ambiental da APA do Inhamum na cidade de Caxias-MA (Figura 1A). As formigas foram 

colocadas em caixas de plástico com o solo original do ninho, para assim formar ninhos 

artificiais (Figura 1B), logo em seguida foram levados ao Laboratório de Mirmecologia- 

LAMIR, para estudos laboratoriais da espécie coletada. 

Os ninhos foram mantidos em condições de laboratório, numa sala com temperatura 

(28-29º) e com luminosidade controlada, e os insetos alimentados a cada dois dias com uma 

dieta a base de proteínas e carboidratos. 

 

Figura 1. A) Coleta e localização do ninho; B) Ninho artificial para a criação 

das formigas em laboratório. 

 
 

Para o teste de alarme foi confeccionada uma arena composta por um recipiente 

plástico transparente, com 20 cm de diâmetro por 10 cm de altura (Figura 2), sobreposta por 

uma tampa de vidro para melhor análise do comportamento das formigas, a base foi forrada 
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com papel filtro, trocado a cada novo teste. Neste teste foram utilizados dois tratamentos, o 

primeiro com 30 glândulas mandibulares de operárias de P. clavata maceradas e dissolvidas 

em hexano (400 µL), para o segundo tratamento utilizou-se apenas o hexano como controle. 

Pedaços de papel filtro (1cm²) foram embebidos nestes tratamentos e submetidos à arena de 

teste. Diametralmente ao papel com o tratamento foi colocado outro pedaço de papel filtro (de 

mesmo tamanho) na arena, este sem nenhum tratamento. 

A análise deste bioensaio foi baseada na observação de atos comportamentais 

mediante a utilização dos tratamentos, todos os bioensaios foram filmados com câmera digital 

modelo Sonny – Carl Zeiss, 14.1 megapixels. Após as análises dos testes foi produzida uma 

tabela Excel (presença-ausência) com os atos comportamentais verificados. Os resultados 

obtidos foram comparados por meio do teste do Chi-quadrado e de Odds Ratio utilizando o 

programa Bioestat. 

 

Figura 2. Modelo esquemático da arena para bioensaios comportamentais 

de alarme em formigas Paraponera clavata, utilizando o extrato da 

glândula mandibular (Tratamento 1) e o controle/hexano (Tratamento 2). 

 
 

3 Resultados e Discussão 

Dentre os resultados dos bioensaios de comportamento, seis atos comportamentais 

foram mais frequentemente observados: (1) abrir mandíbula; (2) levantar antena; (3) limpeza 

corporal; (4) tocar com a antena no papel; (5) colocar o gáster na boca e (6) comunicação com 

outras formigas. Esses atos comportamentais também foram registrados no estudo de Barros 
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(2013), ao estudar o comportamento de formigas do gênero Atta, em resposta a compostos 

voláteis. 

Os resultados da tabela abaixo permitem confirmar as diferenças significativas entre 

os repertórios comportamentais produzidos pelas operárias, submetidas ao efeito da glândula 

mandibular, no qual influencia com maior frequência os repertórios comportamentais de AM, 

LA, TAP e CT. Estes resultados demonstraram que as formigas percebem os compostos 

voláteis atrativos, incitando as operárias de P. clavata de maneira positiva. Os 

comportamentos de AM, LA, TAP e CT, são significantemente mais desempenhados pelo 

odor da glândula do que os comportamentos de LC e GB. Contudo isso, esse estudo serviu 

para mostrar a preferência das formigas entre os tratamentos testados (odor x controle). 

Tabela 1. Repertórios comportamentais observados em operárias de Paraponera clavata, 

mediante os tramentos utilizados no teste comportamental de alarme, Tratamento 1: 

extrato da glândula mandibular; Tratamento 2: hexano, como controle. 

Os asteriscos (*) indicam diferença significativa entre glândula e controle (teste Qui- 

Quadrado, p<0,05). 

 

Abrir mandíbula e exibir o ferrão são os atos comportamentais mais comumente 

atribuídos a uma resposta defensiva em formigas (NASCIMENTO; SANTA’ANA, 2001; 

CAETANO et al., 2002). Entretanto o ato de abrir mandíbula demonstrou estar relacionado 

com a presença do tratamento contendo o extrato da glândula mandibular (T1). Marsaro Jr. et 

al. (2004) em estudos com formigas da espécie Atta sexdens (Linnaeus, 1758), relataram que, 

quando alarmadas, estas formigas exibem as mandíbulas abertas como principal resposta 

comportamental. 

Os comportamentos relacionados com as antenas, AP foi o que apresentou maior 

diferença significativa entre os tratamentos testados, não sendo observado nenhuma vez nos 

testes realizados com o controle (T2). Isto indica que este comportamento está associado a 
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presença da secreção mandibular de P. clavata. Marsaro Jr. et al. (2004). 

O comportamento de AC demonstrou-se com diferença significativa para o teste com 

o extrato da glândula em apenas um ninho, este repertório também obteve diferença 

significativa confirmada. Segundo Sharma et al. (2015) as formigas são excelentes na 

discriminação de compostos de reconhecimento de companheiras de ninho, principalmente 

detectados pelas antenas, o que também justifica as diferenças observadas no comportamento 

AP. 

O ato comportamental LA comprovou ser estimulado pela presença do extrato da 

glândula mandibular em dois dos três ninhos de P. clavata testados. Esse comportamento 

também foi descrito no estudo de Barros (2013) com formigas cortadeiras, segundo o autor o 

fato das formigas levantarem as antenas, quando em contato com uma determinada amostra, 

também indica um comportamento de defesa. 

LC e GB foram os repertórios comportamentais que não apresentaram diferenças 

significativas entre os tratamentos, em nenhum dos três ninhos testados no presente estudo. 

Por se tratarem de repertórios relacionados com a autolimpeza corporal, esses 

comportamentos podem estar relacionados com o estresse ocasionado pelo próprio ambiente de 

teste. A autolimpeza corporal é uma das categorias mais observadas em etogramas de atos 

comportamentais realizados para diferentes espécies de formigas, independente do tratamento 

testado (Zacryptocerus varians – Wilson, 1976; Odontomachus affinis – Brandão, 1983; 

Cephalotes pusillus - Del-Claro et al., 2002; Atta sexdens – Barros, 2013), o que corrobora os 

resultados obtidos para esses atos comportamentais verificados em operárias de P. clavata. 

Estes resultados demonstram a provável função de defesa e alarme, além de 

reconhecimento da secreção produzida na glândula mandibular de P. clavata, o que confirma a 

descrição de outros autores, que estudaram diferentes espécies de formigas (GHENT, 1961; 

NASCIMENTO; SANT’ANA, 2001; LALOR; HUGHES, 2011; CHOI; MEER, 2015) e 

outros himenópteros (HEPBURN, 1988; CRUZ-LÓPEZ et al., 2006). 

 
4 Conclusões 

Verificado os atos comportamentais referentes à reação de alarme, observamos a 

distinção de comportamentos produzidos pelas formigas. Os comportamentos de AM, LA, 

TAP e CT demonstraram ser mais influenciados ao odor da glândula, quando comparado aos 

outros comportamentos analisados como GB e LC. 
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Desta forma os bioensaios para investigação da função comportamental demonstrou 

que as secreções produzidas pela glândula mandibular de P. clavata exercem função de defesa 

e alarme, onde as formigas alarmadas liberam secreções das glândulas mandibulares para 

atrair companheiras para a defesa da colônia. 
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Resumo 

A entomofagia ou consumo de insetos na alimentação é uma prática antiga, que vem 

ganhando grandes proporções. Segundo estudos em 2030 a população mundial terá 

aproximadamente nove mil milhões juntamente com milhares de milhões de animais criados 

anualmente para fins alimentares recreativos ou como estimação. Objetivou-se mostrar, um 

novo olhar sobre o tema, visando a importância da prática do consumo de insetos como 

potencial alternativa alimentar. Para realização deste trabalho utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica sobre o tema abordado, além de trabalho de campo explorativo, onde foi-se 

acompanhado famílias locais que trabalham com a utilização do coco babaçu, realizando um 

levantamento de dados acerca das diferentes maneiras de perceber os insetos como alimento. 

Observou-se que a utilização de larvas de Pachymerus nucleorum, bicho-do-coco (Gongo), 

vem sendo consumido por muitas famílias que trabalham com o coco babaçu, sendo um forte 

exemplo da importância dos insetos como alimento, tendo grande valor nutritivo, sendo 

consumido por crianças e adultos no interior do Maranhão. Portanto, a entomofagia vem 

como uma alternativa alimentar que visa mostrar seu potencial como fonte proteica, fazendo 

assim dos insetos uma das fontes de alimento mais sustentável. 

 

Palavras-chave: Entomofagia. Alternativa Alimentar. Gongo. Caxias-MA. 

 

Abstract  

The entomophagy or consumption of insects in food is an old practice, which has gained 

great proportions. According to studies in 2030 the world population will have 

approximately 9 billion together with billions of animals created annually for recreational 

food purposes or as a pet. It was aimed to show, a new look on the subject, aiming at the 

importance of the practice of insect consumption as an alternative food potential. In order to 

accomplish this work, we used bibliographical research on the subject matter, in addition to 

the work of an exploration field, where local families were accompanied with the use of 

coconut babassu, carrying out a data survey about Of the different ways of perceiving insects 

as food. It was observed that the use of larvae of Pachymerus nucleorum, a coconut-bug 

(Gongo), has been consumed by many families working with the coconut babassu, being a 

strong example of the importance of insects as food, having great nutritional value, being 

consumed by children and adults in the interior of Maranhão. Therefore, the entomophagy 
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comes as a food alternative that aims to show its potential as a protein source, thus making 

insects one of the most sustainable food sources.) 

 

Key words: Entomophagy. Food Alternative. Gongo. Caxias-MA. 

1 Introdução 

A entomofagia ou a prática de comer insetos já é antiga, e atualmente vem ganhando 

grande importância. Segundo Ramos-Elorduy (1998) a entomofagia surgiu com os primeiros 

hominídeos. Posey (2004), mostra que os povos indígenas também praticavam a entomofagia, 

por dominarem conhecimentos sobre os insetos, eles reconhecem os insetos que lhe servirão 

de alimentos. 

Segundo Costa-Neto (2003a), quatro insetos principais integram a dieta dos 

indígenas no Brasil: içá ou tanajura (Atta sp); a larva do bicho-da-taquara (Morpheis 

smerintha); as larvas de curculionídeos, denominadas de bicho-das-palmeiras 

(Rhynchophorus palmarum e Rhina barbirostris) e a larva do bicho-do-coco (Pachymerus 

nucleorum). 

Das centenas de milhares de espécies de insetos já catalogadas, mais de 1700 são 

utilizadas como alimento por cerca de três mil grupos étnicos em mais de 120 países 

(ROMEIRO et. al., 2015). 

Atualmente, a educação alimentar está sendo renovada, é notável que os insetos são 

uma rica fonte de alimento. Segundo Costa-Neto (2003a), no que se refere ao valor proteico, 

diversos estudos vêm demostrando que a “carne” dos insetos é composta das mesmas 

substâncias encontradas na carne dos vertebrados amplamente consumidos, como o boi, o 

porco, a galinha e o peixe. 

No entanto, grande parte dos seres humanos, considera a prática de comer inseto 

repugnante, para Costa-Neto (2003b), isso se deve por questões estéticas e psicológicas, 

muitos insetos são considerados animais nocivos, sujos, transmissores de doenças e vistos 

como pragas. 

O departamento florestal da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), está tomando medidas para chamar a atenção para essa valiosa fonte 

alimentar, mapeando esta prática em todo o planeta, propondo uma estratégia de divulgação 

dessas experiências e recomendando está como uma fonte viável de proteínas. No mundo em 

desenvolvimento, uma reavaliação dos recursos alimentares é necessária e a tecnologia 

ocidental precisa desenvolver-se nesse sentido, a fim de torná-lo um alimento aceitável 
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(FAO, 2011). 

Tendo em vista sua utilização é importante ressaltar alguns pontos que levam a 

sociedade pensar acerca do consumo de insetos, bem com o manejo e a segurança além da 

economia, destacando então alguns questionamentos: 

❖ Por que aderir o consumo de insetos? 

Com o aumento crescente da população, além da urbanização e o crescimento das 

classes sociais, têm ampliado as necessidades globais por alimentos, especialmente no que diz 

respeito às fontes proteicas de origem animal. A produção tradicional de alimentos para 

nutrição animal como farinha de peixe, soja e outros grãos, necessita ser repensada em termos 

de eficiência de recursos e ampliação do uso de fontes alternativas (HALLORAN, 2013). 

Os insetos constituem um recurso alimentar natural renovável e são consumidos como 

suplemento alimentar ou como constituinte principal da dieta de diferentes povos em muitas 

regiões do mundo (COSTA-NETO, 2003b). 

Por volta de 2030, teremos que alimentar nove mil milhões de habitantes, juntamente 

com outros milhares de milhões de animais criados anualmente para fins alimentares, 

recreativos ou como estimação. Além do mais, os efeitos colaterais como a poluição do solo e 

dos recursos hídricos provenientes da produção pecuária intensiva e o uso extensivo de 

pastagens intensificam a desflorestação e desertificação de áreas florestais juntamente com os 

fenómenos de mudanças climáticas e outros impactos ambientais destrutivos. Assim, urge 

encontrar novas soluções e colocá-las em prática (HALLORAN, 2013). 

Visto que os insetos são ricos em proteínas uma das maneiras existentes para se 

resolver o problema, não apenas da fome em alguns países é a criação de insetos. Porém, o 

consumo de insetos como alimento, não é imune de perigos. 

 

❖ Como se dá a criação de insetos comestíveis? 

O conceito de criação de insetos em grande escala para consumo humano é 

relativamente novo, embora haja exemplos de granjas de grilos no Laos, Vietnã e Tailândia. 

Em Laos a FAO vem desenvolvendo um projeto de criação de insetos, que aproveita os 

conhecimentos de 15 mil agricultores familiares que cultivam gafanhotos na Tailândia há 

décadas (ROMEIRO et. al., 2015). 

A maioria das atividades de coleta de insetos ocorre na natureza, principalmente em 

florestas. Contudo, a ciência moderna, juntamente com os valiosos conhecimentos 
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tradicionais e culturais acerca dos hábitos alimentares, pode contribuir para inovar e ampliar 

tecnologias que possam dar escala a criação de insetos em massa. A criação de insetos como 
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mini rebanhos oferece uma grande oportunidade para aumentar o suprimento de 

insetos sem comprometer suas populações nativas (FAO, 2011). 

Na África, há fazendas de criação de insetos para a alimentação, geralmente pequenas. 

Mas especialistas dizem que, como os insetos podem sobreviver em diferentes locais, de 

desertos a montanhas, há um grande potencial para este setor de produção (ROMEIRO et. al., 

2015). 

 
❖ Segurança alimentar: até onde a entomofagia é aceitável (riscos e benefícios) 

Entretanto, alguns pesquisadores afirmam que a questão da fome não será sanada com 

a proposta da FAO em incentivar o consumo de insetos, mas consiste em atacar a raiz do 

problema que é o acesso pleno ao alimento, afirmando ainda que existe produção suficiente 

para alimentar a população mundial, e o que precisa ser feito é a conscientização do consumo 

responsável e o cuidado com o meio ambiente, ficando desta forma mais fácil romper as 

barreiras culturais da diversidade alimentar (INSTITUTO AKATU, 2013). 

 
❖ Mercado de insetos: gastronomia 

Na gastronomia os insetos vêm sendo utilizados em muitas receitas, nomes como 

Rossano Linassi, Mauricio Santi, Leandro Nunes e David George Gordon são grandes 

divulgadores no que diz respeito a entomofagia (FAO, 2011). 

Deste modo, a prática do consumo de insetos vem contribuir com novos hábitos 

alimentares, visto que vários grupos de insetos podem ser encontrados em abundância nos 

mais variados ambientes, representando grande quantidade de biomassa, que poderia estar 

sendo aproveitada como fonte de alimento para humanos. 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar um novo olhar sobre o tema, propondo a 

importância da prática do consumo de insetos como potencial alternativa alimentar. 

 

2 Metodologia 

O procedimento metodológico adotado neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica e 

consulta em revistas, artigos em periódicos on-line e impresso, e em sites sobre o tema 

abordado, além de trabalho de campo explorativo, para fins de maior conhecimento sobre o 

tema. 

As coletas foram realizadas no Povoado São Raimundo, primeiro Distrito de Caxias, 

nos dias 18/08 e 19/08, 25/08 e 26/08, 01/09 e 02/09, 08/09 e 09/09 no ano de 2017, onde foi-
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se acompanhado famílias locais que trabalham com a utilização do coco babaçu. Foram 

utilizados cocos de Palmeiras de Babaçu (figura 1), para coleta dos espécimes, sendo 

totalizado 804 cocos coletados pelas famílias, onde foram encontrados apenas em 195 cocos 

infectados com as larvas de Pachymerus Nucleorum, Bicho-do-Coco (Gongo), conservados 

em álcool 70%, onde apenas 6 exemplares (4 em estágio larval inicial, 1 em estágio larval 

final, e 1 Adulto). O material foi identificado e as imagens dos exemplares foram obtidas sob 

estereomicroscópio Zeiss® Discovery V12; depositados na Coleção Zoológica do Maranhão 

(CZMA) da UEMA campus Caxias. Os demais exemplarem (larvas) foram doadas as 

famílias, onde utilizam na sua alimentação como fonte proteíca. 

Baseando-se em avaliações individuais, em trabalhos específicos, este estudo 

exploratório, qualitativo realizou um levantamento de dados acerca das diferentes maneiras de 

perceber os insetos como alimento, através de pesquisa estruturada. 

 
3 Resultados e Discussão 

A maioria dos frutos de palmeiras possui uma rica fonte de energia para muitos grupos 

animais, especialmente para aqueles que se alimentam de endosperma e mesocarpo. Segundo 

Henderson (2002), a predação é um destino mais provável do que a germinação. Pachymerus 

nucleorum Fabricius, 1792 é conhecido popularmente como bicho-do-coco e suas larvas são 

consumidas por algumas populações humanas, que coletam os cocos e consomem os insetos 

crus ou fritos (COSTA-NETO, 2004). 

Para Garcia et al. (1980), P. nucleorum torna-se economicamente importante, pois 

entre as espécies de palmeiras que utiliza, encontram-se a carnaúba (Copernicia cerifera 

Mart.), coco da Bahia (Cocos nucifera L.), licuri (Syagrus coronata (Mart.) Becc.), piaçava 

(Attalea funifera Martius) e babaçu (Orbignya phalerata Mart). (GRENHA, et al., 2008). 

 

❖ Ciclo de vida de Pachymerus nucleorum. 

 
Verificou-se que a maior parte dos cocos (Figura 1-A e 1-B) apresentaram a espécie 

Pachymerus nucleorum (Figura 4-A e 4-B), sendo predominante o estágio larval (Figura 2-A 

e 2-B; 3-A e 3-B), que é muito utilizado pela comunidade local como fonte de alimento, 

assados ou fritos no preparo de farofas ou ainda comidos vivos, no ato da quebra dos coco 

babaçu. 

 Segundo Grenha et al., (2008), as fêmeas de Pachymerus nucleorum colocam os 
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ovos na superfície dos frutos, e depois de cerca de 10 dias (n= 20), a larva eclode e penetra na 

semente, onde se desenvolve (Figura 1-A). A larva se alimenta fazendo movimentos 

circulares e ao final do desenvolvimento ocupa praticamente todo o interior do endocarpo 

(Figura 2), onde empupa fazendo uma espécie de casulo com restos de fezes e material 

oriundo da alimentação (Figura 2). A construção de casulos desse tipo é comum em besouros 

da tribo Pachymerini (SOUTHGATE, 1979). O indivíduo adulto apresenta coloração cinza 

escuro e cerca de 1cm de comprimento (Figura 4). O ciclo de vida de P. nucleorum descrito 

por Bondar (1936, 1953), em sementes de A. arenaria é muito semelhante ao encontrado para 

esse mesmo bruquíneo em sementes de dendê, licuri, babaçu e piassava (GRENHA, 2008). 

De acordo com Bondar (1936), o ciclo de vida desta espécie dura aproximadamente 

seis a sete meses em outras plantas hospedeiras. Em Coleoptera, a diapausa no estágio de pré-

pupa é muito rara e nunca foi registrada no estágio de pupa. Em ambos os casos, a diapausa 

ocorre no estágio adulto. Assim, é provável que a diapausa de P. nucleorum também ocorra na 

fase adulta, porém ainda dentro da semente onde se desenvolveu, o que pode ser corroborado 

pela presença de adultos já formados dentro dos frutos (GRENHA, 2008). 

 
 

Figura 1: Foto de coco-babaçu, fruto característico da região nordeste. A, fruto 

aberto com o coco. B, fruto aberto com Pachymerus nucleorum fase larval (Gongo). 

 

 

Figura 2: Fotos da espécie Pachymerus nucleorum, fase larval. Imagem de exemplar 

de larva em estágio inicial de desenvolvimento. A, Vista lateral da larva. B, Vista 

ventral da larva. Larva de 5 mm de comprimento e 2 mm de largura. 
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Figura 3: Fotos de espécie Pachymerus nucleorum, fase larval final. Imagem de 

um exemplar de larva em estágio final de desenvolvimento. A, vista frontal da 

larva. B, vista ventral da larva e C, vista lateral. 
 
 

Figura 4: Fotos de espécie Pachymerus nucleorum. A, vista lateral do 

besouro. Verifica-se à cabeça achatada e coxas posteriores ovóides. B, Vista 

ventral do besouro. Evidencia-se cabeça livre. O corpo ovalado e élitro 

estriado curto. Rostro curto e antenas com 11 segmentos. 

 

❖ A importância das larvas como fonte de proteína na alimentação 

 

O consumo de insetos comestíveis está relacionado com o ciclo de vida e com a 

localização geográfica das espécies e depende das condições abióticas (temperatura, umidade, 

tipo de solo, latitude, altitude, luminosidade e clima) e das condições bióticas (vegetação, 

hospedeiro, tipo de alimentação e fisiologia de sua reprodução), assim como o fato de uma 

espécie ser aquática ou terrestre. Todos estes fatores, de acordo com Ramos- Elorduy e Pino 

(1996), influenciam nas épocas de coleta e de consumo dos insetos. Os fatores 

socioeconômicos também são importantes. Por exemplo, os índios Desâna do alto rio Negro 

(norte do Brasil) conciliam o aparecimento dos insetos com o ciclo constelar (COSTA-NETO, 

2003b). 
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A ONU lançou um livro defendendo a ideia, intitulado Insetos comestíveis: as 

perspectivas futuras para a segurança alimentar e alimentação. Dentro do mesmo se evidência 

o grande valor nutritivo vários insetos e das larvas de alguns coleópteros como Pachymerus 

nucleorum, e seu potencial proteico (FAO, 2011). 

Diante dos estudos que mostram que os dos insetos possuem as mesmas substâncias 

encontradas na carne dos animais vertebrados consumíveis pelos humanos. Uma das 

principais diferenças está no valor quantitativo: um inseto, como a formiga da espécie Atta 

cephalotes L., por exemplo, possui 42,59% de proteínas contra 23% no frango e 20% na carne 

bovina. Os insetos contêm quantidades consideráveis de proteínas e de lipídeos e são ricos em 

Na, K, Zn, P, Mn, Mg, Fe, Cu e Ca. A formiga-tecelã (Oecophylla smaragdina Fab.) contém 

42% a 67% de proteínas e é rica em aminoácidos, sais minerais e vitaminas. A alta 

concentração de Zn nessas formigas é benéfica para o crescimento e desenvolvimento das 

crianças; pupas de abelhas contêm 18% de proteínas e são ricas em vitaminas A e D (COSTA-

NETO, 2003b). 

Em outras pesquisas nota-se que já houve grande discussão acerca do uso de insetos 

na alimentação, tendo em vista sua nutrição aderida na alimentação humana, contudo com o 

pouco conhecimento, ainda há grande receio ao aderir tal prática, porém observou-se a 

utilização de larvas de Pachymerus nucleorum vem sendo consumido por muitas famílias que 

trabalham com o coco babaçu, é um forte exemplo da importância dos insetos como alimento, 

tendo grande valor nutritivo, sendo consumido por crianças e adultos no interior do 

Maranhão, e é nesta perspectiva que o interesse e a expectativa voltada para um futuro onde 

esta prática poderá ser refutada ou avançará a níveis mundiais como algumas pesquisas da FOA 

e outras organizações poderá vir a ser sanada futuramente. 

 

4 Conclusões  

A produção e comercialização para consumo de insetos constitui ainda um mercado 

pequeno, porém iniciativas para aumentar o valor destes animais como fonte proteíca para a 

alimentação animal e humana vem cada vez mais tomando visibilidade. 

Diversos estudos sugerem o consumo de insetos como uma alternativa sustentável, 

além do baixo custo, mas sobre tudo é necessário compreender que, para serem consumidos 

como alimento, os insetos devem passar por procedimentos cuidadosos, desde de seu 

desenvolvimento (alimentação, análises químicas) nas chamadas fazendas, até sua 

comercialização efetiva. 
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Portanto, a entomofagia vem como uma alternativa alimentar que visa mostrar seu 

potencial como fonte proteica, fazendo assim dos insetos uma das fontes de alimento mais 

sustentável. 

 
5 Referências 

BELLUCO S.; LOSASSO C.; MAGGIOLETTI M.; ALONZI C.; PAOLETTI M.; RICCIA. 

Edible Insects in a Food Safety and Nutritional Perspective: A Critical Review, 

Comprehensive Reviews In Food Science and Food Safety. Vol. 12: 296-313. 2013. 

 

BONDAR, G. Notas biológicas sobre bruquídeos observados no Brasil. Arquivos do 

Instituto de Biologia Vegetal: Vol. 3: 7–44. 1936. 

 

BONDAR, G. Palmeiras oleíferas nativas do Brasil. Chácaras e Quintais: Vol. 88: 698– 

700. 1953. 

 

COSTA-NETO, E. M. Etnoentomologia no povoado de Pedra Branca, município de 

Santa Terezinha, Bahia. 2003. Tese (Doutorado em Ecologia) – CCBS/Universidade Federal 

de São Carlos: São Carlos, SP, 2003a. 

 

COSTA-NETO, E. M. Insetos como fontes de alimentos para o homem: Valoração de 

recursos considerados repugnantes. INCI: Caracas, 2003b. 

 

COSTA-NETO, E. M. Insetos como recursos alimentares nativos no semi-árido do estado 

da Bahia, nordeste do Brasil. Zonas Áridas Vol. 8: 33–40. 2004. 

 

COX, M. L. Novel aspects of the biology of Chrysomelidae. Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

 

FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e alimentação. Incentiva o consumo

 de insetos em todo o mundo. 2011. Disponível em: 

http://www.tvi24.iol.pt/acredite-se-quiser/insetos-fao-carne-alimentacao-protainas- 

organizacao-para-a-alimentacao-e-a-agricultura/1449046-4088. html. 

 

GARCIA, A. H.; ROSA, J. A. M.; COSTA, M. G. G. Contribuição ao conhecimento do 

ataque de Pachymerus nucleorum Fabr., 1792 (Bruchidae: Coleoptera) em Syagrus 

oleraceae Mart. (Palmae). Anais da Escola de Agronomia e Veterinária. Universidade 

Federal de Goiás Vol. 10: 5–11. 1980. 

 

GRENHA, V.; MACEDO, M. V.; MONTEIR, R. F. Predação de sementes de Allagoptera 

arenaria (Gomes) O’Kuntze (Arecaceae) por Pachymerus nucleorum Fabricius 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae). Revista Brasileira de Entomologia Vol. 52(1): 50-

56, 2008. 

 

HALLORAN, A.; VANTOMME, P. The contribution of insects to food security, Food and 

Agriculture Organization. Última actualização: 2013. Disponível em: 

http://www.fao.org/docrep/018/i3264e/i3264e00. 

http://www.tvi24.iol.pt/acredite-se-quiser/insetos-fao-carne-alimentacao-protainas-
http://www.fao.org/docrep/018/i3264e/i3264e00


 

136  

 

HENDERSON, A. Evolution and ecology of palms. The New York Botanical Garden Press, 

Bronx: New York, 2002. 

 

INSTITUO AKATU. A nutrição e a alimentação consciente. Caderno Temático: 2013. 

Disponível em: https://www.akatu.org.br/wp-content/uploads/2017/04/nutricao2.pdf. 

LINASSI, R. Antropoentomofagia: alimentação exótica ou alternativa?. 2011. Disponível 

em: http://www.waldemarguimaraes.com.br/2011/06/12/antropoentomofagia- alimentaçao-

exotica-ou-alternatva/. 

 

MATTAR, J. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

POSEY, DARREL A. Indigenous Knowledge and Ethics: A Darrel Posey Reader. New 

York: Routledge, 2004. 

 

RAMOS-ELORDUY J. Creepy crawly cuisine: the gourmet guide to edible insects. Park 

Street. Rochester: Vermont, 1998. 

 

ROMEIRO, E. T.; OLIVEIRA I.D.; CARVALHO F. E. Insetos como alternativa 

alimentar: artigo de revisião. Contextos da alimentação – Revista de Comportamento, 

Cultura e Sociedade Vol. 4, nº1 – setembro de 2015. 

 

SOUTHGATE, B. J. Biology of the Bruchidae. Annual Review of Entomology Vol. 24: 

449–473. 1979. 

  

http://www.akatu.org.br/wp-content/uploads/2017/04/nutricao2.pdf
http://www.waldemarguimaraes.com.br/2011/06/12/antropoentomofagia-


 

137  

PROBLEMA AMBIENTAL PRESENTE EM UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO, TERESINA, PIAUÍ BRASIL 

Geysla da Costa Fernandes¹, Jordânia Letícia do Nascimento Silva¹, Amanda Caroline 

Cardoso e Silva¹, Sarah Abigail de Sousa Nobre¹, Emanuelle Cristine Pereira de Sousa, Luiza 

Daiana Formiga² 

 
1Graduandas em Ciências Biológicas Licenciatura na Universidade Estadual do Maranhão – CESC/UEMA. 

geysla.cf@gmail.com 

2Prof.ª Dra. da Universidade Estadual do Maranhão – CESC/UEMA. 

 

Resumo 

A Unidade de Conservação Parque Floresta Fóssil do Rio Poti em Teresina, Piauí, é um 

instrumento que auxilia a manter a biodiversidade do território piauiense dentro de um 

perímetro urbano e contribui para melhorar os aspectos físicos e sociais da cidade, por meio da 

revitalização de espaços abertos. Este foi criado com o objetivo de preservar os vestígios 

paleontológicos que ali se encontram, porém, a gestão inadequada desse parque tem 

ocasionado diversos impactos ambientais ao mesmo. Diante disso, este trabalho teve como 

objetivo caracterizar e identificar os principais problemas ambientais existentes no Parque 

Floresta Fóssil em Teresina, Piauí. Para realização do mesmo foi realizado uma visita de 

campo ao Parque Floresta Fóssil do Rio Poti pelos acadêmicos de Ciências Biológicas do 

CESC/UEMA de Caxias. Posteriormente, foi feito um levantamento bibliográfico. Durante a 

visita foram encontradas diversas categorias de lixo o que demonstra grande descaso ao 

patrimônio natural, sendo a preservação do parque de grande relevância para pesquisas 

científicas ou para conhecimento por parte da população. Foi notado também à falta de equipe 

para monitorar a entrada e saída de visitantes do local, bem como o acompanhamento e auxilio 

durante a visita. Diante disso, faz-se necessário um cuidado com esse patrimônio por parte das 

autoridades para que o mesmo não desapareça com o passar dos anos, visto que, é de grande 

relevância turística e ecológica para a cidade do Piauí. 
 

Palavras Chaves: Biodiversidade. Paleontologia. Patrimônio natural. 

 
Abstract 

The Poti River Fossil Forest Conservation Unit in Teresina, Piauí, is an instrument that helps to 

maintain the biodiversity of the Piauían territory within an urban perimeter and contributes to 

improve the physical and social aspects of the city, through the revitalization of spaces open. 

This was created with the objective of preserving the paleontological remains that are there, 

however, the inadequate management of this park has caused several environmental impacts 

to it. Therefore, this work aimed to characterize and identify the main environmental problems 

in the Fossil Forest Park in Teresina, Piauí. The Biological Sciences scholars of CESC / 

UEMA Caxias carried out a field visit to the Poti River Fossil Forest Park. Subsequently, a 

bibliographic survey was done. During the visit several categories of garbage were found, 

which shows great disregard for the natural heritage, being the preservation of the park of 

great relevance for scientific research or for knowledge by the population. It was also noted 

the lack of staff to monitor the entrance and exit of visitors to the site, as well as the 

accompaniment and assistance during the visit. Given this, it is necessary to take care of this 

heritage by the authorities so that it does not disappear over the years, since it is of great tourist 

and ecological relevance for the city of Piauí. 

mailto:geysla.cf@gmail.com
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Keywords: Biodiversity. Paleontology. Natural heritage. 

 

1 Introdução 

 

Em termos do registro de vegetais fósseis, o Estado do Piauí possui um rico e 

significativo acervo, embora relativamente pouco estudado. Apesar da existência de uma série 

de trabalhos recentes sobre o conteúdo paleobotânico do Permiano desta bacia (síntese em 

KURZAWE et al., 2013a, 2013b; TAVARES et al., 2014; NEREGATO et al., 2015), 

pouco se conhece sobre a paleoflora deste período no referido estado, sendo que a 

grande maioria versa sobre os achados do norte de Tocantins (CONCEIÇÃO et al., 2016). 

As Unidades de Conservação (UC), dentre as quais se enquadra o Parque Floresta 

Fóssil do rio Poti em Teresina, Piauí, se constituem um eficiente instrumento de gestão 

ambiental, uma vez que têm como objetivos manter a diversidade biológica de um território; 

incentivar estudos e monitoramento ambiental; propiciar condições de educação ambiental e 

recreação em contato com a natureza, dentre outros (BRASIL, 2000). 

Para Silva (2003), a criação dos espaços verdes em áreas urbanas tem o potencial de 

amenizar tanto os problemas sociais quanto os problemas ambientais dessas áreas. Dessa 

forma, os parques urbanos contribuem para melhorar os aspectos físicos e sociais da cidade, 

por meio da revitalização de espaços abertos, do ordenamento das movimentações e da 

criação de um sentimento de tranquilidade. 

Além disso, os parques urbanos são espaços de uso público destinado à recreação de 

massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja 

estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é diretamente influenciada em sua 

configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno (MACEDO e SAKATA, 

2002). 

Na capital piauiense, Teresina, encontra-se aproximadamente 70 parques ambientais. 

Entretanto, o desenvolvimento urbano da cidade sem uma gestão adequada destas áreas de 

parques tem ocasionado diversos impactos, como ao Parque Floresta Fóssil, localizado na 

margem direita do rio Poti, que percorre todo núcleo urbano de Teresina (OLIVEIRA et al. 

2014). Diante disso, esse trabalho teve como objetivo caracterizar e identificar os principais 

problemas ambientais existentes no Parque Floresta Fóssil do rio Poti, em Teresina, Piauí.  

2 Metodologia 
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Foi realizado no dia 12 de abril de 2018 uma visita de campo ao Parque Floresta 

Fóssil do rio Poti em Teresina, Piauí pelos acadêmicos de Ciências Biológicas do 

CESC/UEMA de Caxias, onde foi realizado uma observação de campo, sendo analisados a 

estrutura, as condições e impactos ambientais presentes. 

Posteriormente a isso foi feito um levantamento bibliográfico, desenvolvido nas 

bases de dados da Scielo, Google acadêmico, através de materiais publicados em artigos 

científicos, livros, revistas jornais e redes eletrônicas. Realizou-se também registros 

fotográficos para a análise dos impactos ambientais, possibilitando dessa forma, o 

embasamento no estudo do parque para atingir os objetivos propostos. 

3 Desenvolvimento 

3.1 Caracterização do Parque Floresta Fóssil 

O Parque Floresta Fóssil do Rio Poti localiza-se no município de Teresina, na 

margem direita do rio Poti, nas proximidades do Parque Potycabana e do Centro de Educação 

Ambiental do Piauí (CEAPI) (Figura 1). O parque possui 23 hectares (9.000 km²), sendo 18 

hectares do lado oeste e 05 hectares do lado leste. Foi criado no dia 08 de janeiro de 1993, 

através do decreto de número 2.195 (TERESINA, 2005; OLIVEIRA et al., 2014). 

 

 

 

 

Figura 1. Localização da Floresta Fóssil do rio Poti em Teresina – 

PI. Fonte: Google Earthe, 2018. 
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Esse Parque foi criado com o objetivo de preservar os vestígios paleontológicos que 

se encontram aflorando no leito e na planície aluvial do rio Poti, na área urbana de Teresina. 

Dentre esses vestígios merecem destaque, principalmente pela sua raridade, exemplares de 

troncos petrificados em posição de vida, do gênero Psaronius (COTTA, 1832), que foram 

silicificados no interior do pacote de rochas sedimentares da formação Pedra de Fogo, datadas 

do Permiano, apresentando assim, cerca de 200 milhões de anos de existência (Figura 2) 

(LIMA, 1998; VASCONCELOS et al., 2016). 

Os fósseis possuem diâmetros e espessuras variados, não ultrapassando 70 cm de 

altura, apresentado estruturas circulares concêntricas que atingem diâmetro de até 3 cm, 

possuindo cerca de 33 troncos fossilizados (SOUSA, 1994; OLIVEIRA et al., 2014). 

Figura 2. Troncos petrificados em posição de vida, do gênero 

Psaronius. Fonte: Autores, 2018. 

Através de estudo exemplar de um fóssil permineralizado retirado do parque, 

possibilitou-se descobrir e revelar através de análises um novo gênero e uma nova espécie, a 

qual foi denominada, Teresinoxilon eusebioi, (Mussa, 1989) em homenagem a cidade de 

Teresina e ao primeiro paleontólogo Dr. Euzébio de Oliveira, o qual estudou as plantas 

paleozoicas nos arredores da cidade (OLIVEIRA et al., 2014). 

Para isto ocorrer, a área onde está situado o Parque passou por um processo de 

subsidência que consiste no movimento, relativamente lento, de afundamento de terrenos, por 

ser uma área de inundação e de acumulação de sedimentos, tornando possível a petrificação 

dos troncos ali existentes (TERESINA, 2005; OLIVEIRA et al., 2014). 
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O Parque Floresta Fóssil do Rio Poti constitui assim um acervo paleontológico raro 

que guarda informações importantes que representam fontes de pesquisa para estudiosos, por 

fornecer dados como a paisagem e o clima que foi modificado ao longo do tempo no Piauí. É 

declarado um patrimônio da nação, merecendo uma atenção especial de autoridades e 

visitantes conscientes da importância da sua preservação (QUARESMA; CISNEROS, 2013). 

No que se refere a vegetação atual, é muito restrita e bastante influenciada pela ação 

antrópica, apresentando poucos exemplares nativos. Há ainda resquícios de vegetação 

composta por cerrado e caatinga, com estratos arbustivos e arbóreos, e pela mata ciliar 

(SILVA, 2009). Além disso, não há informações detalhadas das vegetações localizadas no 

parque, assim como a fauna existente. Sendo assim, uma grande lacuna para que se possa criar 

medidas de conservação e manejo do parque. 

3.2 O Parque Floresta Fóssil e seus Problemas Ambientais 

Segundo a Constituição de 1988, o artigo 225 do Capítulo VI da questão do Meio 

Ambiente “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

O processo de urbanização, sem um planejamento adequado, pode trazer efeitos 

indesejáveis, como a ocupação irregular e o uso indevido das áreas de proteção Permanente 

(APP) e de Proteção Integral, reduzindo e degradando cada vez mais as áreas que devem ser 

conservadas conforme determinadas por lei. “Isso causa graves problemas nas cidades e exige 

um forte empenho no incremento e aperfeiçoamento de políticas ambientais urbanas voltadas 

à recuperação, manutenção, monitoramento e fiscalização das APPs nas cidades” (MMA, 

2018). 

Assim, a conservação de parques, em geral, deve ser feita pela sociedade e poder 

púbico para evitar futuramente possíveis impactos e alterações no meio ambiente gerado pela 

ação indevida do homem. Entretanto, em nossa visita pode-se observar, que o parque 

ambiental possuía vários problemas como a falta de equipe para monitorar a entrada e saída de 

suas dependências, inexistência de equipamentos de comunicação como: folders, placas 

informativas que forneçam informações sobre o local, assim como as espécies de vegetação e 

fauna existente. 

Além disso, foram encontrados no local muito lixo (sacos plásticos, preservativos, 

vidros, papéis) (Figura 3) demonstrando assim, um verdadeiro descaso ao patrimônio natural. 
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A preservação do parque é de grande relevância para pesquisas científicas e para 

conhecimento por parte da população. 

Outro fator de grande preocupação é a localização do parque que se encontra no 

centro urbano de Teresina sendo uma das regiões mais valorizadas da cidade, onde existe 

pressão por urbanização das áreas limítrofes, cujos projetos são propostos sem levar em 

consideração as exigências de preservação do sítio. Desta forma, podem-se destacar as 

construções que não respeitam a legislação ambiental, bem como as galerias que surgem em 

decorrência da ocupação da área, que não só afeta as margens com processos erosivos e 

transporte de dejetos e sedimentos, como repercute diretamente na conservação dos fósseis 

que afloram na margem do rio (VASCONCELOS et al., 2016). 

Este descaso já foi relatado nos trabalhos de Vasconcelos et al. (2016) e Oliveira et 

al. (2014). Segundo Silva et al. (2008), conservar patrimônios naturais é uma prática que em 

muito favorece a ciência, pois é “necessário conhecer e entender todos os seus significados, já 

que, uma vez modificados, removidos ou destruídos, quase sempre sofrerão mudanças 

irreversíveis”. 

Figura 3. Materiais encontrados na visita ao Parque da Floresta 
Fóssil. Fonte: Autores, 2018.4. 

 

4 Conclusões 
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Portanto, pode-se perceber que o ambiente histórico (Floresta fóssil), apesar de 

possuir boa localização dentro da capital piauiense e de estar inserido em uma cidade 

planejada, há tempos vem sofrendo o descaso e a desvalorização por meio da população e das 

autoridades ali existentes, visto que, não há fiscalização e nem restrições de entradas ao 

parque, o que propicia e contribui para o vandalismo e destruição desse patrimônio histórico e 

cultural. 
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Resumo: 
 

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão – 

FAPEMA vem contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento de atividades práticas 

no âmbito da escola básica, o qual reflete de forma significativa no aprendizado e 

valorização dos alunos e professores. As atividades do projeto “Riquezas do Cerrado” 

foram desenvolvidas na Unidade Integrada Municipal “Jerônimo Castro”, município de 

Caxias - MA. O objetivo desse trabalho é preservar a diversidade ecológica do cerrado, no 

Povoado Altos 1º distrito de Caxias – MA, evidenciando o potencial econômico e 

paisagístico de forma sustentável para redução da desigualdade. Através do projeto os 

alunos juntamente com a comunidade foram conscientizado sobre a importância do 

Cerrado e de suas riquezas, podendo assim constatar como estas podem refletir em sua 

economia além de serem conscientizados como as plantas exóticas podem afetar 

diretamente a fauna e flora local. 

Palavras-chave: Cerrado. Sustentável. Riquezas. 

 
 

Abstract: 

The Foundation for the Research and scientific development of Maranhão – FAPEMA has 

been contributing effectively to the development of practical activities within the basic 

school, which reflects significantly in the learning and appreciation of the Students and 

Teachers. The activities of the project "riches of the Cerrado" were developed in the 

integrated Municipal unit "Jeronimo Castro", Municipality of Caxias-MA. This work’s 

objective is to preserve the ecological diversity of the cerrado, in the Alto’s Village 1st 

district of Caxias – MA, highlighting the economic and landscape potential in a sustainable 

way to reduce Inequality. Through the project the students together with the community 

were aware of the importance of the Cerrado and its riches, thus being able to see how these 

can reflect in their economy besides being aware of how exotic plants can affect directly to 

the local fauna and flora. 

Key words: Cerrado. Sustainable. Riches. 

 

1 Introdução 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, sendo superado em área apenas pela 

mailto:stenio19@gmail.com
mailto:jaquelinemarques2012@gmail.com
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Amazônia. Ocupa 21% do território nacional e é considerado a última fronteira agrícola do 

planeta (Borlaug, 2002). A destruição dos ecossistemas que constituem o Cerrado continua de 

forma acelerada. Um estudo recente, que utilizou imagens do satélite MODIS do ano de 2002, 

concluiu que 55% do Cerrado já foram desmatados ou transformados pela ação humana 

(Machado et al., 2004). 

As transformações ocorridas no Cerrado também trouxeram grandes danos 

ambientais – fragmentação de hábitats, extinção da biodiversidade, invasão de espécies 

exóticas, erosão dos solos, poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas, alterações nos 

regimes de queimadas, desequilíbrios no ciclo do carbono e possivelmente modificações 

climáticas regionais. Embora o Cerrado seja um ecossistema adaptado ao fogo, as queimadas 

utilizadas para estimular a rebrota das pastagens e para abrir novas áreas agrícolas causam 

perda de nutrientes, compactação e erosão dos solos, um problema grave que atinge enormes 

áreas, especialmente nas regiões montanhosas do leste goiano e oeste mineiro. A eliminação 

total pelo fogo pode também causar degradação da biota nativa pois, devido ao acúmulo de 

material combustível (biomassa vegetal seca) e à baixa umidade da época seca, uma eventual 

queimada nessas condições tende a gerar temperaturas extremamente altas que são prejudiciais 

à flora e à fauna do solo (Klink & Moreira, 2002). 

A biodiversidade do Cerrado é elevada, porém geralmente menosprezada. O número 

de plantas vasculares é superior àquele encontrado na maioria das regiões do mundo: plantas 

herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós somam mais de 7.000 espécies (Mendonça et al., 

1998). 

A avifauna é outra grande riqueza do cerrado, contando com cerca de 830 espécies. 

Há grande número de espécies de peixes, répteis e anfíbios distintos. A riqueza das espécies 

de peixes endêmicas do cerrado ainda é desconhecida, mas sabe-se que este número é superior 

ao de aves. Outro grupo ainda pouco conhecido é dos invertebrados; estimativas sugerem que 

existam mais ou menos cerca de 90.000 espécies (DIAS, 1992). Estimativas levantadas indicam 

que 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins da região Neotropical estão 

presentes no cerrado (CAVALCANTI & JOLY, 2002 apud KLINK & MACHADO,2005). 

A grande exploração dos recursos do cerrado tem provocado a extinção de várias 

espécies, tanto de animais quanto de plantas. Uma evidência desta exploração é que no Distrito 

Federal, onde várias famílias vivem do comércio de plantas nativas, umas das espécies já se 

encontra extinta e outras 30 espécies estão ameaçadas de extinção (KLINK & MACHADO, 
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2005). Além disso, mais de 130 espécies de animais que ocorrem no cerrado estão na lista de 

animais ameaçados de extinção (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2003; HILTON-

TAYLOR,2004 apud KLINK & MACHADO, 2005); a grande causa disto é a redução de seus 

habitat naturais para dar lugar à expansão da agricultura e da pecuária. 

O cerrado, naturalmente, ocupava uma área de quase dois milhões de Km², mas 

aproximadamente 55% desta área original foram desmatados, para dar lugar às culturas anuais, 

às pastagens, ou sofreram alteração pela ação humana (MACHADO et. al., 2004a). Desta 

forma, é muito importante preservarmos esta enorme riqueza que está dia a dia sendo ameaçada 

pela ação humana. 

Infelizmente, a falta de uma política séria para o meio ambiente tem colocado em 

risco todo o patrimônio natural dessa região, marcada por processos intensos de ocupação 

desordenada dos espaços. A política desenvolvimentista aplicada no Brasil, principalmente no 

Cerrado, que é considerado a última grande fronteira para a produção de grãos, tem levado 

muitas espécies da fauna à extinção e, consequentemente, alguns exemplares da flora, em 

função da sua interdependência. Muitos animais da Megafauna (fauna gigante) já foram 

extintos dentro de um processo lento e natural, imposto pela evolução da natureza. Os animais 

modernos estão se extinguindo ou em vias de extinção, dentro de uma dinâmica proporcionada 

pela ação humana. Muitas dessas espécies não alcançaram nem alcançarão o seu clímax 

evolutivo, pois a velocidade dos processos de degradação supera em milhares de anos os 

fenômenos naturais. (Barbosa, 2011).  

 

2 Metodologia 

O presente projeto foi desenvolvido no povoado Altos, 1º distrito de Caxias -MA. 

Este povoado está em uma área de cerrado com rica biodiversidade e alta vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Iniciamos com a convocação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (E.J.A.) 

para uma reunião, onde foram esclarecidos os objetivos do projeto realizando posteriormente 

um passeio ecológico na região de catalogando exemplares de árvores e sementes. 

Posteriormente, foram desenvolvidas palestras e oficinas evidenciando o potencial 

econômico e ecológico do cerrado dando início à produção de mudas que em momento 

oportuno foram distribuídas para população e plantadas na região. 

Em seguida, os alunos retrataram, através de pinturas, as belezas do cerrado, 
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evidenciando o potencial ornamental deste bioma. Na oportunidade, levou-se a produzir 

receitas, que tenham como ingredientes principais frutas pertencentes ao cerrado, e assim 

reconhecendo como o extrativismo sustentável deste, pode contribuir para a redução da 

desigualdade social, pois podem ser utilizadas como fonte de renda. 

 

3 Resultados e Discussão 
 

Por meio do projeto os alunos puderam adquirir uma gama de conceitos ecológicos 

relacionados ao bioma Cerrado e suas respectivas peculiaridades conscientizando-se como é 

importante a preservação do mesmo para que assim haja a perpetuação da fauna local e como 

estes podem influenciar diretamente na vida humana. Produzindo mudas e replantando áreas 

devastadas e substituindo as plantas exóticas por espécies nativas observando o potencial 

econômico das plantas deste bioma e usando produtos do bioma em questão na produção de 

produtos artesanais que podem ser comercializado. 

 
 

Nº PERGUNTAS ANTES DO  

PROJETO 

   APÓS O 

  PROJETO 

1º Você sabe o que é sustentabilidade?  85% NÃO 

 15% SIM 

05% NÃO 

95% SIM 

2º Você sabe o que é extrativismo?  92% NÃO 

 08% SIM 

11% NÃO 

89% SIM 

3º Você conhece alguma planta exótica?  93% NÃO 

 07% SIM 

04% NÃO 

96% SIM 

4º As planta exóticas representam algum perigo 

para o meio em que você vive? 

 98% NÃO 

 02% SIM 

07% NÃO 

93% SIM 

5º O bioma que você vive tem algum potencial 

econômico? 

 96% NÃO 

 04% SIM 

12% NÃO 

88% SIM 

Tabela 1. Resultados de questionários aplicado antes e depois do projeto. Fonte: Autores (2018). 

 

Conforme expressa tabela 1, os entrevistados desconhecem alguns termos de suma 

importância para o desenvolvimento ambiental e o perigo das plantas exóticas além de não 

enxergar no seu bioma meios de vida. A mesma relata que após conclusão do projeto os 

pesquisados passaram a conhecer e valorizar o seu bioma. 
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Figura 1. Passeio ecológico. Fonte: Pesquisadores (2018). 

 
4 Conclusões  
 

A degradação do cerrado pela pecuária atualmente é alarmante. Se iniciativas não 

forem tomadas em prol da conservação desta enorme riqueza, cada vez mais espécies serão 

perdidas. O crescimento da agropecuária é importante para a economia brasileira, porém, este 

crescimento deve estar conciliado com a preservação ambiental, ou seja, deve ser sustentável. 

A população que habita o Cerrado deve ser imediatamente sensibilizada sobre sua importância 

e potencial econômico. É necessário a criação de imediata de políticas públicas e o 

cumprimento de leis vigentes tanto pelos cidadão comuns como pelas grandes empresas. 

Sendo assim, o desenvolvimento de projetos com cunho informativo como é o caso 

deste são de suma importância para a valorização e preservação deste bioma que vem sendo 

agredido indiscriminadamente. 
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Resumo 

O desenvolvimento das cidades intensificou a degradação da natureza. Ecólogos de paisagem 

consideram que a estrutura da paisagem é de grande relevância para a manutenção dos 

processos ecológicos e da própria diversidade biológica do planeta. Povos praticam sua fé ou 

buscam contato espiritual com as divindades em florestas podem de alguma forma provocar 

impactos na natureza depositando objetos no local onde os rituais são praticados. Nesse 

sentido, este trabalho surge com o intuito de fazer um levantamento e registro dos principais 

pontos e materiais deixados na Área de Proteção Ambiental do Inhamum (APA) oriundos de 

práticas religiosas. O estudo foi realizado na APA do Inhamum no mês de dezembro de 2017, 

onde foram encontradas duas áreas de práticas religiosas denominado: ponto 1 (Soledade), 

ponto 2 (Riacho da ponte), foram então registrados nestes locais os principais tipos de dejetos 

deixados nos locais pelos praticantes de cerimônias religiosas por meio de câmeras 

fotográficas. As oferendas depositadas durante o período de observação foram na maioria 

constituídas por umas poucas velas encontradas nos dois pontos amostrais, já os resíduos mais 

predominantes foram plásticos em geral, seguido de vidro, e papel, sendo a maior quantidade 

de resíduos geral encontrada no ponto 2 (Riacho da ponte). Os resíduos mais predominantes 

nos locais provenientes de artefatos religiosos foram velas, já resíduos de origem comum nos 

locais foram na maioria plásticos. O local onde as velas foram mais encontradas foram na base 

de árvores próximas a restos de fogueira, demonstrando que esses visitantes são muito pouco 

instruídos quanto a práticas ecológicas. Dessa forma, faz-se necessária a criação de políticas 

de conservação para a proteção da APA do Inhamum visando a educação ambiental desses 

grupos ensinando-as a conviver com responsabilidade no ambiente natural. 

 

Palavras-chave: Religião. Costumes. Conservação. Degradação ambiental. 

 

Abstract 

The development of cities intensified the degradation of nature. Landscape environmentalists 

consider that the structure of the landscape is of great relevance to the maintenance of 

ecological processes and the biological diversity of the planet Itself. People practise their faith 

or seek spiritual contact with deities in forests can somehow cause impacts on nature by 

depositing objects in the place where rituals are Practiced. In this sense, this work comes with 

the aim of making a survey and registration of the main points and materials left in the area of 

environmental protection of the Inhamum from religious practices. The study was carried out 

in the Environmental protection Area (APA) of Inhamum in the month of december 2017, 

where two areas of religious practice were found Called: point 1 (soledade), point 2 (riacho da 

ponte), were then recorded in these places the main Types of waste left in the places by the 

practitioners of religious ceremonies by means of photographic cameras. The offerings 
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deposited during the observation period were mostly made up of a few candles found in the 

two sampling points, since the most prevalent wastes were plastics in general, followed by 

glass, and paper, being the largest quantity of general waste found in point 2 (riacho da ponte). 

The most prevalent residues in places from religious artifacts were candles, already residues of 

common origin in the places were mostly plastics. The place where the candles were most 

found were at the base of trees near the remains of bonfire, demonstrating that these visitors 

are very little instructed as to ecological practices. In this way it is necessary to create 

conservation policies for the protection of the APA of the Inhamum aiming at the 

environmental education of these groups teaching them to live responsibly in the natural 

environment. 

 

Key words: Religion. Consuetude. Conservation. Environmental degradation. 

 
 

1 Introdução 

O progresso e o desenvolvimento das cidades intensificaram a degradação do meio- 

ambiente e o ser humano passou a necessitar cada vez mais dos recursos oferecidos pela 

natureza (WILSON, 2002). 

Ecólogos consideram que a estrutura da paisagem é de grande relevância para a 

manutenção dos processos ecológicos e da própria diversidade biológica, e particularmente 

em áreas onde vivem comunidades tradicionais que são diretamente dependentes dos usos de 

recursos que são provenientes desses locais. Nesse sentido, a paisagem é fruto de uma história 

comum e interligada: a história humana e natural (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2000). 

Os elementos naturais na APA do Inhamum vêm sofrendo profundas alterações e 

pondo em risco sua integridade natural. A mística e a fé de visitantes servem de incentivo para 

o depósito de oferendas e pagamentos de promessas em seu interior. As imagens dos santos e 

de outras entidades ali depositadas, bem como oferendas, restringem-se a algumas poucas 

crenças (CARDOSO, 2011). 

Alguns estudiosos acreditam que o apelo à emoção e ao sobrenatural seja um aspecto 

importante para entendermos as práticas de muitos dos grupos cristãos nas florestas. Essas 

práticas de oração envolvem grupos organizados de fiéis que se dirigem muitas vezes à noite 

para clareiras localizadas em áreas de floresta. Nessas práticas e concepções grupais, um 

aspecto inusitado que é difícil entender. Orar em lugares como praias, montes ou matas, não é 

propriamente uma novidade nas práticas do protestantismo no Brasil, embora não seja uma 

ocorrência corriqueira. Há muitas tradições de vigílias e orações realizadas em locais 

distantes dos centros urbanos, como sítios ou fazendas, mas comumente dentro de casas ou 
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outras construções. Notícias da prática dessas atividades percorrem vários municípios desde a 

década de 90 (SANTOS, 1998). 

Movidos pela fé e pela crença as pessoas usam locais naturais para realizar suas 

práticas, até mesmo por sua particularidade paisagística, seja um local adequado para contato 

espiritual com as divindades, os visitantes – por questões de fé – podem estar causando 

impacto ao meio ambiente devido ao depósito de oferendas (CARDOSO, 2011). 

Os povos que fazem práticas que expressam sua fé para ter contato espiritual com as 

divindades em florestas locais podem de alguma forma estar provocando impacto no meio 

ambiente mesmo que eles não se atentem a isso, esses impactos podem ser de origem desses 

depósitos de oferendas ou imagens de escultura, de velas, vasos com flores, miniaturas nos 

locais. Diante disso, considerando as práticas adotadas no país que é um Estado legalmente 

laico, com várias nações e culturas, é importante desenvolver um olhar crítico e ecológico 

sobre as atividades religiosas, para evitar a degradação de locais naturais (CARDOSO, 2011). 

Dado o exposto, este trabalho surge com a iniciativa de fazer um levantamento e 

registro dos principais pontos e materiais deixados na Área de Proteção Ambiental do 

Inhamum oriundos de práticas religiosas. 

 
2 Metodologia 

 
2.1 Caracterização e localização da área de estudo 

Localizada no município de Caxias – MA, a Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Inhamum foi criada pela lei municipal de n° 1.464/2001 e encontra-se entre as coordenadas 

04º 53’ 30’’ de latitude S e 43º 24’ 53’’ de longitude, possuindo aproximadamente uma área de 

4.500 hectares (Figura 1) (CAXIAS, 2001). 

A cidade de Caxias, localiza-se na parte leste do estado, com área de 531.350 ha, 

entre as coordenadas 04º 53’ 30” S e 43º 24’ 53” W, às margens da BR-316. O clima é do 

tipo subúmido a semi-árido, com pluviosidade anual entre 1.300 e 1.500 mm (FERNANDES 

et al., 2010). 

O município apresenta uma vasta cultura religiosa, como o Catolicismo, o 

Protestantismo, o Umbandismo dentre outras. Algumas práticas, dentro dessas religiões, são 

realizadas próximo ou no interior da Área de Proteção Ambiental do Inhamum, e como 

consequência temos a constatação de impactos negativos sobre a biodiversidade da APA, 

como descarte de resíduos sólidos no uso de cerimônias, oferendas e materiais descartáveis 
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deixados no local durante seus festejos, reuniões essas que podem agredir a fauna pelo 

aumento do pisoteio no interior da mata pelos praticantes. 

 
 

Figura 1. Mapa da área de estudo com os respectivos pontos de coleta. Fonte: 

IBGE, 2006; Organização: SILVA, W. F. N. (2016) 

 
2.2 Caracterização do estado atual e amostragem de material 

A área de proteção ambiental do Inhamum foi avaliada conforme a presença de 

objetos religiosos (velas, garrafas de vinho, fósforos, comidas, oferendas em geral, materiais 

descartáveis, etc.) encontrados no local. Por meio de uma visita em dois locais que foram 

designados como ponto 1 (Soledade) e ponto 2 (Riacho da ponte) foram reconhecidas as 

principais áreas dentro da APA onde acontecem as cerimonias religiosas, registrados por 

câmeras fotográficas, no mês dezembro de 2017. 

É importante salientar que os eventos religiosos são uma importante prática de 

muitos fiéis todos os anos na Cidade de Caxias – MA, e eventos como o Festejo de São 

Sebastião no mês de janeiro são tradicionais. Este festejo acontece de 10 a 20 de janeiro, 

iniciado com a derrubada de um mastro, que é retirado da reserva do Inhamum e carregado 

pelos fieis pelas principais ruas da cidade, onde depois é erguido em frente à igreja de São 

Sebastião, no largo de São Sebastião (MESQUITA, 2013). 

3 Resultados e Discussão 

A afirmação de que o povo brasileiro é essencialmente religioso é algo que se diz 
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Tipos de resíduos encontrados nos dois pontos 

sem a menor preocupação. Basta uma olhada nas atitudes cotidianas de um brasileiro médio 

para rapidamente perceber o lugar importante ocupado pelo sagrado em sua vida (REIS, 

2007). Para Hellern et al. (2000), os mais diversos rituais praticados são compostos por 

distintas práticas comuns a maioria das religiões. Dentre essas práticas estão: a oração, o 

sacrifício e a utilização de oferendas. 

As oferendas depositadas na APA do Inhamum durante o período de observação 

foram na maioria constituídas por velas e fósforos (Figura 4), plásticos de diversas origens 

(copos, sacolas, garrafas, preservativos, flores artificiais etc.) (Figura 5), papéis, vidro (Figura 

6), principalmente provenientes de bebidas alcoólicas deixadas no local das práticas religiosas. 

A maior quantidade de material observado foi de plástico 22 no ponto Soledade e 30 no ponto 

Riacho da ponte, seguido de Vidro, com 12 na Soledade e 10 no Riacho da ponte, e as 

menores quantidades de material encontrado foi com relação aos papéis, três no Soledade e 

quatro no riacho da ponte, e duas velas inteiras no Soledade e no riacho da ponte. 

 
 

Figura 2. Relação dos principais resíduos encontrados em dois pontos de 

observação das práticas religiosas na APA do Inhamum. Fonte: 

CAMELO-JÚNIOR & CRUZ (2017). 

 
 

Há uma clara preferência dos visitantes por velas grandes cilíndricas. E como eles 

trazem muitos objetos muitas vezes os visitantes deixam juntamente com elas sacolas 

comuns de supermercados (Figura 5), fato observado nos dois locais próximos ao riacho 

Soledade e à margem da MA-127 no ricaho da ponte (Figura 3).
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Em frente ao local de despacho no (local 1 Soledade) e (local 2 Riacho da ponte) 

permanecem uma vegetação que contornam os riachos, nestes locais foram observadas a 

presença de restos de fogueiras, em que ficou notória a concentração da maior parte dos 

resíduos encontrados, ficando evidente que a fonte do lixo era proveniente das práticas 

religiosas que foram manifestadas nestes locais representados no trabalho. Foi observado 

também que velas eram deixadas na base de árvores o que elucida o perigo da prática, pois 

pode ocorrer de as chamas da vela não se extinguirem quando a mesma termina de derreter. 

Figura 3. Os dois locais de práticas religiosas, onde fora feito o 

reconhecimento dos materiais deixados. A) Riacho da Ponte, B) Riacho 

Soledade. Fonte: CAMELO-JÚNIOR & CRUZ (2017). 
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Figura 4. Velas e fósforos abandonados, provenientes de práticas 

religiosas, nos pontos amostrados. Fonte: CAMELO-JÚNIOR & CRUZ 

(2017). 
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Figura 5. Despejo de objetos plásticos oriundos das práticas religiosas nos 

pontos de observação na APA do Inhamum, Caxias/MA. Fonte: 

CAMELO-JÚNIOR & CRUZ (2017). 
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Figura 6. Garrafas de vidros encontradas na periferia dos locias de práticas 

religiosas. Fonte: CAMELO-JÚNIOR & CRUZ (2017). 

 
Durante o tempo de observação não foi constatado nenhuma prática depredatória 

intencional, no entanto as embalagens no chão indicam a falta de instrução sobre a 

conscientização de práticas ecológicas que devem ser adotadas dentro de uma APA, ou 

qualquer unidade de conservação, e tais atitudes certamente representam uma ação negativa 

que pode gerar consequentemente muitas perdas no futuro, contribuindo também para uma 

significativa mudança na paisagem que anteriormente compunha os locais verificados. 

O artigo 225 da Constituição Federal Brasileira defende que todos têm direito ao 

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

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Conforme trabalhos elencados por Conceição et al. (2010), Neres (2010) e Silva et 

al. (2016) para a Área de Proteção Ambiental do Inhamum, os autores revelam abundante 

biodiversidade florística e novos registros para a APA, reafirmando assim a grande 

importância de conserva-la e dar continuidade ao processo de conscientização da população 

sobre a dependência direta que o homem tem da natureza, e vice e versa. 

Sendo assim é preciso chamar a atenção de toda população de maneira geral no 

município de Caxias-Maranhão para a necessidade da proteção das belezas naturais com 
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maior rigidez, de forma a cobrar uma ação imediata aos responsáveis, promovendo também 

ações que instruam as pessoas a usarem bem o ambiente natural, impedindo a degradação da 

paisagem. 

 
 

4 Conclusões 

Os resíduos mais predominantes nos locais provenientes de artefatos religiosos foram 

velas, já resíduos de origem comum nos locais foram na maioria plásticos. 

O local onde as velas foram mais encontradas foram na base de árvores próximas a 

restos de fogueira, demonstrando que esses visitantes são muito pouco instruídos quanto a 

práticas ecológicas. 

Dessa forma faz-se necessária a criação de políticas de conservação para a proteção da 

APA do Inhamum visando primeiramente a educação ambiental de pequenos grupos 

promovendo também ações que as ensinem usar com responsabilidade e respeito o ambiente 

natural, e buscando formas que contribuam para a harmonia entre a relação do homem na 

natureza e o equilíbrio ecológico. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo descrever as atividades executadas no projeto de pesquisa e 

extensão intitulado: Introdução ao Geoprocessamento com o Software Livre QGis em Caxias 

– MA, financiado pelo Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX, projeto este, 

realizado no Centro de Estudos superiores de Caxias – CESC/UEMA, este projeto visou 

proporcionar conhecimento sobre geoprocessamento, geotecnologias e a manusear o software 

Livre Qgis que é uma poderosa ferramenta para a construção de mapas e manipulação de 

dados geográficos. A comunidade acadêmica do CESC-UEMA foi o público alvo deste 

minicurso, mas principalmente os estudantes de geografia com o intuído de suprir as 

necessidades de conhecimento em geoprocessamento e geotecnologias. As principais 

dificuldades encontradas se concentraram no pouco conhecimento de informática 

demonstrado por parte da maioria dos alunos e a falta de equipamentos no laboratório de 

geografia, sobretudo de computadores, uma vez que os mesmos são essenciais para a 

aplicação do minicurso. Este projeto foi de grande importância, pois proporcionou a 

disseminação dos conhecimentos em geoprocessamento e uma interdisciplinaridade, já que foi 

oferecido para todos os cursos do CESC-UEMA. 

 

Palavras-chave: PIBEX. QGIS. Geoprocessamento. CESC-UEMA. 

 

Abstract 

This work aims to describe the activities carried out in the extension project titled: 

Introduction to Geoprocessing with Free Software QGis in Caxias - MA, funded by the 

Institutional Program of Extension Scholarships - PIBEX, this project, carried out at the 

Center for Higher Studies of Caxias - CESC / UEMA, this project aimed to provide 

knowledge about geoprocessing, geotechnologies and handling Free Qgis software that is a 

powerful tool for the construction of maps and manipulation of geographic data. . The 

academic community of CESC-UEMA was the target audience of this mini-course, but 

mainly the students of geography with the intuition of supplying the knowledge needs in 

geoprocessing and geotechnologies. The main difficulties encountered were the lack of 

computer skills demonstrated by the majority of the students and the lack of equipment in the 

geography laboratory, especially computers, since they are essential for the application of the 

mini-course. This project was of great importance, as it provided the dissemination of 

knowledge in geoprocessing and an interdisciplinarity, since it was offered for all CESC-

UEMA courses. 

 

Key words: PIBEX. QGIS. Geoprocessing. CESC-UEMA. 
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1 Introdução 
 

O projeto extensão intitulado de "Introdução ao geoprocessamento com o software 

livre Qgis em Caxias – MA", deu-se em função da demanda por conhecimentos cartográficos 

e de geoprocessamento por parte da comunidade de docentes e discentes do CESC-UEMA, 

sendo assim, o presente relatório tem como objetivo evidenciar a execução das atividades de 

acordo com o projeto. 

Este projeto de extensão apresenta grande relevância para a formação desta 

comunidade acadêmica, haja vista que, além do aprendizado, o mesmo proporcionou uma 

troca de experiências entre alunos e a formação de uma embrionária comunidade de usuários 

de geoinformação. Os minicursos foram ofertados para todos os cursos do CESC/UEMA que 

demandam por essa modalidade de conhecimento, de forma totalmente gratuita. 

Este software permite: 

Consultas espaciais, exploração interativa de dados, identificação e seleção 

de geometrias, pesquisa, visualização e seleção de atributos e criação de 

simbologia vetorial e raster. Com ele é possível criar, editar e exportar 

camadas vetoriais em diferentes formatos. O QGIS permite o 

geoprocessamento de camadas raster e vetoriais, incluindo sobreposição, 

recorte, buffer, amostragem, interpolação TIN (Triangular Irregular 

Network), interpolação IDW (Inverse Distances Weight), análise de 

parâmetros morfológicos e gestão das geometrias dos dados associados. 

(ALMEIDA, 2011, p.175). 

A equipe do projeto é formada por um discente do curso de Geografia, como aluno 

bolsista, quatro voluntários e o professor orientador. 

O projeto teve como principais objetivos: Capacitar de quatro a cinco estudantes do 

curso de Licenciatura Plena em Geografia para atuarem na divulgação e realização do projeto, 

os quais fazem parte da equipe do projeto; popularizar o conhecimento Geoprocessamento 

através da apresentação do Software QGis aos estudantes do CESC- UEMA, que foi o grande 

intuito deste projeto o qual é popularizar cada vez mais o uso do geoprocessamento para 

estudos e análises espaciais. 

A ideia de oferecer treinamento básico do Software QGis para professores e alunos 

do CESC-UEMA, era torná-los aptos para elaborar e fazer seus próprios mapas e acrescentar 

em seus trabalhos ou estudos. Também foram apresentados conceitos básicos de Cartografia, 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, o que se faz necessário antes da utilização do 
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Qgis, para melhorar a qualidade dos mapas produzidos e por se tratar de um software para a 

criação de mapas georreferenciados. 

Para a elaboração deste projeto buscou-se referencias bibliográficas que norteassem a 

organização dos conteúdos para a aplicação nos minicursos. Foram realizadas diversas 

reuniões pedagógicas para escolher a melhor metodologia a ser aplicada, que seja simples e 

objetiva, assim como determinar o período dos minicursos. O projeto utilizou recursos 

financeiros mínimos, bancados pela equipe, além da infraestrutura já existente na 

Universidade, como o Laboratório de Cartografia situado no pavilhão F. As aulas foram 

ministradas aos sábados, no período da tarde. 

Este projeto de extensão promoveu melhorias na formação dos discentes do 

CESC/UEMA e foi agraciado com uma das medalhas atribuídas aos melhores projetos do 

PIBEX desenvolvido neste Centro. Além disso, possibilitou a aquisição de conhecimento 

sobre Cartografia, Geoprocessamento, Geotecnologias, além do manuseio do software livre 

QGIS. O software se mostrou bem prático e eficiente na criação de mapas para o 

enriquecimento dos trabalhos científicos dos estudantes, como artigos e TCC´s, além de 

promover a troca de experiências entre os cursos dessa comunidade acadêmica. 

 

2 Revisão de literatura 

 

A história dos mapas é mais antiga que a própria história, presume Raisz (1969). O 

mapa é um dos instrumentos fundamentais para o entendimento do mundo, matéria tratada 

pela Geografia, e se constitui um instrumento de grande importância para se conhecer o 

espaço geográfico, ou uma determinada parte do mesmo. Sendo assim: 

Para os cartógrafos, o mapa é uma representação da superfície da Terra, 

conservando com esta relações matematicamente definidas de redução, 

localização e de projeção no plano. Sobre um mapa-base, assim obtido, 

pode-se representar uma série de informações, escolhidas por interesses ou 

necessidades das mais diversas ordens: política, econômica, militar, 

científica, educacional etc. (ALMEIDA, 2009, p.13). 

Desta forma, se percebe a grande utilidade que tem o mapa para a sociedade, seja na 

tomada de decisões ou na constituição de um território, saber ler e interpretar um mapa  é de 

suma importância para o individuo, pois, possibilitará que o mesmo conheça o próprio espaço 

no qual estar inserido. 

Antes do advento dos computadores, em meados do século XX, a elaboração de mapas 

era uma atividade restrita a um pequeno número de profissionais, ou seja, é possível afirmar 
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que a história do labor cartográfico pode ser divido em duas grandes eras - a analógica e a 

digital, isto é: 

[...], ate meados dos anos 1950, os documentos, cartas e mapas eram 

elaborados apenas na forma analógica, impossibilitando analises mais 

precisas e detalhadas, resultantes de combinação entre diferentes mapas e 

dados. Já a partir dos anos de 1970, com a evolução da tecnologia da 

informática e do sensoriamento remoto, tornou-se possível obter, armazenar 

e representar informações geográficas em ambiente computacional, abrindo 

espaço para o surgimento da Geomatica. Paralelo a esse desenvolvimento 

surgiram inúmeros métodos matemáticos e estatísticos para o tratamento de 

informações geográficas, possibilitando mapeamentos temáticos de vastas 

áreas com elevado grau de precisão. (ROSA, 2013, p. 4). 

Percebe-se que a criação, as formas de leitura e organização dos mapas foram 

evoluindo no decorrer do tempo junto com a evolução tecnológica, contribuindo assim  para a 

evolução das Geotcnologias como, por exemplo, a Topografia, Geodésia, Sensoriamento 

Remoto, GPS – Sistema de Posicionamento Global e a Fotogrametria, favorecendo dessa 

maneira o Geoprocessamento. Assim: 

De caráter indisciplinar, esse poderoso conjunto instrumental se aplica a 

diversos campos profissionais, tornando-se imprescindível para projetos 

que lidam com questões voltadas à organização, ao planejamento e à gestão 

do espaço geográfico ou que envolvam análises espaciais em seus estudos. 

(CHIMUCO, 2017, p.34). 

 

Ou seja, Geoprocessamento pode ser entendido como “um conjunto de técnicas 

computacionais que opera sobre bases de dados (que são registros de ocorrências) 

georreferenciados, para os transformar em informação”. (SILVA, 2009, p.42). O qual possui o 

SIG - Sistema de Informação Geográfica como ferramenta fundamental na análise de dados, 

ou seja: 

Os SIG (Sistema de Informação Geográfica) são programas de computador 

destinados a trabalhar matematicamente as informações geográficas e 

alfanuméricas para gerar informações baseadas em algoritmos pré-

definidos. Com isso, é possível realizar análises variadas e obter resultados 

que possibilitem a tomada de decisões. (BOSSLE, 2016, p.24). 

 

Ou seja, o geógrafo tem no Geoprocessamento um importante aliado na execução do 

seu trabalho, facilitando desta forma os estudos de uma determinada área, podendo assim, 

intervir na mesma. Em contrapartida, essa tecnologia necessita de mão-de-obra altamente 

treinada e de grandes investimentos iniciais para sua implantação, pode-se afirma que: 
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As Geotecnologias podem ser entendidas como as novas tecnologias 

ligadas às geociências e correlatas, as quais trazem avanços significativos 

no desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, em processo 

de gestão, manejo e em tantos outos aspectos relacionados à estrutura do 

espaço geográfico. (FITZ, 2008, p.13). 

 

Dado isso, este projeto buscou introduzir a comunidade neste novo universo e 

estimular o aprendizado de Geografia através do estudo do geoprocessamento e das práticas 

no software livre Qgis e propagar uma nova visão de mundo. 

O QGis, antes chamado de Quantum GIS, é um programa de Sistema de Informação 

Geográfica com código aberto e licenciado sob a Licença Pública Geral GNU. É um projeto 

oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Pode ser utilizado em Linux, Unix, 

Mac OSX, Windows e Android. De acordo com a revista Fossgis Brasil (2011): 

O projecto QGIS teve início em fevereiro de 2002 tendo o primeiro 

lançamento do programa ocorrido em junho do mesmo ano. O objetivo 

inicial era criar um visualizador gratuito para a base de dados geográfica 

PostGIS que funcionasse em sistemas operacionais livres (GNU/Linux). 

(...) suporta numerosos formatos vetoriais, raster, e bases de dados, e 

fornece uma ampla gama de funções de geoprocessamento raster e vetorial. 

(MANGHI; CAVALHINI; NEVES, 2011, p1). 

O Qgis é atualmente um dos softwares de Geoprocessamento mais utilizados no 

Brasil e no mundo. Pode ser utilizado tanto para dados vetoriais quanto formatos matriciais e 

apresenta diversas funcionalidades. Fornece um número crescente de recursos fornecidos por 

funções básicas e “plugins”. 

O programa possibilita a visualização, criação, edição, análise de dados e 

composição de mapas imprimíveis (//qgisbrasil.org). Os "plugins" possibilitam a 

customização dos cursos de acordo com a área de atuação da clientela. Assim, segundo 

Almeida (2011): 

QGIS permite consultas espaciais, exploração interativa de dados, 

identificação e seleção de geometrias, pesquisa, visualização e seleção de 

atributos e criação de simbologia vetorial e raster. Com ele é possível criar, 

editar e exportar camadas vetoriais em diferentes formatos. O QGIS 

permite o geoprocessamento de camadas raster e vetoriais, incluindo 

sobreposição, recorte, buffer, amostragem, interpolação TIN (Triangular 

Irregular Network), interpolação IDW (Inverse Distances  Weight), análise 

de parâmetros morfológicos e gestão das geometrias dos dados associados. 

Permite também manusear camadas raster. (ALMEIDA, 2011, p.175). 

Nota-se que o software livre Qgis é uma poderosa ferramenta no tratar de 

informações georreferenciadas e na construção de mapas, aqui no Brasil existe a comunidade 



 

170  

brasileira do Qgis (//qgisbrasil.org), a qual dá suporte e auxilia na resolução  de duvidas dos 

usuários do software, é bastante ativa e atuante, existe farta documentação disponível na 

comunidade para ensino e aprendizagem do programa. 

Desde 2014 o Exercito Brasileiro vem implantando o QGis em quase todas as tarefas 

de geoprocessamento desenvolvida em sua Diretoria de Serviços Geográficos (DSG). Em 

2015, a DSG liberou o plugin DSG Tools, atualmente na versão 2.0, onde é possível acessar 

grande parte dos dados da instituição, via web 

(http://www.geoportal.eb.mil.br/index.php/191-dsgtools). Além das Cartas DSG, em diversas 

escalas, a ferramenta disponibiliza imagens dos satélites Landsat 7 e Rapideye. A missão da 

DSG disponível no endereço: http://www.dsg.eb.mil.br/index.php/missao, afirma que: 

A Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) é o órgão de apoio técnico- 

normativo do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), incumbido de 

superintender, no âmbito do Exército, as atividades relacionadas às 

imagens, às informações geográficas e meteorológicas, à elaboração de 

produtos cartográficos, bem como ao suprimento e à manutenção do 

material técnico de sua gestão. 

 

Dessa forma, a DSG se constitui um importante apoio para conseguir dados 

geográficos, como cartas e mapas. Então espera-se com este projeto estimular o ensino 

aprendizagem da Geografia para que o licenciando e a comunidade atendida, possam, através 

do uso das geotecnologias, visualizar, compartilhar e entender as particularidades geográficas 

do mundo em torno deles. 

 

3 Metodologia 
 

Este projeto foi realizado no Centro de Estudos Superiores de Caxias, e para a 

construção e execução do mesmo foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: revisão de literatura acerca do surgimento e evolução dos mapas, através de 

livros e artigos referentes ao tema; treinamento dos executores do projeto, os mesmos são 

alunos do Curso de Geografia do CESC-UEMA, o qual consistiu de uma prévia dos 

minicursos sobre Geoprocessamento e QGIS que posteriormente foram ministrados para a 

comunidade acadêmica; reuniões pedagógicas para definição do material a ser utilizado nos 

cursos ofertados e sua elaboração, definindo o papel de cada integrante da equipe. 

Em seguida o projeto forneceu um treinamento básico destinado a todos os 

interessados em conhecer as principais funcionalidades do Software QGis como visualização, 

criação, edição e analise de dados. O aluno aprenderá a criar seus próprios mapas e a navegar 

http://www.geoportal.eb.mil.br/index.php/191-dsgtools)
http://www.geoportal.eb.mil.br/index.php/191-dsgtools)
http://www.dsg.eb.mil.br/index.php/missao
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com dados obtidos com aplicativos de GPS. Em segundo plano, foram repassados 

conhecimentos básicos em informática. 

4 Resultados e Discussão 
 

A execução das atividades referentes ao minicurso de introdução ao 

geoprocessamento com o software livre Qgis, de acordo com o que foi proposto no projeto de 

extensão, ocorreu no CESC/UEMA nos períodos de 20 de maio a 01 de julho de 2017, com 

certificação de 30 horas (Figura 01). O público alvo do projeto foi toda a comunidade 

acadêmica, e principalmente os discentes do curso de geografia. 

 

Figura 1: Aula do minicurso introdução ao geoprocessamento com o software livre 

Qgis. Fonte: autores (2017). 

 

As principais dificuldades encontradas foram o pouco conhecimento de informática 

por partes de alguns acadêmicos, a falta de equipamentos e adequações no laboratório de 

Geografia. O primeiro obstáculo elencado foi superado com a destinação de parte da carga 

horária do minicurso para a resposta as necessidades mais básicas dos  alunos em informática. 

As outras duas só foram superadas com a instalação do laboratório de Geoprocessamento do 

Curso de Geografia. 

A divulgação do minicurso referente ao projeto de pesquisa ocorreu através de 

panfletagem no CESC/UEMA. O material de divulgação continha informações gerais do 

minicurso (Figura 2a). Antes do termino dos minicurso foi aplicado uma pesquisa de 

satisfação para os alunos do responderem e darem suas notas e sugestões em relação às aulas 

(Figura 2b). 



 

172  

 

Figura 2: Panfleto de divulgação e formulário de pesquisa de satisfação. Fonte: autores 

(2017). 

A previsão inicial de treinar cem membros da comunidade uemiana não foi atingido, 

talvez por ser um número superestimado. Considerando que o tema é muito pouco conhecido, 

pode-se afirmar que treinar 80 alunos, como foi feito, é um numero bem significativo. 

Os benefícios promovidos da aplicação desse minicurso no CESC/UEMA foi de 

grande valor, pois proporcionou uma interdisciplinaridade, já que os mesmos estão voltados 

para atender toda a comunidade acadêmica desta IES, contribuindo para a formação e 

aquisição de conhecimentos básicos e necessários de Cartografia, Geoprocessamento e 

Geotecnologias, principalmente para os discentes de Geografia. 

 

5 Conclusões 

Conclui-se que este projeto de extensão "Introdução ao geoprocessamento com o 

software livre Qgis" através da aplicação dos minicursos referente ao mesmo, trouxe ganhos 

intelectuais e novas habilidades técnicas para a comunidade do CESC/UEMA. Os minicursos 

possibilitaram a transmissão de conhecimentos de geoprocessamento, o treinamento dos 

instrutores e a apresentação aos discentes de uma poderosa ferramenta de construção de 

mapas e manejo de informações georreferenciadas. 

Além disso, criou-se a oportunidade para a formação de uma embrionária 

comunidade de usuários de geoinformação. 
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Desse modo, este projeto de extensão, objetivou disseminar o geoprocessamento 

como ferramenta na tomada de decisões e instruir os discentes desta comunidade acadêmica a 

construir seus próprios mapas georreferenciados, e assim, fazer com que os trabalhos 

científicos por eles produzidos fiquem mais ricos de informação, e a cada dia se 

aperfeiçoarem no manuseio do software Qgis. 
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Resumo 

A Educação Ambiental restringe-se em trabalhar assuntos relacionados à natureza: lixo, 

preservação, paisagens naturais, animais, etc. Porém, a EA assume um caráter mais realista, 

embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente. A educação ambiental nas 

escolas contribui para a formação de cidadãos aptos a decidirem e atuarem na realidade 

socioambiental de um modo comprometido com a vida. Diante disso, este trabalho teve 

como objetivo mostrar a importância da feira de ciências como forma de sensibilização de 

alunos do ensino fundamental sobre a educação ambiental e preservação do meio ambiente. 

A feira foi realizada por estagiários da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, no 

Colégio Municipal Antônio Rodrigues Bayma, Caxias, Maranhão. O trabalho foi 

desenvolvido com duas turmas, o oitavo e nono ano do turno matutino. Os alunos foram 

divididos em grupos e produziram materiais didáticos que trabalhassem sustentabilidade e 

educação ambiental. No total, participaram da feira 229 alunos das oito turmas do turno 

matutino, no qual 59 alunos foram das turmas 8º ano “B” e 9º ano “B” (responsáveis pela 

organização e apresentação). Em relação aos alunos da turma 8º ano “B”, os mesmos 

trabalharam o tema “Preservação da água”. Os alunos do 9° “B” fizeram maquetes ou 

estruturas voltadas a energia sustentável, como por exemplo o uso de energia solar em 

residências e o melhoramento de hidrelétricas. A feira de ciências foi uma forma flexível e 

prática para difundir esse tema, obrigatório no currículo escolar, através  do processo de 

sensibilização dos alunos e funcionários de forma geral. Dado o primeiro passo, seguir em 

frente rumo à conscientização das pessoas sobre a importância da sustentabilidade e uso 

racional de recursos naturais torna-se uma tarefa cada vez mais fácil. 
 

Palavras-chave: Alunos. Escola. Sustentabilidade. 

Abstract 

The great relevance of environmental education in education today is a consequence of impact 

policies stimulated worldwide and succession of environmental measures at the international 

level. Environmental education in schools contributes to the formation of citizens who are 

able to decide and at in the socio-environmental reality in a way that is committed to life. In 

view of this, this work aimed to show the importance of the science fair as a way to raise 

awareness among elementary school students about environmental education and preservation 

of the environment. The fair was held by trainees from the Universidade Estadual do 

Maranhão - UEMA, at the Antonio Rodrigues Bayma Municipal College. The work was 

developed with two classes, the eighth and ninth year of the morning shift. The students were 

mailto:antonioedmilsom@hotmail.com
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divided into groups and produced didactic materials that worked on sustainability and 

environmental education. In total, 229 students participated in the eight classes of the morning 

shift, in which 59 students were in the 8th grade "B" and 9th "B" class (responsible for 

organization and presentation). In relation to the students of the 8th grade class "B", the 

students worked on the theme "Preservation of water". The students of the 9th "B" were 

responsible for the elaboration of mock-ups or structures aimed at sustainable energy, such as 

the use of solar energy in homes and the improvement of hydroelectric plants. The science 

fair was a flexible and practical way to spread this theme, mandatory in the school curriculum, 

through the process of raising awareness among students and staff in general. Given the first 

step, moving forward towards raising people's awareness of the importance of sustainability 

and the rational use of natural resources becomes an increasingly easy task. 

 

Key words: Students. School. Sustainability. 

 
 

1 Introdução 

A grande relevância do tema educação ambiental nos meios educacionais, hoje, é 

uma consequência das políticas de impacto estimuladas no mundo todo e da sucessão de 

medidas ambientais em âmbito internacional (PLICAS; FERTONANI, 2017). Nesse meio 

concêntrico as questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, 

contudo, é essencial em todos os níveis dos processos educativos e em especial nos anos 

iniciais da escolarização (MEDEIROS et al., 2011). 

Com o mundo cada vez mais globalizado, a sociedade tão violenta e com o acelerado 

crescimento das cidades que substituem os espaços verdes pelo concreto. A presente temática 

tem sido considerada como um fato que precisa ser trabalhada com toda sociedade e 

principalmente nas escolas, pois as crianças e jovens bem informados sobre os problemas 

ambientais vão ser adultos mais preocupados com o meio ambiente, sendo transmissores dos 

conhecimentos que obtiveram na escola sobre as questões ambientais em sua casa, família e 

vizinhos (MEDEIROS et al., 2011; DIAS et al., 2016). 

A Educação Ambiental restringe-se em trabalhar assuntos relacionados à natureza: 

lixo, preservação, paisagens naturais, animais, etc. Porém, a EA assume um caráter mais 

realista, embasado na busca de um equilíbrio entre o homem e o ambiente, com vista à 

construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de desenvolvimento e progresso. 

Neste contexto, a EA seria ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável, tendo 

em vista ser o próprio "desenvolvimento" o causador de tantos danos socioambientais 

(ADAMS, 2005). 

A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos aptos a 
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decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, 

com o bem-estar de cada um e da sociedade. Para isso, é importante que, mais do que 

informações e conceitos, a escola se disponha a trabalhar, com formação de valores e com 

mais ações práticas do que teóricas para que o aluno possa aprender a amar, respeitar e 

praticar ações voltadas à conservação ambiental (MEDEIROS et al., 2011). 

As instituições de ensino são conscientes que precisam trabalhar a problemática 

ambiental, no entanto são incorporadas de forma transversal, insuficiente e não praticada. 

Desta forma, iniciativas desenvolvidas em torno desta questão, que evidenciam os tipos de 

danos causados devido ações lesivas do homem ao meio ambiente, contribuem para a 

sensibilização dos discentes e consequentemente da população, transmitindo valores que 

podem conscientizar, tornando assim esse tipo de temática mais frequente no cotidiano da 

sociedade (MEDEIROS et al., 2011; PLICAS; FERTONANI, 2017). 

Trabalhar com educação ambiental significa pensar num futuro melhor para nosso 

mundo e para as pessoas que aqui vivem, colocando em prática uma ação transformadora dos 

nossos valores que refletem em uma qualidade de vida. Dentro deste contexto, é necessário 

ser trabalhada a Educação Ambiental já no ensino fundamental, como meio de sensibilizar, 

conscientizar e educar os alunos com intuito de combater à poluição seja ela visual ou sonora 

hoje, já pensando na futura geração de amanhã (DIAS et al., 2016). 

Através dos agravamentos dos problemas ambientais ocasionados pela sociedade 

atual, pode-se considerar o trabalho com a Educação Ambiental um grande aliado na 

conscientização e sensibilização da população em geral. Com isso, pretende-se  trazer novas 

mudanças nos hábitos e atitudes que o ser humano desempenha com o meio ambiente; sendo 

esta prática contínua entre ser humano e sociedade; e o ser humano com o meio no qual 

encontra-se inserido, gerando uma prática transformadora de um processo dinâmico e 

integrativo (GRZEBIELUKA et al.2014). 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo mostrar a importância da feira de 

ciências como forma de sensibilização de alunos do ensino fundamental sobre a educação 

ambiental e preservação do meio ambiente. 

 
2 Metodologia 

2.1 Area de estudo 

O Colégio Municipal Antônio Rodrigues Bayma está situado na Rua Avenida 

Marechal Costa e Silva, nº 1327. CEP: 65608-010, na cidade de Caxias-MA. Possui o 
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nível/modalidade de Ensino: Educação Básica fundamental e médio. Oferece a modalidade 

Ensino Fundamental e Educação de jovens e adultos – Séries Finais (6º ao 9º Ano), nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. A escola atualmente apresenta em seu quadro 78 funcionários, 

dos quais 45 são professores, dois são diretores, duas são coordenadoras pedagógicas, seis 

zeladoras, quatro merendeiras e cinco vigias. 

O projeto tinha como título: “A semana do meio ambiente na dimensão escolar do 

ensino fundamental”, o mesmo foi definido pelos estagiários através de reuniões, e tinha 

como foco demonstrar a importância da proteção e preservação da natureza, incentivando os 

alunos a adotarem métodos sustentáveis no dia a dia, a partir de atitudes ecologicamente 

corretas. 

Os estagiários pertenciam à Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, do 

curso de Ciências Biológicas  Licenciatura. Estes, juntamente com os alunos do 8° “B” e “9° 

“B” matutino prepararam materiais didáticos para posteriormente serem expostos pelos 

estudantes. 

 
2.2 Participantes do estudo 

2.2.1 8° ano “B” Matutino 

As turmas selecionadas para participação foram as que os dois estagiários estavam 

realizando a fase de regência do estágio obrigatório da Universidade. Inicialmente, os alunos 

do oitavo ano “B” matutino foram convidados pela estagiária a participarem da  feira que 

seria realizada. Os alunos foram divididos em três grupos de cinco alunos, onde cada um ficou 

responsável por construir materiais didáticos com materiais recicláveis para expor na feira. 

Posteriormente, foram realizados três encontros com os estudantes da educação 

básica juntamente com a estagiária, para preparação dos mesmos e produção dos materiais 

didáticos que seriam utilizados na feira de Ciências. Logo após isso, houve a realização da 

feira, foi escolhido um representante de cada grupo para apresentação. 

2.1.2 9° ano “B” Matutino 

De início, o estagiário responsável pela turma do 9° “B” matutino, propôs aos alunos 

a participação na realização da feira, os mesmos foram divididos em dois grupos 

com cinco componentes cada um, sendo dois integrantes responsáveis por apresentarem na 

culminância do projeto. Na feira, todos os alunos dos turnos matutinos poderiam participar 

direta ou indiretamente da feira. 
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Logo após, foram realizados dois encontros dos estudantes com o estagiário para 

preparação dos mesmos para apresentação na culminância e produção dos materiais didáticos 

que seriam utilizados na feira de Ciências. 

 

3 Resultados e Discussão 

No total, participaram da feira 229 alunos das oito turmas do turno matutino, no qual 

59 alunos foram das turmas 8º ano “B” e 9º ano “B” (responsáveis pela organização e 

apresentação). 

Em relação aos alunos da turma 8º ano “B”, os mesmos trabalharam o tema 

“Preservação da água”. O primeiro grupo produziu um mural com materiais recicláveis para 

exibição de poemas, no qual foram escritos pelos próprios estudantes, os mesmos puderam 

reutilizar materiais como papelão e palitos de picolé, além disso, mostrar para o público, no 

caso, a comunidade escolar, a importância do reaproveitamento dos materiais que seriam 

destinados aos lixões da cidade e consequentemente poluindo o ambiente. 

De acordo com Carneiro (2011), a apresentação dos alunos para a comunidade 

escolar oportuniza a necessidade de troca de conhecimentos entre os colegas da escola e a 

integração com o meio ambiente, cenário de grande parte dos projetos desenvolvidos pelos 

grupos, que incluem atividades como plantar, separar o lixo e reutilizar materiais. 

O segundo grupo, ficou responsável por produzir um filtro de garrafa pet e mostrar o 

processo de filtração da água, assim como, a importância da reciclagem. As crianças tiveram 

contato direto com o processo de reciclar materiais, um hábito sustentável. 

Santos (2007), afirma que uma maneira de levar a Educação Ambiental à população 

é através da ação direta do professor na sala de aula, pois o educador é um elemento 

fundamental no processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais, porque 

este pode buscar desenvolver, em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação 

ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos 

com o futuro do país. 

Já o terceiro grupo, teve como função elaborar uma atividade lúdica, na ocasião, um 

jogo didático com perguntas referentes a desperdício, economia, aproveitamento e 

importância da água (Figura 1). Nesse momento o lúdico entra como uma ferramenta 

primordial para fazer do processo de aprendizagem prazeroso por parte dos alunos. De acordo 

com Silva (2005) os jogos e as brincadeiras propiciam às crianças um aprendizado contínuo, a 

interação com o lúdico proporciona um aprendizado prazeroso dando mais estimulo as 
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crianças, com essas práticas o professor enriquece seu trabalho didático. Tais práticas vão 

qualificar suas aulas possibilitando um melhor rendimento do que foi trabalhado. 

Figura 1. Aplicação do jogo didático na feira. Fonte: 

CAMELO JUNIOR, A. E. (2018). 

Os alunos do 9° “B” matutino ficaram responsáveis para elaboração de maquetes ou 

estruturas voltadas a energia sustentável (Figura 2), como por exemplo o uso de energia solar 

em residências e o melhoramento de hidrelétricas (Figura 3). Aproveitando o conteúdo 

ministrado em sala de aula todos os trabalhos foram executados com sucesso, obtendo êxito 

no dia da culminância, tudo somente foi possível com a participação de todos. 

As fontes renováveis podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico, 

acesso à energia, segurança energética, mitigação das mudanças climáticas e redução de 

problemas ambientais e, de saúde causados pela poluição do ar, alcançando assim, todas as 

dimensões do desenvolvimento sustentável (ONU, 2011). 
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Figura 2. Culminância da feira de Ciências - 9° “B” 

Matutino. Fonte: CAMELO JUNIOR, A. E. 2018. 

 
 

Figura 3. Maquetes produzidas pelos alunos do 9° “B” sobre tipos de energia. 

A) Energia solar, B) Hidrelétrica. Fonte: CAMELO JUNIOR, A. E. 2018. 

 

As Feiras de Ciências possuem o objetivo de propiciar um conjunto de situações de 

experiências que permitam incentivar a atividade científica aos alunos, o favorecimento da 

realização de ações interdisciplinares, e desenvolver a capacidade dos alunos na elaboração de 

critérios para compreensão de fenômenos ou fatos (PEREIRA, 2000). 

Dito isso, a compreensão e aperfeiçoamento de ideias que levem em consideração a 

sensibilização dos alunos e de toda comunidade escolar, no que diz respeito a boas praticas 

voltadas ao meio ambiente é de fundamental importância a realização de feiras de ciências nas 

escolas como ferramenta motivadora para sensibilização das pessoas. 
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Figura 4. Alunos do 8° e 9° “B” na culminância do projeto: A semana do 

meio ambiente na dimensão escolar do ensino fundamental no colégio 

municipal Antonio Rodrigues Bayma, Caxias, Maranhão. 

 
4 Conclusões 

Dado o exposto, conclui-se que a realização da feira de ciências sobre Educação 

Ambiental dentro do ambiente escolar contribuiu para estimular o desenvolvimento e o 

aprimoramento do tema, que foi previamente trabalhado em sala de aula. A feira também 

possibilitou a disseminação desse conteúdo aos demais alunos da escola que se fizeram 

presente durante a culminância do projeto. 

A feira de ciências foi uma forma flexível e prática para difundir esse tema, 

obrigatório no currículo escolar, através do processo de sensibilização dos alunos e 

funcionários de forma geral. Dado o primeiro passo, seguir em frente rumo à conscientização 

das pessoas sobre a importância da sustentabilidade e uso racional de recursos naturais torna-

se uma tarefa cada vez mais fácil. 

Apesar da grande relevância desse tema há uma grande necessidade do mesmo ser 

desenvolvido ou trabalhado nas escolas. O trabalho, porém, sensibilizou os estudantes do 

ensino fundamental da escola Antonio Rodrigues Bayma a refletirem sobre suas práticas 

sustentáveis dentro e fora da escola. 
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Resumo 

Este artigo teve como objeto de pesquisa e estudo, a busca por um conhecimento mais amplo a 

respeito do bullying, com ênfase no âmbito escolar, bem como os efeitos do bullying, e o que 

o mesmo reflete na vida das pessoas em geral, tendo em vista que o bullying é um problema 

mundial e pode ocorrer vários setores da atividade humana. Ao passar dos anos, vários 

estudos vêm sendo desenvolvidos em torno do bullying, no Brasil, enquanto o assunto ganha 

cada vez mais espaço nas mídias, é como se em contrapartida as pesquisas e a atenção ao tema 

ainda estejam passando por um processo de estágio inicial. Com isso, este trabalho objetiva 

esclarecer os fatos relacionados ao bullying escolar, pois o conhecimento do tema pelos 

professores e toda a coordenação escolar, é indispensável para o efetivo combate do 

problema. Além disso, este trabalho enfatiza a necessidade de se orientar as famílias e a 

sociedade para o enfrentamento da forma mais frequente de violência juvenil, o bullying, se 

fazendo cada vez mais necessária a discussão desse assunto na sociedade. A pesquisa foi feita 

com 50 alunos do 2º ano do ensino médio da Educação Básica Municipal. Como resultado, 

verificou-se que o bullying está associado, em parte, a preconceitos sociais, a dificuldades 

decorrentes da formação moral de personalidades ligadas à fragilidade de modelos sociais 

encontrados no âmbito familiar e social. 

Palavras-chave: Bullying escolar. Efeitos do bullying. Formação moral. 

 

Abstract 

This article aimed to research and study, the search for a broader knowledge about bullying, 

with emphasis on the school environment, as well as the effects of bullying, and what it 

reflects in the lives of people in general, taking into account view that bullying is a 

worldwide problem and can occur in various sectors of human activity. Over the years, 

several studies have been developed around bullying in Brazil, while the subject is gaining 

more and more space in the media, it is as if in return research and attention to the subject 

are still undergoing an initial stage process. Therefore, this work aims to clarify the facts 

related to school bullying, since the knowledge of the subject by the teachers and all the 

coordination community present, is indispensable for the effective combat of the problem, in 

addition, this work emphasizes the need to be oriented families and society to confront the 

most frequent form of youth violence, bullying, becoming more and more necessary to 

perpetuate and expand this subject in society. The research was done with 50 students of the 

2nd year of high school in Municipal Basic Education. As a result, it was verified that 

bullying is associated, in part, with social prejudices, with difficulties arising from the moral 

mailto:brunnapesssoa@outlook.com
mailto:luizadaiana@hotmail.com
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formation of personalities linked to the fragility of social models found in the family and 

social sphere. 

 

Key words: School bullying. Bullying effects. Moral formation. 

 
 

1 Introdução 
 

O Bullying é um problema mundial que pode ocorrer em qualquer contexto social, 

mais frequentemente nas escolas, é um problema que vem ganhando força nos dias atuais. Por 

se tratar de um problema que a cada dia torna-se mais grave, muitos pesquisadores estão 

direcionando seus estudos para este fenômeno que vem atingindo faixa etária cada vez mais 

baixa, ocorrendo principalmente nas séries iniciais. A escassez desses estudos se deve ao fato 

de que até pouco tempo o Bullying era considerado uma espécie de brincadeira entre colegas. 

Em inglês, to bully significa tratar com desumanidade, com grosseria; e bully significa uma 

pessoa grosseira que ataca seus alvos. Na língua portuguesa, a palavra é usada em seu termo 

original (CARVALHO, 2005). 

Dentre as ações do agressor com a vítima observa-se insultos, intimidações, apelidos 

cruéis e constrangedores, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de 

grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, levando-os à 

exclusão, podendo chegar a violência física, levando a possíveis danos físicos, psíquicos, 

morais e materiais. (FANTE, 2004). 

Para a prática de Bullying seus autores procuram vítimas que possuam algumas 

características que sirva de foco para suas agressões, tais como deficiência física, obesidade, 

magreza, diferenças culturais, étnicas e religiosas (FANTE, 2004) 

O pesquisador norueguês Dan Olweus, na Universidade de Bergen (1978-1993), 

iniciou suas pesquisas nos anos 70 em instituições, mas esse estudo não recebia a devida 

importância, até que na década de 80 três jovens entre 10 e 14 anos cometeram suicídio, a 

partir daí as autoridades voltaram sua atenção para o tema e várias nações foram incentivadas a 

desenvolveram suas próprias ações para solucionar este problema (LOPES NETO, 2005). 

No Brasil o questionário utilizado por Olweus foi adaptado e utilizado pela 

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência-ABRAPIA 

(2003), para estabelecer relações interculturais. Esse programa proposto por Olweus tinha 

como características fundamentais estabelecer regras contra o Bullying nas escolas, ter o 

envolvimento ativo por parte de pais e professores, conscientizar sobre o problema, buscando 
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eliminar alguns mitos sobre o Bullying, e prover apoio e proteção para as vítimas (LOPES 

NETO, 2005). 

Com o sucesso da Campanha Nacional Anti-Bullying realizada na Noruega, diversas 

campanhas e estudos seguiram o mesmo caminho, em várias escolas Portuguesas e o 

Programa de Educação para a Tolerância e Prevenção da Violência na Espanha, entre outros 

em várias partes do mundo (LOPES NETO, 2005) 

Quando trazemos para a relação de bullying com a bioética, temos como fundamento 

um motivo bem pragmático retratado pelo professor Yves de La Taille, titular do Instituto 

Psicologia da USP (Universidade de São Paulo), defenda o ensino e a discussão de valores 

morais e da ética na escola. Segundo o especialista em psicologia moral, essa é uma estratégia 

boa para combater o bullying. "A humilhação a que o aluno é exposto é uma forma grave de 

violência. E violência se combate com moral", afirma o professor. "O problema é que a moral 

da nossa sociedade está fraca. É uma questão de hierarquia. "Ele argumenta que a sociedade 

incentiva os vencedores, o sucesso, o consumo, o empreender: "na hierarquia de valores, a 

moral e a ética ficam em 10º lugar. É preciso que elas surjam mais fortes entre os valores do 

cidadão. Enquanto elas estiverem lá embaixo, o bullying vai sempre acabar 

acontecendo"(CRUZ, 2016). 

Diante desse contexto de violência escolar objetivou-se contribuir para uma maior 

compreensão do bullying, suas causas e também suas consequências, bem como formas de 

enfrentamento, tendo como base alunos da Educação Básica do Município de Caxias-MA. 

2 Metodologia 

A pesquisa foi realizada em uma escola de educação básica, durante a disciplina 

“Ética e exercício profissional “, por estudantes do 8° período de Ciências Biológicas 

Licenciatura, da Universidade Estadual do Maranhão, situada no município de Caxias-MA. 

A entrevista ocorreu através de questionamentos contendo seis perguntas sobre o 

tema bullying. Foram entrevistados 50 alunos do 2º ano do ensino médio. As perguntas 

foram feitas de forma aberta, através de entrevista individual com cada aluno, posteriormente 

as respostas foram anotadas em planilhas próprias, e agrupadas em grau de semelhanças, 

para posterior analise e tabulação no Microsoft Excel 2013. Os alunos assinaram um termo 

de livre consentimento e foi analisado qualitativa e quantitativa. 

3 Resultados e Discussão 
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Foram entrevistados 50 alunos do 2° ano do Ensino Médio, destes 27 (54%) 

pertenciam ao sexo feminino e 23 (46%) ao sexo masculino (Figura 1). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurando compreender as concepções sobre bullying, e supondo que os 

entrevistados teriam passado por uma situação ou presenciaram alguma. A primeira questão 

foi porque você acredita que o bullying ocorria? Pode-se identificar, que dos 50 alunos 

consultados, 24 responderam que a motivação da agressão ocorria por preconceito estético e 

cultural, 12 responderam que a agressão acontecia porque a vítima tinha medo do agressor, e 

possuía uma personalidade fraca, ou seja, não reagia ao bullying (Figura 2). 

Cinco alunos responderam que o bullying ocorreu e ainda ocorre devido a petulância, 

ou seja, postura de superioridade do agressor e novamente cinco alunos responderam que a 

agressão acontecia por falta de respeito e educação. Para dois alunos o bullying era uma 

expressão da imaturidade do agressor, assim como a necessidade da imposição de respeito. E 

dois estudantes não responderam a essa questão (Figura 2) 

Resultados semelhantes foram encontrados no Relatório de Pesquisa 

“Bullying escolar no Brasil” (CEATS/FIA,2010) a principal motivação para a 

Figura 1. Porcentagem de alunos entrevistados, em relação ao sexo. 

Fonte: PESSOA-DA-SILVA et al. (2018) SEXO 

 
46% 

54% 

Feminino 

Masculino 
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violência foi a provocação, seguida do ato ser associado à uma “brincadeira”. 

Segundo Matos e Gonçalves (2009) a grande maioria dos alunos que oprimem/ 

agridem, gostam do poder, controlar os outros, são violentos e possuem pouco 

empatia com a vítima. 

Quanto a segunda questão, o bullying era expressão de algum 

preconceito, como racismo, sexismo, homofobia, preconceito contra pessoas com 

deficiência etc? 38 alunos (76%) responderam que sim, e oito alunos (16%) não 

responderam. E para três alunos (6%) o bullying era expressão de um preconceito 

estético, a vítima era magra, gorda ou feia. Apenas um (2%) estudante respondeu 

que agressão tratava-se de um preconceito religioso. 

Segundo Collares e Moyses (1996) o homem em sua vida tem como 

característica os juízos provisórios, ou seja, a antecipação da realidade. E quando 

esse juízo é refutado, indo de encontro com a realidade, e mesmo assim é 

imutável, torna-se um preconceito. O ambiente escolar é rodeado por 

preconceitos e juízos provisórios sobre alunos, professores e famílias. 

 

 

 

Na terceira questão, os alunos foram perguntados como a vítima se 

sentiu durante o período do bullying (Figura 4). Dos entrevistados 18 

Figura 2. Por que o bullying ocorria? Fonte: PESSOA-DA-SILVA et al. (2018) 
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Figura 3. O bullying era expressão de algum preconceito, como racismo, 

sexismo, homofobia, preconceito contra pessoas com deficiência etc.? Fonte: 

PESSOA-DA SILVA et al. (2018). 

responderam que a vítima se sentia triste, angustiada, tinha medo e vergonha. 

Para 11 dos entrevistados, sentiam-se mal e fracassadas, oito alunos disseram 

que agressão deixava a pessoa destruída e com baixa autoestima. Porém, outras 

reagiam normalmente e/ou riam da situação, segundo dois alunos, a vítima 

sentia-se solitária, outros dois também disseram que sentia-se ofendido e fugia. 

E dois estudantes relataram que a vítima ficava irritada (Figura 4). Resultado 

semelhante foi encontrado no Relatório de Pesquisa “Bullying escolar no 

Brasil” (CEATS/FIA, 2010), no qual as vítimas se sentiam mal, tristes, 

magoados, irritados, envergonhados e preocupados. Geralmente as vítimas são 

mais fracas, tímidas, introvertidas, sensíveis, com baixa autoestima e poucos 

amigos (ISERNHAGEN; HARRIS, 2004). 
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Figura 4. Como ele se sentia naquele período? Fonte: PESSOA-DA-SILVA et al. 

(2018) 

 

  

 

 
 

Posteriormente, na quarta questão foi realizada a seguinte indagação 

aos entrevistados: Como superou o bullying? 20 alunos disseram que a vítima 

ignorou, 15 responderam que buscavam ajuda da família, psicólogos e 

professores. Seis estudantes argumentaram que a vítima não superou o 

bullying, pois a mesma se mudou ou entrou em depressão. E seis entrevistados 

não responderam. Quatro alunos disseram que a vítima superou o bullying 

aumentando sua autoestima, pois passou a se aceitar e amar (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Como superou o bullying? Fonte: PESSOA-DA-SILVA et al. 

(2018). 
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a situação voltasse a ocorrer na vida adulta? Dos 50 alunos, 17 responderam 

que ignorava e oito não responderam essa questão. Sete estudantes 

responderam que buscariam ajuda, processava, denunciava e outros sete 

alunos disseram que xingariam, ficariam angustiado, morreria, cometeria 

suicídio (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Como ele agiria se a situação voltasse a ocorrer na 

vida adulta? Fonte: PESSOA-DA-SILVA et al. (2018) 

 

 

E tendo-se em vista os conceitos éticos e moral de cada participante 

perguntou- se, o que eles achavam sobre a ética da pessoa que pratica bullying? 

16 responderam que a pessoa tinha a ética horrível, cruel e que era errado (Figura 

7). E 16 entrevistados responderam que o agressor tinha uma ética desagradável 

(arrogante, deprimente, desocupada, e idiota). Nove alunos responderam que o 

agressor não tinha caráter e nove não responderam (Figura 7). 

Segundo a pesquisa de Tognetta e Rosário (2013) os agressores não 

têm sensibilidade moral, necessitando assim investir na formação moral dos 

adolescentes e jovens do nosso pais. Tognetta, Vinha e Martinez (2014) afirmam 

que os opressores possuem uma hierarquia de valores invertida, uma vez que, a 

tolerância ao diferente, humildade, misericórdia e generosidade estão abaixo de 

um status de superioridade e popularidade diante da turma. 
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Figura 7. O que ele acha sobre a ética da pessoa que pratica 

bullying? Fonte: PESSOA-DA-SILVA et al. (2018) 

 
 

4 Conclusão 
 

Portanto, o conhecimento sobre o bullying, suas causas, consequências e formas de 

superação, contribuem para prevenção dessa prática e também auxiliam as vítimas a 

superarem o trauma do bullying. Pois, esse tipo de violência pode trazer consequências 

graves para a  vitima, afetando o seu  convívio social e psicologicamente, uma vez que   elas 

são mais propensas terem depressão. 

O bullying para os entrevistados ainda é visto como um paradigma por parte das 

vítimas. Esse receio é decorrente de uma repressão causada ao longo dos anos da educação. 

Assim, seria viável o auxílio profissional, familiar às vítimas para a superação de traumas e 

constrangimentos advindos do bullying. Aos agressores e testemunhas deve-se desenvolver 

atividades de orientação educativa, visando a ressurgimento de valores morais e éticos. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar os dados obtidos em uma pesquisa 

bibliográfica realizada no período de julho a setembro de 2018, motivada por nos 

configurarmos no contexto atual enquanto professora Instrutora de Libras, realizando 

trabalhos nas escolas públicas de Caxias-MA, ora como instrutora de Libras, ora como 

intérprete de Libras, ora como professora de Atendimento Educacional Especializado – AEE e 

também como profissional de apoio pedagógico, acompanhando alunos com deficiências em 

salas regulares inclusivas. Alguns dos alunos inclusos e acompanhados em uma escola que 

trabalhamos possuem deficiências como autismo, paralisia cerebral, deficiência auditiva e 

dificuldade de aprendizagem. Nesse sentido, esse estudo objetiva: a) Analisar a trajetória da 

História da Educação Especial na Antiguidade, na Idade Moderna e Contemporânea: b) 

Identificar os marcos relevantes da História da Educação Especial no Brasil: c) Conhecer as 

Leis, textos, decretos e Estatutos da atualidade para a Educação Especial no Brasil e em 

Caxias-MA, incluindo editais de concursos públicos para provimento de vagas para 

professores de educação especial, com vistas a legitimação do Atendimento Educacional 

Especializado - AEE. Buscamos sustentações metodológicas embasadas em Alves (2010), 

Bazzanella  (2013),  Brasil   (2001;  2004;  1013),   Cappovilla  (2006),  Comenius  

(2001),Constituição Federal (1999), Felipe (2007), Floriani (2017), Foucault (2006), 

Hennemann (2012), Moreira (2013), Quadros (1998), Silva (2007), Skliar (2001). A 

metodologia adotada nessa pesquisa será desenvolvida através do método bibliográfico, pois 

de acordo com Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos [...] há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”. Após longa 

pesquisa bibliográfica, será realizada a explanação dos achados, seguida de análises e 

discussões envolvendo os aspectos relacionados a temática. 

 

Palavras-chave: História da Educação Especial. Inclusão. Leis. Sala regular. AEE. 

Abstract 

The article aims to present the data obtained in a bibliographic research carried out in the 

period of July 2018, motivated by the fact that we are confined to the present time as a teacher 

of Language Libras, performing works in the public schools of Caxias-MA, ora instructor of 

Libras, sometimes as interpreter of Libras, now as a teacher of Specialized Educational 

Assistance (AEE) and also as a pedagogical support professional, accompanying students 

with disabilities in regular inclusive spaces. Some of the groups included and monitored in a 

school function deficiencies such as autism, cerebral palsy, hearing impairment and learning 

disabilities. In this sense, this subject is: a) To analyze a trajectory of the History of Special 

Education in Antiquity, in the Modern and Contemporary Age: b) To know as Laws, texts, 

decrees and current Statutes for Special Education in Brazil and Caxias-MA, including editors 

of resources for the development of vacancies for specialization teachers, with a view to 

mailto:monicagigante@hotmail.com
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legitimizing the Specialized Educational Assistance (AEE). We seek methodological supports 

based on Alves (2010), Bazzanella (2013), Brazil (2001; 2004; 1013), Cappovilla (2006), 

Comenius (2001), Federal Constitution (1999),Felipe (2007), Floriani Foucault (2006), 

Hennemenn (2012), Moreira (2013), Quadros (1998), Silva (2007), Skliar (2001). "The 

bibliographical research, because according to Gil (2002, 44)" the bibliographic research is 

developed based on material already elaborated mainly of books and scientific articles [...] 

there are researches caused exclusively from bibliographic sources”. About the long 

bibliographic research, an explanation of the results will be carried out, followed by 

discussions and discussions on the aspects related to a thematic. 

 

Key words: History of Special Education. Inclusion. Laws. Regular Room. ESA. 

 

1 Introdução 

A inclusão escolar de alunos deficientes auditivos é uma realidade na atualidade que 

se tornou possível graças às mudanças nas Leis outrora excludentes e segregadoras para o 

advento da inclusão escolar e social de alunos com deficiências. Conforme pontua Gaio 

(2007, p. 7), a proposta de inclusão que hoje se mostra tão atraente e motivadora, nem sempre 

foi assim que aconteceu com alunos surdos, quando estes já foram em outros tempos 

proibidos de usar sua língua materna (a Libras), proibidos de casar e de receber o direito à 

herança por motivos de sua deficiência. As dificuldades sempre existiram, mas esse é o 

momento em toda a história de vida da humanidade em que nos deparamos com mais 

questionamentos acerca da inclusão de pessoas com deficiências, e maiores anseios pela 

efetivação da inclusão de todos. 

A discriminação, preconceito e segregação se dava de forma legitimada pela própria 

lei, conforme observamos em escritos de Gaio (2007, p. 19). 

Não serão matriculados, e portanto não entrarão no sorteio: a) As crianças com 

idade inferior a 6 anos incompletos [...]; c) os que sofrem e moléstia contagiosa e 

repugnante [...]; e) os imbecis e os que por defeito orgânico forem incapazes de 

receber educação (DECRETO-LEI de 1.216 de 1904 do Estado de São Paulo apud 

JANNUZZI, 1985, p. 41-42). 

 

Nesse artigo buscamos traçar a história inicial da Educação Especial, onde ainda não 

existiam leis ou normas que resguardassem a pessoa com deficiência, muito menos o direito a 

participar do processo comum social e educacional. Na idade média a religião surge com ações 

de caridade e amor aos deficientes. Somente a partir do início do Século XX começaram a 

surgir ações, ainda tímidas, que atendessem as necessidades das pessoas com deficiência, a 

partir de estudos de alguns teóricos como Maria Montessori (1870-1952), com a metodologia 

da ludicidade e ensino para as individualidades dos alunos, Alfred Binet (1857-1911), com os 
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testes de QI (quoficiente de inteligência) e idade mental, dentre outros teóricos. No Brasil, 

predominou um período onde o abandono e confinamento aos deficientes prevaleceram 

conforme modelo europeu, até iniciar um novo momento, a partir do Período Imperial (1854), 

com a criação dos primeiros centros voltados para o ensino de crianças cegas (Instituto de 

meninos cegos) e posteriormente as surdas (naquela época dizia- se surdo-mudo) Instituto 

Imperial dos surdos-mudos (1857). 

Após esse período, novas leis e decretos foram surgindo no campo da inclusão: 

Constituição da República (1988); Lei nº 7.853/89 – define como crime recusar a matricula de 

estudantes com alguma deficiência física (1989); Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(1990); Declaração de Salamanca (1994); LDB (1996); Lei nº 10.048 e 10.098 – A primeira 

garante atendimento prioritário a pessoas com deficiência e a segunda estabelece normas de 

acessibilidade; Decreto nº 3.956 – Convenção de Guatemala – Põe fim as interpretações 

confusas da LDB. 

Seguiram longo período de lutas e algumas consolidações de algumas leis, embora 

nas escolas ainda existam certa resistência e dificuldade com o novo, podemos citar o marco 

para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), quando a partir de 2010 foram 

implantadas Salas de Recursos Multifuncionais e o direito assegurado aos alunos com 

deficiência em frequentar a escola regular comum e o AEE, em turno oposto e sem 

substituição de um pelo outro. 

 

2 Metodologia 

A pesquisa será desenvolvida através do método bibliográfico, pois de acordo com 

Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado 

constituído principalmente de livros e artigos científicos [...] há pesquisas desenvolvidas 

exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”. 

Após a extensa pesquisa bibliográfica será seguido um momento de explanação dos 

achados com análises acerca da temática envolvida. 

Serão apresentados os diferentes momentos da história da inclusão de alunos 

deficientes e alunos com surdez e as leis que asseguram o atendimento desses em salas 

regulares e atendimento Educacional Especializado. 

3 Fundamentação Teórica 

3.1 Um pouco de história da Educação Especial desde a antiguidade 
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Necessário se faz buscar conhecer a trajetória percorrida pelas pessoas 

deficientes, entretanto, verdadeiramente, a própria história mostra em seus registros que 

esses “sujeitos” com deficiências físicas por longos anos e tempos não foram ouvidos, não 

foram compreendidos em suas subjetividades, não foram contemplados e foram alvos das 

mais humilhantes formas de tratamentos, conforme apresenta Floriani (2017, p. 3). Assim, 

educação para as pessoas deficientes nesse período estava mais voltada para a sobrevivência. 

Os registros mostram que na pré-história o entendimento de deficiência estava 

voltado para a sobrevivência na vida cotidiana, na caça, pesca e fuga dos perigos da vida em 

exposição aos perigos e difíceis formas de abrigos em cavernas (FLORIANI, 2017). Nesse 

período aquele que possuísse alguma deficiência ou limitação física deveria ser abandonado, 

pois não poderia cuidar de si e seria uma “carga” para o grupo. 

Essa prática de abandono feito com os deficientes evidenciam a forma como era 

procedido a seleção entre deficientes ou pessoas sem deficiência, a semelhança de uma 

espécie de “seleção natural”, e era uma prática que não causava culpa, era algo comum  e 

corriqueiro, fazendo parte da cultural. 

Com a cultura de beleza e perfeição da Grécia, o culto ao estético, belo e perfeito 

predominou e deixou seu legado cultural permeado até a atualidade, quanto “deifica” o belo, 

bom ou saudável em detrimento do diferente dos padrões de perfeição tradicionais. Mesmo 

com todo o advento da perfeição física, na antiguidade foram encontrados registros de pessoas 

com deficiências físicas ou anões (inanição) que realizavam alguma tarefa na sociedade, 

principalmente de animadores de circo ou músicos, isso os que sobreviviam e resistiam ao 

abandono. 

Floriani (2017, p. 6 apud GUGEL 2007) cita que os próprios Platão e Aristóteles, em 

seus livros A República e A Política, respectivamente “trataram do planejamento das cidades 

gregas indicando as pessoas nascidas “disformes” para a eliminação. A eliminação era por 

abandono ou ainda atiradas do aprisco de uma cadeia de montanhas chamada Taygetos, na 

Grécia”. Esse era o tratamento defendido pelos organizadores das leis para com as crianças 

nascidas com deficiências. Apesar de toda essa violência, nesse mesmo período viveu o poeta 

grego Homero, escritor dos poemas Ilíada e Odisséia (FLORIANI, 2017). 

Também na Idade Média os conceitos sobre deficiências de arrastaram e houveram 

poucos avanços, porém, nesse período ganha força a doutrina cristã, voltada para a caridade, 

humildade, amor ao próximo, perdão. Consequentemente uma maior aceitação desses 
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“presente de Deus”, as pessoas deficientes passam a ser compreendidas como possuidores de 

alma e portanto merecem ser poupadas da morte por execução. Há registros de crianças e 

anjos desta fase, retratadas com fisionomia característica de pessoas com Síndrome de Down 

(FLORIANI, 1017, p. 10). 

3.2 Educação Especial e inclusão na idade moderna 

No período da Idade Moderna, conforme Floriani (2017, p. 12 apud GUGEL 2007) 

“a Idade Moderna marcou um período de extrema ignorância para o nascer de novas ideias”. 

Nesse período tiveram início os estudos das necessidades especiais, a descoberta da patologia 

pela Medicina trouxe um novo viés e novas abordagens à questão, o que contribuiu 

posteriormente para a educação de pessoas com deficiências. 

Embora tenha dado início a uma nova concepção sobre mente humana, não 

houveram ainda grandes transformações em relação a prática da inclusão social e educacional 

do deficiente físico. 

3.3 Educação Especial na idade contemporânea 

A partir do século XVII tiveram início de forma efetiva o trabalho pedagógico com 

um formato mais voltado para as deficiências e diferenças, até então envolvidos 

unanimemente na educação das crianças “normais”. Começam a surgir correntes e 

educadores como Johann Heinrich Pestallozzi – o “grande adepto da educação pública”, 

defendendo que a educação era um direito de todos, inclusive das pessoas com deficiências. 

Ainda nesse período (por volta do início do séc. XIX), podemos encontrar a contribuição dos 

estudos de Philippe Pinel, sendo considerado por muitos o pai da psiquiatria, notabilizou-se 

por considerar que os seres humanos que sofriam perturbações mentais eram doentes e que 

ao contrário do que acontecia na época, deviam ser tratados como doentes e não de forma 

violenta, sendo o primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas perturbações 

mentais (FLORIANI, 2017 p.14). Alguns termos adotados como idiotas e cretinos também 

começaram a sofrer alterações (RODRIGUES, 2008, p. 13 apud FLORIANI, 2017). 

Comeram a surgir as primeiras escolas para crianças com deficiências, com o 

objetivo de recuperabilidade, surgindo a escola de Abendbeng, criada em 1840, seu fundador, 

Guggenbuhl, não deixou registros de contribuições metodológicas, mas sim a difusão da ideia 

da educabilidade das crianças com deficiência mental. 

Grandes também foram as contribuições da médica Psiquiatra e educadora Maria 
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Montessori (1870-1952) com seu método de ludicidade para crianças, mencionando os 

deficientes e a individualidade de cada um em seus estudos. Porém, toda essa evolução 

pedagógica não garantiu a inclusão das pessoas com necessidades especiais, ainda 

acontecendo abandono e confinamento em hospícios com o objetivo de manter a “ordem 

social” (FLORIANI, 2017, p.15). 

Com o surgimento da obrigatoriedade da educação em massa, surgiu a necessidade 

de dividir os alunos para a formação de classes homogêneas. “Alfred Binet (1857-1911) foi 

convidado pelo governo francês para testar as crianças com o famoso teste de QI (quoficiente 

intelectual), para classificar os níveis de inteligência e a idade mental” (ZAZZO, 2010; 

RODRIGUES, 2008, p.15 apud FLORIANI, 2017, p.15). 

3.4 Educação inclusiva e leis internacionais 

Até o início do século XX podemos observar de forma geral que prevaleceu o 

desinteresse geral em criar leis que contemplassem as pessoas com deficiências, somente ao 

final do mesmo século que começaram a acontecer mudanças efetivas no cenário da inclusão 

das pessoas com deficiências. São relativamente recentes muitos dos documentos 

relacionados à essa área específica, tanto no cenário mundial como no Brasil. Fazem parte da 

História da Educação Especial Algumas das leis que citaremos a seguir, a saber: 

• Declaração dos Direitos Humanos: 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (D.U.D.H) é considerada um 

documento marco na história da luta pelos direitos humanos. “Elaborada por representantes de 

diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a Declaração foi 

promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em Paris, em 10 de dezembro de 

1948 como uma norma comum a ser alcançada por todos povos e nações” (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2018). Ela foi o primeiro tratado sobre 

proteção universal dos direitos humanos e assegura os mesmos direitos a todos os cidadãos, 

sem mencionar ou não a existência de necessidades especiais. 

• Declaração de Jomtien 

Declaração de Jomtien, também conhecida como Declaração Mundial de Educação 

para Todos, aconteceu em março de 1990 a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

em Jomtier, na Tailândia, conforme Hennemann (2008 apud FLORIANI 2017,p. 21), trouxe 

novas definições e abordagens sobre as necessidades básicas de aprender, essenciais a vida 

mais digna, justa e humana para todos. 
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• Declaração de Salamanca 

A Declaração de Salamanca foi constituída na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, em junho de 1994, em Salamanca, na 

Espanha. Sobre a Declaração, a autora pontua (FLORIANI, 2017, p. 21), “foi a primeira vez 

que se discutiu o direito a educação de forma tão organizada e nessa magnitude no âmbito da 

educação especial”. O evento foi realizado pela Unesco e teve como objetivo formalizar a 

atenção educacional aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Fazem parte de alguns dos temas tratados os seguintes aspectos mencionados a 

seguir (HENNEMANN apud FLORIANI, 2017, p. 21): 

*Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem que lhe são próprios. 

* Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo 

que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e necessidades. 

* As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas 

comuns, que deverão integrá-las numa pedagogia centrada na criança capaz de 

atender a essas necessidades. 

 

Conforme podemos observar na criação das propostas, na gestão e proposições, fica 

mais claro e evidente um olhar mais voltado para os alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

• Declaração de Guatemala 

A partir da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiências, realizada na Guatemala, em 

1999, “os Estados Partes reafirmaram que as pessoas portadoras de deficiências têm os 

mesmos direitos, inclusive o de não ser submetido a discriminação com base na deficiência, 

emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano”, conforme 

Hennemann (2012 apud FLORIANI, 2017). 

Inclusive na mesma Convenção, foram atentados acerca dos usos de referências a 

alguns termos da deficiência, ficando definido que o termo deficiência “significa uma 

restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária causada ou agravada 

pelo ambiente econômico e social” (HENNEMANN apud FLORIANI, 2017, p.22). Foi a 

primeira vez que discutiu acerca de definições apropriadas para os termos adequados 

relacionados a pessoas com deficiências. 
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3.5 Marcos acerca da legislação brasileira para a Educação Especial 

O Brasil passou a construir suas leis voltadas para a educação especial, 

tradicionalmente pautadas nas leis existentes em outros países, muitas dessas leis a nível 

internacional contribuíram para sistematização e composição da Constituição Federal, sobre 

algumas dessas leis mais representativas no Brasil podemos evidenciar: 

✓ 1988 – Constituição da República: Educação como direito de todos. 

✓ 1989 – Lei nº 7.853/89: Define como crime a recusa de matrícula de qualquer aluno com 

deficiência, com pena para o infrator, com pena de prisão e multa. 

✓ 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA: Direito a igualdade de condições 

a todos e acesso à escola, com atendimento educacional especializado aos que forem 

necessário. 

✓ 1994 – Declaração de Salamanca – O texto não tem efeito de lei, Defende o atendimento 

especializado as crianças excluídas da escola por motivo de trabalho infantil e abuso 

sexual. 

✓ 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – O parágrafo 2º do 

artigo 59 define o direito à inclusão em classes regulares e a oferta do atendimento 

educacional especializado. 

3.6 História da Educação Especial no Brasil 

A história da Educação Especial no Brasil foi direcionada até o final do século XIX 

por hábitos e informações adotados da Europa, que consistia no abandono de crianças 

deficientes nas ruas e portas de conventos e igrejas, o que criou uma institucionalização dos 

cuidados de ordem religiosa (MOREIRA, 2013 apud FLORIANI, 2017, p. 24). 

O primeiro marco positivo voltado para os deficientes foi no período Imperial: 

 
Em 1854, Dom Pedro II, influenciado pelo ministro do Império Couto Ferraz, 

admirado com o trabalho do jovem cego José Alvares de Azevedo que educou 

com sucesso a filha do médico da família imperial, Dr. Sigaud, criou o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos. Em 1891 a escola passou a se chamar Instituto 

Benjamin Constant - IBC (FLORIANI, 2017, p. 25 apud MOREIRA, 2013). 

No mesmo período, em 1857, D. Pedro II criou o Instituto Imperial dos Surdos- 

Mudos, fundada por Ernesto Huet, que veio da França para o Brasil com planos de fundar 

uma escola para surdos-mudos, posteriormente, em 1957, a escola passou a se chamar 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 
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3.7 O surdo e sua luta pela inclusão social e educacional 

Podemos citar como um momento difícil e obscuro na educação dos surdos o 

Congresso Internacional de Milão, ocorrido em 1880, organizado por intelectuais, onde ali foi 

deliberado a proibição do uso da língua de sinais e supremacia do ouvintismo, essa 

determinação vigorou por longos 100 anos, até que aos poucos a Libras fosse (re)encontrando 

seu espaço na vida dos surdos e de toda a sociedade. 

Ainda que seja uma tradição mencionar seu caráter decisivo, o Congresso de 

Milão, de 1880 - onde os diretores das escolas para surdos mais renomadas da 

Europa propuseram acabar com o gestualismo e dar espaço à palavra pura e viva, 

à palavra falada- não foi a primeira oportunidade em que se decidiram políticas e 

práticas similares.[...] Apesar de algumas oposições, individuais e isoladas, o 

referido congresso constituiu não o começo do ouvintismo e do oralismo, mas sua 

legitimação oficial [...] o ouvintismo, ou o oralismo, não pode ser pensado somente 

como um conjunto de ideias e práticas simplesmente destinadas a fazer com que 

os surdos falem e sejam como os ouvintes. Convivem dentro dessas ideias outros 

pressupostos: os filosóficos - o oral como abstração, o gestual como sinônimo de 

obscuridade do pensamento; os religiosos - a importância da confissão oral, e os 

políticos - a necessidade da abolição dos dialetos, já dominantes no século XVIII 

e XIX (SKLIAR, 2010, p. 16-17). 

Sobre esses efeitos da cultura do oralismo Sacks (1998) pondera: “Ora, nada disso 

teria importância se o oralismo funcionasse”. Pois ficou comprovada a inoperância desse 

método pelo fato de sua modalidade não atender as necessidades dos deficientes auditivos 

justamente pela sua ausência de audição, tendo como condição a surdez. 

Sobre a força do discurso, Foucault (2006) se prestou a deliberar sobre essa 

ferramenta como a análise do discurso sendo compreendida por um objeto produzido 

socialmente (a língua). Discurso necessariamente não seria o que se diz, mas a construção 

final, a compreensão, o ponto de chegada e não a partida. 

Educação dos surdos, a partir de então, alguns autores como William Stokoe, que 

publicou na década de sessenta um artigo revelando que a língua de sinais constituía-se em 

uma língua com as mesmas características que as línguas orais. 

A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é a língua oficial da pessoa surda adotada 

no Brasil e para esse grupo de pessoas, o Português em sua versão escrita é a segunda língua, 

com o uso da Libras como L¹ e Português com L², obtemos o bilinguismo. Quando o surdo 

está submerso em ambientes com o uso das duas línguas, encontra-se a forma adequada 

de se relacionar em sociedade de forma a respeitar a sua condição física, a surdez. Assim, após 

esse breve recorte histórico da luta da Língua Brasileira de Sinais - Libras por espaço no meio 

social e educacional, podemos adentrar no universo do Atendimento Educacional 
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Especializado para o deficiente auditivo. 

3.8 A Educação Especial e o atendimento educacional especializado para alunos com 

surdez 

A Educação Especial é uma modalidade educacional que surgiu para atender as 

necessidades e limitações físicas das pessoas com deficiências que sempre se encontraram  

marginalizadas e segregadas, sem ter condições de fazer parte do processo de ensino 

tradicional, sendo estas abandonadas desde a família por falta de conhecimento acerca de sua 

condição física diferenciada, até as instituições, inclusive escola e igreja. 

A escola de fato não esteve jamais preparada, com seus profissionais e organização 

arquitetônica para receber aqueles que fugissem dos padrões convencionais. E a igreja, 

defendia de forma “velada” que bem-aventurados as que os que pertenciam ao grupo com 

“imagem e semelhança a Deus”, assim, definitivamente os surdos não possuíam a “imagem de 

perfeição”. 

A inclusão é um processo de origem e percurso longos, passando por vários 

momentos históricos até chegarmos na atualidade, onde embora as Leis determinem o direito 

fazer parte dos direitos e deveres, vezes por outra esse direito é negado e precisa ser 

“preservado”. Na prática, a educação especial possui em sua atuação o objetivo de fornecer 

adequações necessárias ao efetivo bom desempenho da pessoa com deficiência, a partir de 

pressupostos pedagógicos que atendam as reais necessidades da pessoa deficiente. 

Em Brasil (2013), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial (aprovado em 3/06/2009, publicado no D.O.U. de 24/09/2019, seção 1, p13),  temos  

o documento  que aborda as  modalidades de educação e nele é endossado várias áreas e 

grupos de atuação do ensino, desde a educação infantil, ensino médio e educação indígena, lá 

também é tratado de assuntos relacionados ao atendimento educacional especializado, e 

estabelece todas as formas de atuação. 

Através dessas deliberações mencionadas nas Diretrizes, ficou estabelecido que a 

partir de janeiro de 2010 haveria a distribuição dos recursos do FUNDEB com base nos 

dados obtidos no INEP, com vistas à elaboração de diretrizes operacionais regulamentando o 

atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Foi 

em janeiro de 2008 que teve início a nova “Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da educação inclusiva” da SEESP/MEC, essa proposta passou a orientar as ações 
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dos sistemas educacionais com vistas a promoção de recursos e serviços para a educação 

especial. Essa política resgata o sentido da educação especial com base na Constituição de 

1988, trazendo o atendimento educacional especializado não como um substituto do ensino 

regular, mas um atendimento complementar, destinado preferencialmente à rede pública de 

ensino, cabe enfatizar que o AEE não substitui a frequência em sala regular e é organizado 

como atendimento no turno oposto, fornecendo os serviços e apoio pedagógicos necessários a 

complementação da rede regular de ensino – as classes regulares. 

Desta forma, tendo um caráter complementar, o público alvo do AEE visa em sua 

Política de inclusão, atender alunos com deficiência e a deficiência auditiva faz parte do grupo 

contemplado com os serviços do AEE. 

Para o seu bom funcionamento efetivo e sem equívocos, foi aprovado o Decreto 

Presidencial de nº 6.571/2008, com o objetivo de firmar compromisso da União, com apoio 

técnico e financeiro para o atendimento educacional especializado. É o Decreto nº 

6.571/2008, que dispõe sobre o AEE, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 

9.394/96, e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. E desta 

forma, a partir de janeiro de 2010, os alunos da educação especial serão atendidos na rede 

regular e receberão atendimento no AEE em turno oposto. Os alunos com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação serão 

contabilizados duplamente no âmbito do FUNDEB, sendo na matrícula em sala regular 

comum e no atendimento educacional especializado. 

O documento enfatiza que o AEE não substitui a frequência do aluno em classe 

regular comum, mas esses mecanismos juntos proporcionarão a melhoria na qualidade de 

desenvolvimento dos alunos com deficiências, com transtornos globais do desenvolvimento e 

com altas habilidades/superdotação. O aluno poderá receber o AEE na mesma escola da 

matrícula regular ou em outra escola pública. 

Em Brasil (2013, p. 16), “O desafio posto pela contemporaneidade à educação é o de 

garantir, contextualizadamente, o direito humano universal e social inalienável à educação”. 

A função do AEE para a pessoa com deficiência auditiva é fornecer capacidades que preparem 

o cidadão para o pleno exercício da cidadania e convívio em sociedade, usufruindo de forma 

plena seus direitos e deveres em par de condições mais justas. 

3.9 Educação para os direitos humanos - diretrizes 

Entendendo que os Direitos humanos são fruto da luta pelo reconhecimento, 
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realização e universalização da dignidade humana, assim, a educação é compreendida como 

importante passo para se alcançar e preservar os direitos adquiridos. 

O direito a educação bem como a outros direitos já foram negados e sempre que 

pode, ocorrem as violações dos direitos adquiridos, desde a exclusão social, econômica, 

política e cultural que promovem a pobreza, as desigualdades e múltiplas formas de violência 

contra a pessoa humana. 

A inclusão Educacional é um grupo diretamente beneficiado com a prática efetiva 

da educação para os Direitos Humanos. 

Alguns princípios norteadores da Educação em DH, é fundamentada em alguns 

princípios, a saber: Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização 

das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, 

transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. As instituições 

precisam educar o cidadão para a vida. Em suma, a Educação para os Direitos Humanos a 

compreensão e práticas que respeitem as diferenças. A educação para os Direitos Humanos 

deve ser levada em consideração na construção do Projeto Político Pedagógico – PPP. No 

artigo 8º diz que a EDH deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os 

profissionais da educação sendo componente curricular obrigatória. 

Sobre a LDB e suas contemplações acerca da Educação Especial Brasill (2013). 

LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Educação especial de 0 a 6 anos, na educação infantil. 

Cap. V da Educação Especial. 

Art. 58. Entende-se por educação especial a modalidade ofertada a alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

5. 1º Haverá quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para a 

tender ás peculiaridades da clientela da educação especial; 

Ocorrerá em classe comum ou regular e terá início de 0 a 6 anos; 

Art. 59. Os sistemas assegurarão aos educandos com deficiência currículos, métodos, técnicas 

e recursos para atender as diferentes necessidades. 

3.10 A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

Surgiram no Brasil em 1954, no Rio de Janeiro. Caracteriza-se por ser uma 

organização social cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com 

deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. 
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O movimento apaeano é uma grande rede constituída por pais, amigos, pessoas com 

deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras – públicas e privadas, para a 

promoção dos direitos e defesa da cidadania da pessoa com deficiência e sua inclusão social. 

Em Caxias-Ma a inclusão de alunos deficientes tiveram início a partir do trabalho da 

Apae/Caxias. 

3.11 Editais de concursos públicos realizados no Estado do Maranhão e na 

Prefeitura de Caxias-MA 

Após a resistência e insistência pela inclusão dos alunos com deficiências nas 

escolas de Caxias, podemos citar como um trabalho pioneiro o da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE, que começou a realizar atendimento à alunos com 

deficiências, e sobretudo os alunos deficientes auditivos, esses alunos que primeiramente 

eram atendidos exclusivamente na APAE, passaram a ser direcionados para as escolas 

públicas regulares, tanto municipais quanto estaduais. Assim, certamente aumentaram o 

número de alunos inclusos, e faltaram o quantitativo de profissionais para o trabalho com 

inclusão em salas regulares e no atendimento educacional especializado. 

Os primeiros editais de concurso público com vagas destinadas a alunos com 

deficiências foram divulgados. O primeiro edital é datado de 2009 – Secretaria Estadual do 

Maranhão – SEDUC; O segundo edital foi lançado em 2015, também pela SEDUC. O 

terceiro edital com vagas para professores de Educação Especial para Caxias- MA é o 

primeiro da Prefeitura (SEMECT) que contempla vagas para professores para trabalhar com 

alunos em suas necessidades educacionais especiais. Segue especificações: 

Editais de concursos públicos com vagas para professores de Educação Especial 

realizados em Caxias-MA: 

✓ 1º Edital em 2009 – Estado do Maranhão: Estado do Maranhão, Secretaria de Estado da 

Administração e Previdência Social – SEDUC – Secretaria Estadual de Educação, Edital 

nº 001/2009, com vagas para Intérprete de Libras, Instrutor de Libras e Revisor Braille; 

✓ 2º Edital em 2015 – Estado do Maranhão: Edital de Concurso Público Segep, nº 1 de 

06/11/2015, com vagas para Intérprete de Libras, Instrutor de Libras, Transcritor de 

Braille e Atendimento Educacional Especializado – AEE. 

✓ 3º Edital em 2018 – Prefeitura de Caxias (SEMECT) 

✓ Prefeitura Municipal de Caxias – Instituto Machado de Assis, Edital de abertura nº 

1/2018: Vagas: Atendimento Educacional Especializado – AEE; Intérprete de Libras; 

Instrutor de Libras; Revisor de Braille; Transcritor de Braille. 
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4 Conclusões 

Nota-se que no primeiro concurso público com vagas destinadas diretamente ao 

provimento de professores especializados para a área de Educação Especial, em 2009, não 

foi   ofertado   vagas   para   professores no trabalho com Atendimento Educacional 

Especializado, mas nos 2 subsequentes respectivamente concursos, em 1015 e 2018, já foram 

ofertadas vagas destinadas exclusivamente para as Salas de Recursos Multifuncionais/AEE.  

Esse trabalho de AEE a princípio foi sendo inicialmente realizado por  

professores das salas regulares que voltaram seus olhares para a formação continuada na 

área de educação especial, buscando especialização através de cursos, graduações, pós- 

graduações e uma postura de constante busca pelo conhecimento, aprimorando seus 

conhecimentos para o trabalho pedagógico pautado em práticas que sejam favoráveis ao 

pleno desenvolvimento físico, intelectual e social do aluno com deficiência auditiva. 
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Resumo 

Muito apreciado por seus atributos sensoriais e nutricionais, o caju apresenta alta 

perecibilidade, apresentando mecanismos aceleradores de degradação microbiológica, 

contribuindo assim, para a rejeição ou perda de centenas de milhares de toneladas do produto, 

chegando a 94% da produção. A secagem em leito de espuma (foam-mat drying) é uma das 

técnicas empregadas para a obtenção de produtos alimentícios em pó, destacando- se por ser 

um método em que alimentos líquidos ou semilíquidos são transformados em espumas 

estáveis, através de vigorosa agitação e incorporação de agentes espumantes para, 

posteriormente, serem desidratados. Os produtos alimentícios em pó obtidos das polpas de 

frutas e verduras são cada vez mais utilizados pela indústria de alimentos, uma vez que eles 

reduzem significativamente os custos de certas operações como embalagem, transporte, 

armazenamento e, pela conservação, elevam o valor comercial do produto. Este estudo buscou 

a cinética da secagem da polpa do pedúnculo de caju estufa com circulação forçada, secagem 

essa para produção de polpa de caju em pó pela secagem em leito de espuma. Formulações 

compostas de polpa de caju e aditivo (Emustab® na concentração de 10% (m/m). Após a 

formação da espuma, as mesmas foram dispostas em bandejas de alumínio de formato 

quadrado e desidratadas estufa com circulação forçada, com temperaturas de 55, 65 e 75°C 

até massa constante. Os resultados demostraram que com o incremento na temperatura de 

secagem ocorre a redução do tempo de secagem. Com a execução desse projeto permitirá 

oferecer uma alternativa para a periodicidade e produção de polpa de caju em pó, além de 

oferecer mão de obra qualificada. 

 

Palavras-chave: Pseudofruto. Curva de secagem. Armazenamento. 

 
Abstract: 

The cashew is highly perishable, presenting accelerating mechanisms of microbiological 

degradation, thus contributing to the rejection or loss of hundreds of thousands of tons of the 

product, reaching 94% of production. Foam-mat drying is one of the techniques used to obtain 

powdered food products. It is a method in which liquid or semi-liquid foods are transformed 

into stable foams by vigorous stirring and incorporation of foaming agents and subsequently 

dehydrated. The powdered food products obtained from fruit and vegetable pulps are 

increasingly used by the food industry as they significantly reduce the costs of certain 

operations such as packaging, transportation, storage and, for conservation, increase the 
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commercial value of the product. The objective of this study was to determine the kinetics of 

the drying of the pulp of the peduncle of cashew with forced circulation, drying it for the 

production of powdered cashew pulp caju by drying in foam bed. After the formation of the 

foam, they were placed in square-shaped aluminum trays and dehydrated with forced 

circulation, with temperatures of 55 ° C , 65 and 75 ° C up to constant mass The results 

showed that with the increase in the drying temperature the reduction of the drying time 

occurs.With the execution of this project will allow to offer an alternative for the periodicity 

and production of cashew pulpcaju powder, in addition to offering skilled labor. 

 

Key words: Pseudofruit. Drying curve. Storage. 

 

1 Introdução 

O cajueiro se trata de uma planta de origem na região litorânea do Brasil, que se 

propagou por várias regiões do país através de castanhas levadas pelos índios, também 

conseguiu se adaptar bem em regiões da África e Ásia levado pelos portugueses. O caju, 

muitas vezes pode ser visto na maioria das vezes como o “fruto do cajueiro”, denominação 

incorreta, na verdade a parte comestível comumente vendida como fruta é um pseudofruto 

formado pelo pedúnculo floral, o fruto propriamente dito é a castanha, essa parte carnosa e 

suculenta, a parte comestível, pode ser encontrado nas cores; vermelho, amarelo ou rosado. O 

pedúnculo do caju pode ser utilizado de diversas formas, principalmente na produção de 

sucos, doces, compotas, geleias, inclusive a desidratação do falso fruto. 

Os maiores produtores desse “fruto” no Brasil estão localizados na região Nordeste: 

Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. De tal modo que a fruta e suma importância para a 

economia na região, pois gera cerca de 35 mil empregos diretos no campo e em média 15 mil 

na indústria, além de 250 mil empregos indiretos nos dois segmentos. Pode ser consumido in 

natura ou após passar por um processo de industrialização na forma de doces e bebidas. 

A composição do pseudofruto rica (açúcares redutores, fibras, vitaminas e sais 

minerais), torna o suco de caju interessante para a produção de etanol (ROCHA et al., 2009) e 

consequentemente aumentará o valor agregado do pedúnculo, tornando um produto 

consumido in natura ou na forma de sucos, sorvetes, geléias, doces e aguardentes (ROCHA, 

2010) em fonte de energia. 

Bastante importante como matéria prima distribuída nas indústrias de processamento, 

tanto o caju quanto a castanha. O cajueiro não frutifica o ano todo, de forma que concentra 

sua produção em uma determinada época do ano de acordo com a distribuição das chuvas, na 

região nordeste o florescimento estende-se de julho à dezembro. Além de sua produção anual 

o caju in natura é altamente perecível, podendo aumentar seu vida útil com alguma forma de 
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processamento, sendo a secagem uma delas. 

Os primeiros secadores artificiais de produtos agrícolas foram desenvolvidos durante 

a primeira e segunda guerra mundial. A secagem é um dos mais antigos métodos, que visa 

manter a conservação de alimentos armazenados (MEYER et al., 1978; KUMAR et al., 2014). 

Esse método baseia-se na remoção de água em fase líquida ou gasosa, envolvendo 

simultaneamente transferência de calor e massa entre o produto e o ar de secagem (FIOREZE, 

2004; SILVA et al., 2008). 

O método de secagem possui vantagem sobre outras formas de desidratação, tais 

como a secagem pulverizada (spray-drying) e a secagem em tambor (drum-drying), por se 

tratar de um método mais simples e rápido, resultando na possibilidade de redução da 

temperatura de secagem e do custo operacional, tal redução de temperatura se dá pela maior 

superfície de contato com o ar aquecido e consequentemente requer maior superfície de 

secagem para atender alta demanda de produção, o que eleva custos de investimento como a 

secagem (FRANCIS, 2000). 

Em se tratando de alimentos é de grande interesse para a indústria e para o 

consumidor que além da qualidade nutricional, características como aparência, sabor e odor 

dos mesmos sejam preservados. Assim a escolha de um método de secagem adequado pode 

ser a chave para o sucesso da operação (MARQUES, 2008). 

A escolha do método de secagem depende de vários fatores, dentre os quais se 

destacam: tipo de produto, disponibilidade de secador, custo de secagem e finalidade do 

produto desidratado (SAGAR e KUMAR, 2010). 

A secagem em leito de espuma é uma técnica na qual alimentos líquidos podem ser 

processados e depois transformados em pó, utilizando agentes emulsificantes, é uma técnica 

mais rápida e mais simples e de menor custo operacional e possibilidades de usar 

temperaturas mais baixas em relação a outros métodos de secagem como em secagem 

pulverizada e secagem em tambor. 

Essa técnica consiste basicamente em três etapas: modificação da consistência da 

polpa com a adição de agentes emulsificantes de líquido para uma espuma estável, 

incorporação de ar utilizando batedeira ou outro equipamento gerador de espuma e a secagem 

do material em uma fina camada até sua desidratação final, definida pela variação de peso ao 

estabilizar-se (FELLOWS, 2006). 

Através desta técnica é possível manter o sabor, valor nutricional e qualidade do 
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produto. Além disso, oferece grandes possibilidades comerciais, como a utilização do pó na 

indústria de alimentos e na preparação de sopas, sorvetes e sucos. O produto final apresenta 

características de porosidade, quebradiço, fácil moagem, transformação em pó e boas 

propriedades de reidratação (HARDY; JIDEANI, 2017). 

Portanto a produção do pó do caju por meio da secagem de sua polpa em leito de 

espuma exerce forte influência na redução de perdas pós-colheita e épocas de safras com 

excesso de produção. Contribui também com redução de custos com embalagem, transporte e 

armazenamento, aumentando o valor do fruto e o tornando disponível o ano todo. 

 

2 Metodologia 

2.1 Obtenção da matéria-prima 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de frutas, hortaliças e cereais, 

pertencente ao Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias, Maranhão. Foram utilizadas 

no experimento polpa do pedúnculo do caju. 

2.2 Processo de formação da espuma 

Para a formação da espuma, foram utilizados os seguintes aditivos: a) Emustab, esse 

aditivo foi usado na proporção de 10,0% da massa. 

Foram adicionados à polpa de caju (175 g) o aditivo na concentração desejada, sendo 

esta mistura submetida à agitação, em uma batedeira doméstica, por 15 minutos para obtenção 

da espuma. 

2.3 Determinação do teor de água 

Amostras da polpa foram pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, e 

logo após foi colocada em estufa a 105 ºC por 24 horas, de acordo com as técnicas descritas 

pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). O teor de água foi quantificado pela diferença de massa 

entre a amostra inicial e a final após a secagem em estufa, sendo os resultados expressos em 

base úmida (b.u.) (Equação 1): 

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑏. 𝑢. )  =  
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓   

. 100 (1) 

𝑚𝑓 

Em que: 
 

mi= massa de polpa inicial (kg) 

mf= massa de polpa final (kg) 

 

2.4 Secagem em leito de espuma 

A espuma formada foi levada para a secagem em uma estufa com convecção forçada 
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de ar aquecido, no qual as temperaturas de secagem foram de 55, 65 e 75°C. 

As secagens foram feitas em experimento montado no delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) com 4 repetições e 3 tratamentos (temperaturas). 

 

3 Resultados e Discussão 

O teor de água da polpa fresca do pedúnculo de caju (73,21% b.u.) foi menor do 

que o encontrado por Machado (2009) (86,62% b.u.) enquanto que CIANCI, (2005) 

MESQUITA et al. (2002), encontraram um teor de umidade inicial do pedúnculo de caju “in 

natura” de 86,3 % (bu), onde estes valores são característicos dos frutos em geral. 

A umidade é o principal fator para os processos microbiológicos, como o 

desenvolvimento de fungos, leveduras e bactérias, e também para o desenvolvimento de 

insetos. No caso dos produtos perecíveis o frio é normalmente utilizado como inibidor do 

processo microbiológico, enquanto que para os produtos deterioráveis a secagem, para níveis 

de umidade até 12-13%, é o processo mais simples e eficaz (MACHADO, 2009). 

3.1 Cinética de secagem 

As curvas de secagem são apresentadas na Figura 1. A análise dessas curvas revela 

que o acréscimo na temperatura favorece a diminuição do tempo de  secagem. Concordantes 

com essa observação encontram-se os estudos realizados por Machado (2009) que trabalhou 

com pedúnculo do caju e Thuwapanichayanan et al. (2008), que estudaram a secagem em 

leito de espuma da polpa da banana em diferentes temperaturas. Outros trabalhos envolvendo 

secagem de produtos agrícolas apresentaram o mesmo comportamento: alho (MADAMBA et 

al., 1996) e berinjela (ERTEKIN e YALDIZ, 2004). 

O tempo médio para que se atingisse o teor de água de equilíbrio para 55, 65 e 75 °C 

foram de 2300, 1100 e 505 min, respectivamente. 

Sugere-se um mecanismo físico predominante ao longo do processo de secagem, ou 

seja, ocorre um processo de difusão de umidade (SILVA et al., 2009; DOYMAZ, 2007). Na 

fase final de secagem, a taxa de migração de umidade da superfície interior para superior é 

reduzida (RAJKUMAR et al., 2007). Este resultado de taxa decrescente de secagem está 

de acordo com AKPINAR et al. (2003) para abóbora, GOGUS e MASKAN (1999) para 

quiabo e KAYMAK-ERTEKIN (2002) para pimentão. 

Por meio da avaliação da cinética de secagem de um alimento é possível saber qual o 

comportamento do material ao longo do processo de secagem de modo a fazer a predição do 

tempo que será gasto no processo, sendo a modelagem de extrema importância para o 
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desenvolvimento e a otimização dos secadores, além da padronização da secagem (BROD, 

2003). 

 

 

 

Figura 1. Curvas de secagem em camada de espuma da polpa do pedúnculo do caju em 

diferentes temperaturas (55, 65 e 75 °C). (CARVALHO, 2018). 

 

4 Conclusão 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que os efeitos significativos para 

a temperatura do ar de secagem, sobre a perda do teor de umidade do caju, observando que 

com o incremento da temperatura ocorre a diminuição do tempo de secagem. Desta forma, o 

uso da secagem em leito de espuma torna-se atraente e promissora na secagem de polpa do 

pedúnculo de caju. 
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Resumo 

O Parque Floresta Fóssil criado com o papel de garantir a preservação dos fósseis de mais de 

200 milhões de anos de existência tem grande importância histórico cultural, localizado às 

margens do Rio Poti, no seu trecho urbano, entre o leito do rio e a Avenida Raul Lopes, 

construída há cerca de 20 anos. O presente trabalho tem como objetivo, avaliar a importância do 

parque floresta fóssil, destacando o processo evolutivo que ocorre no decorrer dos anos pelo 

impacto ambiental, que contribui para a sua extinção, desempenhando papel fundamental nos 

estudos paleontológicos, levando em consideração o descaso e abandono do local. Para a 

realização desse projeto foi realizada uma atividade de campo no dia 17 de setembro de 2018, 

para investigar em que condições se encontrava o Parque Floresta Fóssil, localizado em 

Teresina-PI, analisando as condições ambientais e físicas, identificando os impactos 

ambientais e assim fazendo registro fotográfico das condições atuais do local. Durante a visita 

ao Parque Floresta Fóssil pode-se perceber grandes ações que vem trazendo consequências 

negativas para esse parque e para a humanidade, sendo uma área que vem sofrendo com o 

descuido tanto de órgãos públicos como da população. O Parque Floresta Fóssil constitui um 

acervo paleontológico raro e possui um grande potencial histórico e paisagístico para estudos. 

Concluindo se então que, mesmo com o enorme valor histórico, e a grande carga evolutiva 

depositada no local em questão, há uma barreira estabelecendo um processo pelo qual no 

decorrer dos anos próximos, fará com que esse parque deixe de ser existencial. 

 

Palavras-chave: Troncos Petrificados. Paleontologia. Preservação. Extinção. Teresina-PI. 

 

Abstract  

The Fossil Forest Park created with the role of ensuring the preservation of the fossils of 

more than 200 million years of existence has great cultural historical importance, located on 

the banks of the river Poti, in its urban stretch, between the riverbed and Avenida Raul Lopes 

, built about 20 years Ago. The objective of this work is to evaluate the importance of the 

fossil forest park, highlighting the evolutionary process that takes place over the years by the 

environmental impact, which contributes to its extinction, playing a role based on the studies 

paleontological, taking into consideration the disregard and abandonment of the Site. For the 

realization of this project was carried out a field activity on September 17, 2018, to 

investigate in what conditions was the fossil forest park, located in Teresina-PI, analyzing 

the environmental and physical conditions, identifying the Environmental impacts and thus 

making photographic record of the current conditions of the Site. During the visit to the fossil 

Forest Park one can perceive great actions that have been bringing negative consequences 
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for this park and for humanity, being an area that has beensuffering from the carelessness of 

both public and population bodies. The Fossil Forest Park is a rare paleontological collection 

and has a great historical and scenic potential for Studies. Concluding that, even with the 

enormous historical value, and the great evolutionary burden deposited on the site in 

question, there is a barrier establishing a process by which in the course of the next few 

years, will make this park stop being existential. 

 

Key words: Petrified logs. Paleontology. Preservation. Extinction. Teresina-PI. 

 
1 Introdução 

Nos últimos anos, o conceito “patrimônio cultural” adquiriu um peso significativo no 

mundo ocidental. De um discurso patrimonial referido aos grandes monumentos artísticos do 

passado, interpretados como fatos destacados de uma civilização, se avançou para uma 

concepção do patrimônio entendido como o conjunto dos bens culturais, referente às 

identidades coletivas. Desta maneira, múltiplas paisagens, arquiteturas, tradições, 

gastronomias, expressões de arte, documentos e sítios arqueológicos passaram a ser 

reconhecidos e valorizados pelas comunidades e organismos governamentais na esfera local, 

estadual, nacional ou internacional (ZANIRATO et al., 2006). 

A conservação dos elementos do patrimônio natural é uma prática de grande valor 

científico, sendo necessário conhecer e entender todos os seus significados, já que, uma vez 

modificados, removidos ou destruídos, quase sempre sofrerão mudanças irreversíveis. O 

patrimônio natural é composto por elementos bióticos, que integram a biodiversidade, e 

elementos abióticos, que compõem a geodiversidade. A conservação dos elementos de 

destaque da geodiversidade é denominada “geoconservação” (PEREIRA, 2010). 

Considerando as leis nacionais do Código Florestal (BRASIL, 1965, 2006 e 2012), as 

margens de rios urbanos devem ser consideradas Áreas de Preservação Permanente- APP. 

Nos anos de 1980, também influenciadas pelo contexto internacional, apareceram, pela 

primeira vez, as zonas de preservação nas leis ambientais de Teresina (n°1939/88, atualizada 

pela Lei n°.3561/2006), na qual praticamente toda APP foi considerada Zona de Preservação– 

ZP. Nesta lei, os espaços livres foram definidos em oito zonas, sendo as zonas 5 e 8 

correspondentes às áreas de preservação nas margens dos rios. Nestes locais eram permitidos, 

por exemplo, o seu uso para parques ambientais e hortas comunitárias (MATOS et al., 2016). 

O Parque Floresta Fóssil foi criado com o papel de garantir a preservação dos vestígios 

dos fósseis paleontológicos que se encontram aflorando no leito e na planície aluvial do rio 

Poti, na área urbana de Teresina. Dentre esses vestígios merecem destaque, principalmente 
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pela sua raridade, exemplares de troncos petrificados em posição de vida, do gênero 

psaronius, que foram silicificados no interior do pacote de rochas sedimentares da formação 

Pedra de Fogo, datadas do Permiano, apresentando assim cerca de 200 milhões de anos de 

existência (LIMA, 1998). O Parque Floresta Fóssil está localizado às margens do Rio Poti, no 

seu trecho urbano, entre o leito do rio e a Avenida Raul Lopes, construída há cerca de 20 anos. 

Parte desse parque encontra-se no terraço aluvial da margem direita desse rio, a montante do 

Parque Estadual Potycabana e próximo a empreendimentos comerciais de grande porte. Outra 

porção desse parque se encontra entre o leito do rio de uma rua aberta em 2012, continuando, 

para montante, o eixo marginal da Av. Marechal Castelo Branco (VASCONCELOS, 2016). 

O processo de valorização do patrimônio se materializa de várias formas e com 

diversas intervenções. Essas intervenções proporcionam e reforçam uma reestruturação 

espacial e trazem novas exigências. Tal situação impõe uma maior atuação do poder público na 

regulamentação dos usos e da ocupação do solo para que o desenvolvimento urbano esperado 

proporcione melhoria de vida para a população local (SILVA et al., 2010). 

Com base nas informações obtidas e observações de campo foi possível constatar 

que a Unidade de Conservação Parque Floresta Fóssil, mesmo estando localizada na margem 

de uma avenida de grande fluxo e ao lado de áreas de serviços e de lazer da cidade. Portanto, 

dotada de visibilidade e facilidade de acesso, encontra-se em situação de total abandono pelo 

poder público local. Acrescente-se a este fato a indiferença da sociedade teresinense em 

relação a este patrimônio paleontológico (VASCONCELOS, 2016). 

A tendência natural do homem moderno é olhar com desprezo as construções antigas, 

vendo-as como bens ultrapassados e desatualizados, os quais devem ser demolidos e ceder 

lugar a edificações mais modernas e arrojadas, mais úteis ao desenvolvimento da cidade. Esse 

tipo de pensamento impacta frontalmente a ideia de preservação, de valorização do 

patrimônio como herança histórica a ser preservada. O cuidado com os bens patrimoniais visa 

resguardar a memória, dando importância ao contexto e às relações sociais existentes em 

qualquer ambiente. Não é possível preservar a memória de um povo sem, ao mesmo tempo, 

preservar os espaços por ele utilizados e as manifestações quotidianas de seu viver (SILVA et 

al., 2010). 

O Parque Municipal da Floresta Fóssil do Rio Poti constitui um acervo paleontológico 

raro que guarda informações importantes que representam fontes de pesquisa para 

estudiosos, por fornecer dados como a paisagem e o clima que foi modificado ao longo do 
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tempo no Piauí. É declarado um patrimônio da nação, merecendo uma atenção especial de 

autoridades e visitantes conscientes da importância da sua preservação. Assim, as escolas 

municipais e estaduais possuem um papel essencial em despertar o interesse quanto à 

significância desse patrimônio e o papel da sociedade em preservá-lo. Soares (2003), enfatiza 

que a diversidade deve ser reconhecida e conservada, e a melhor forma é por meio da 

educação. Aliada à educação ambiental, a educação patrimonial constrói a ativação da ação 

preservacionista, criando ações sociais e educativas para que esse patrimônio se torne uma 

memória ativa, gerando também desenvolvimento cultural (QUARESMA; CISNEROS, 2013). 

Neste contexto, a tarefa acadêmica a confrontar os arqueólogos e aqueles 

encarregados do património, no Brasil, é particularmente complexa e contraditória. Devemos 

lutar para preservar tanto o património erudito, como popular, a fim de democratizar a 

informação e a educação, em geral. Acima de tudo, devemos lutar para que o povo assuma 

seu destino, alcançando acesso ao conhecimento, para que possamos trabalhar, como 

acadêmicos e como cidadãos, com o povo e em seu interesse. Como cientistas, em primeiro 

lugar, deveríamos buscar o conhecimento crítico sobre nosso património comum. E isto não é 

uma tarefa fácil (FUNARI, 2001). 

Deste modo podemos perceber, que com ajuda dos acadêmicos e de suas pesquisas 

realizadas, pode-se levar mais informações a sociedade, destacando o alto índice de extinção 

de uma área não preservada, pois extinção, segundo (FRANKEL; SOULÉ, 1981) extinção é a 

falha de uma espécie ou população para manter-se por si através da reprodução. Ocorre tanto 

quando o último indivíduo morrer ou quando os indivíduos remanescentes são incapazes de 

produzir progênies viáveis ou férteis. 

Portanto é de extrema importância preservamos parques e áreas com riqueza de 

espécies, pois com o desenvolvimento de pesquisas pode-se catalogar novos indivíduos para 

aquela área e descobrir sua importância para a sociedade. O presente trabalho tem como 

objetivo, avaliar a importância do parque floresta fóssil, destacando o processo evolutivo que 

ocorre no decorrer dos anos pelo impacto ambiental, que contribui para a sua extinção, 

desempenhando papel fundamental nos estudos paleontológicos, levando em consideração o 

descaso e abandono do local. 

2 Metodologia 

Para a realização desse projeto, primeiramente foi realizada uma atividade de campo 

no dia 17 de setembro de 2018 com início das 9:00hrs às 11:00hrs, para investigar em que 
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condições se encontrava o Parque Floresta Fóssil (fig.1), localizado em Teresina-PI, 

analisando as condições ambientais e físicas, identificando os impactos ambientais e assim 

fazendo registro fotográfico das condições atuais do local. 

 

Figura 1: Parque Floresta Fóssil, Teresina-PI. 

Após a visita iniciou-se uma busca por documentos que tratasse da temática da área 

em estudo, buscando através de artigos científicos disponibilizados pela internet e também 

disponibilizados de forma restrita. E assim fazendo um levantamento das informações 

necessárias para ajudar no processo do desenvolvimento do projeto. 

 
3 Resultados e Discussão 

Durante a visita ao Parque Municipal da Floresta Fóssil do Rio Poti pode-se perceber 

grandes ações que vem trazendo consequências negativas para essa área e para a humanidade, 

devido ser uma área que vem sofrendo com o descuido tanto de órgãos públicos como da 

população. O Parque Municipal da Floresta Fóssil do Rio Poti constitui um acervo 

paleontológico raro e possui um grande potencial histórico, paisagístico e para estudos. 

O local se encontra ameaçado de extinção, esquecido deixando seus bens históricos 

existentes expostos de maneira a contribuir para a destruição deles. Durante a visita foi 

possível notar esse abandono já na entrada do parque onde não há ninguém para receber o 

turista/estudante e é possível perceber atos de antropização e a falta de infraestrutura tanto em 

relação a segurança do parque como também ao apoio aos visitantes.  

O lugar apresenta evidências de mau uso com indicios de fogueiras, esgotos e lixos 

jogados pela área, incêndios, pichação (Fig. 2, 3 e 4). Além disso, o parque não apresenta 

trilhas para os visitantes percorrerem o local, não há sinalizações com relação a localização 
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dos fosseis ou mesmo um guia para que se possa conduzir os visitantes, e também não há um 

zelador que mantenha a limpeza e a organização do parque. Mesmo localizado em uma região 

bem valorizada de Teresina-PI, o parque ainda é despercebido e ignorado pela comunidade. 

 

Figura 2: Atos de pichação. 

 

Figura 3: Índices de fogueiras. 
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Figura 4: Lixos jogados pelo parque. 

 

Esse processo de extinção em larga escala se dá, devido a atividade humana direta ou 

indireta, cada vez mais é acelerado o número de espécies que estão desaparecendo. Em 

consequência disto listas têm aparecido, apresentando espécies que estão ameaçadas a 

extinção, antes mesmo que a ciência possa pesquisar a utilidade direta ou indireta para a 

humanidade e função ecológica que desempenham no ecossistema onde vivem 

(MAGNANINI, 1983). 

Com base nas buscas feitas na internet a respeito do parque, já é possível observar 

que há preocupação com esses problemas, sendo notável que a ocorrência desse descaso já 

dura bastante tempo, mas nada ainda foi feito para mudar essa situação. Sendo considerado 

um bem histórico, tombado desde 2008, através do Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 

1937. O Parque Municipal da Floresta Fóssil do Rio Poti vem sofrendo maus tratos e 

futuramente esse parque possa não existir mais, pois essas o descaso e abandono que vem 

sofrendo podem ser irreversíveis, e o reconhecimento e valorização já possam ser tarde 

demais. O local encontra-se desprotegido, sujeito a diversas ações e estando mal preservado, 

necessitando de infraestrutura adequada e pessoas capacitadas para beneficiar o turismo 

educacional deste patrimônio histórico mundial. 

 

4 Conclusões 

Com os resultados dessa pesquisa no Parque Floresta Fóssil do Rio Pote, foi possível 

concluir que, mesmo com o enorme valor histórico, e a grande carga evolutiva depositada no 

local em questão, há uma barreira estabelecendo um processo pelo qual no decorrer dos anos 



 

215  

próximos, fará esse sítio deixar de ser existencial. A visita proporcionou aos acadêmicos, 

dentro do curso ciências biológicas, na construção da disciplina de Evolução Orgânica, 

estabeleceu conceitos, discursões de dúvidas sobre a grande importância que esse sítio carrega, 

e gerou enorme preocupação em relação à processos de deterioração que por fim, contribuem 

para o processo de extinção. 

Pela raridade e grande valor histórico, biológico explorativo o parque, teria que ter 

uma demanda administrativa que se responsabiliza em gerênciar as visitas, o manejo da área, 

e a preservação do sítio que é o único existente no Brasil. 
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Resumo 

A educação com palestras como medidas preventivas ao uso de drogas ilícitas nas escolas tem 

o intuito de conscientizar e orientar os alunos sobre os prejuízos que o consumo de drogas 

ilícitas pode trazer. Dentre as soluções para o problema das drogas na sociedade, a educação é 

a melhor delas. Muito do que as pessoas ouvem sobre as drogas vem daqueles que as vendem. 

Adolescentes com a sabedoria de que essas drogas podem afetar sua saúde, evitarão o 

consumo e poderão tornar-se multiplicadores das informações recebidas do projeto. A 

dependência de drogas é um dos temas de grande preocupação nacional e internacional, 

devido não só aos danos causados a saúde individual, mas também pelo impacto em toda a 

sociedade. A melhor solução é alcançar os jovens com uma educação eficaz sobre as drogas 

baseada em factos, antes que eles as comecem a consumir. Os pré- adolescentes, adolescentes 

e jovens adultos que conhecem os factos sobre as drogas são menos prováveis de começar a 

consumir. Além disso, vale ressaltar, que a educação para a promoção da saúde como modelo 

pedagógico é um dos meios de prevenção primária para reduzir a demanda e o uso de drogas 

visando melhorar o estado de saúde, nos aspectos físicos, psíquicos e sociais que ajudarão 

esse indivíduo no seu desenvolvimento e convivência em sociedade. 

 

Palavras chaves: Adolescentes. Sociedade. Saúde. 

 

Abstract 

Education with lectures as measures for the use of illicit drugs in schools is intended to 

educate and educate students about the harm that illicit drug use can bring. Among the 

solutions to the problem of drugs in society, education is the best of them. Much of what 

people hear about drugs comes from those who sell them. Adolescents with the wisdom that 

these drugs can affect their health, will avoid consumption and may become multipliers of 

information received from the project. Drug dependence is one of the subjects of great national 

and international concern, due not only to the damages caused to individual health, but also to 

the impact on society as a whole. The best solution is to reach young people with effective 

evidence-based education about drugs before they start to consume them. Pre-teens, teens, and 

young adults who know the facts about drugs are less likely to start using. In addition, it is 

worth emphasizing that education for health promotion as a pedagogical model is one of the 

primary means of prevention to reduce the demand and use of drugs to improve health, 

physical, psychic and social aspects that will help this individual in their development and 

coexistence in society. 

 

Keywords: Adolescents. Society. Cheers. 
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1 Introdução 

A prevenção ao consumo de drogas trata-se de reconhecer que o consumo de drogas 

está submetido às possibilidades de reprodução social dos indivíduos, famílias e classes ou 

grupos sociais, bem como reflete as consequências das políticas sociais públicas adotadas pelo 

Estado. Portanto, a política e os programas de prevenção ao consumo de drogas deveriam 

estar voltados tanto para mudanças em contextos de socialização e interação dos indivíduos, 

delimitados e específicos a sua condição de classe, quanto para mudanças estruturais mais 

gerais que melhorem a distribuição da renda e o acesso aos bens socialmente produzidos 

(SOARES, 1997). 

A complexidade e a magnitude do problema contemporâneo do consumo de drogas 

no Brasil têm sido discutidas por diferentes setores da sociedade civil e do Estado (BRASIL, 

2003). 

Fatores de risco para uso de drogas entre adolescentes no Brasil são pouco estudados, 

sendo a maior parte das informações disponíveis a esse respeito provenientes de estudos 

realizados em outros países. Além de fatores sociodemográficos (sexo, idade, classe social), os 

estudos indicam associação do uso de drogas com envolvimento parental ou familiar no 

consumo de álcool ou drogas, não criação por ambos os pais, baixa percepção de apoio 

paterno e materno, amigos que usam drogas, ausência de prática religiosa, bem como menor 

frequência à prática de esportes (TAVARES B. F et al., 2004). 

Na fase da adolescência ocorrem mudanças de ordem emocional que são de extrema 

importância para o indivíduo, tais como o desenvolvimento da autoestima e da autocrítica; 

questionamento dos valores dos pais e dos adultos em geral (FRIEDMAN, 1994). A 

utilização de drogas por parte dos adolescentes também está relacionada à maior exposição a 

situações de risco. O uso de drogas precede a prática infracional, pois existe uma correlação 

significativa entre o uso do álcool e da maconha em adolescentes que cometem atos 

infracionais (MARTINS; PILLON, 2008). 

No fim da década de 70, em função do movimento norte-americano de "guerra às 

drogas" e da carência de estudos epidemiológicos brasileiros, a imprensa nacional começou a 

divulgar uma série de especulações sobre uma suposta "explosão" do uso de "drogas ilícitas", 

como maconha, cocaína, ácido lisérgico (LSD) e heroína, sobretudo entre estudantes 

brasileiros (CARLINI-COTRIM et al., 1995). Que estavam fazendo uso desenfreado destas 

substâncias. 
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A geração atual é considerada a mais urbana da história; entretanto, à medida que a 

urbanização possibilita cada vez mais o acesso à educação e aos serviços de saúde, os 

adolescentes são mais expostos aos riscos de uso de drogas lícitas e ilícitas. Vários fatores se 

associam ao abuso de álcool na adolescência, a começar pelos aspectos sócio-históricos, como 

a industrialização e a urbanização de décadas recentes e a crise econômica dos anos 1980, 

responsável pela dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho e a consequente 

insatisfação de suas necessidades. Não se pode subestimar, também, a crescente produção 

industrial de bebidas alcoólicas e o forte apelo dos meios de comunicação em favor do consumo 

por indivíduos de todas as classes sociais (MUZA G. M, 1997). 

A promoção da saúde do adolescente é objeto de debates, tanto na área acadêmica 

como nas instituições de saúde e educação. A principal preocupação é no sentido de estimular 

nos adolescentes comportamentos e estilos de vida saudáveis que insiram no eixo de 

motivação para o autocuidado (GONÇALVES, 2007). 

O uso de drogas na infância e na adolescência está associado tanto a condições de 

vulnerabilidade (situação de rua, vivências de abuso e maus tratos), quanto ao abuso e à 

dependência de substâncias na vida adulta (LASCALA E. et al., 2005). A escola e a família 

ganham visibilidade quando se fala de consumo de substâncias por adolescentes, pois os 

primeiros contatos com as drogas costumam ocorrer em ambientes conhecidos, com pessoas 

dos círculos de relacionamento (FAGGIANO F. et al., 2008). 

A importância da escola como local privilegiado para trabalhar prevenção às drogas 

pela possibilidade de acesso aos jovens e pela natureza educacional de seu trabalho. 

Ressaltam, ainda, o despreparo para trabalhar com as dificuldades sociais e com as 

transformações culturais. Para estes autores, as instituições educacionais devem se afastar de 

cânones inflexíveis e passar a ver estas questões como os alunos as percebem, adicionando as 

necessidades e a demanda que surge no cotidiano escolar às práticas preventivas. Nesse 

sentido, os professores têm sido alvo dos programas de qualificação para ações de educação 

preventiva na linha participativo-construtivista, em defesa da reflexão crítica e do 

envolvimento de todos os segmentos participantes das instituições educacionais- pais, 

comunidade, corpo docente e discente (SOARES e JACOBI 2000). 

2 Metodologia 

O desenvolvimento desse estudo se iniciou com as buscas e pesquisas das revisões 

bibliográficas para servirem de base, para o desempenho das funções conforme o tema 
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estabelecido, foi feito um acordo com a direção da escola que autorizou a execução do estudo 

com os respectivos alunos, foram realizadas palestras para explicar aos alunos um pouco mais 

sobre o assunto, e tirar dúvidas e informa-los e ajuda-los no conhecimento deles sobre o que 

estava em questão que são as drogas e optou-se por fazer um questionário misto com 

perguntas abertas e fechadas. 

O presente trabalho foi realizado com os alunos do 1º ano nas turmas (A e B); 2º ano 

nas turmas (A, B e C) e 3º ano nas turmas (A e B) do Ensino Médio do turno matutino, da 

escola Estadual Centro de Ensino Eugênio Barros localizada na cidade de Caxias– 

MAaranhão. A escolha desta escola se deu pela proximidade do Centro de Estudos Superiores 

de Caxias (CESC-UEMA), pois as atividades relacionadas ao projeto foram realizadas com as 

turmas em cada uma das salas de aula da escola Eugenio Barros. Foi repassado um 

questionário para ter noção do conhecimento dos alunos sobre o assunto e assim fazer uma 

discussão. E o questionário era o seguinte: 

1-O que você sabe sobre drogas? 

2-É possível usar drogas sem ficar viciado? 

3-Em sua opinião as propagandas influenciam o consumo de drogas? 

4-Você tem ou já teve curiosidade sobre as drogas? 

5-Você sabe a diferença entre drogas licitas de drogas ilícitas? 

6- Se as drogas fazem mal, por que as pessoas consomem? 

7-O que você pode fazer para prevenir o uso de drogas? 

8-Você conhece algum programa de prevenção às drogas? Você participa ou já participou de 

algum? 

3 Resultados e Discussão 

Seguiremos com a discussão de acordo com as perguntas feitas no questionário, pois 

com este questionário foi possível informa-los e tira muitas duvidas dos alunos. Visto que era 

um questionário que relacionava vários assuntos dentro da temática abordada. 

3.1 O que você sabe sobre drogas? 

Culturalmente sempre existiu a tentativa por parte do ser humano, de mudar o humor, 

as percepções e as sensações por meio de substâncias psicoativas, quer seja com finalidade 

religiosa, cultural ou curativa, e por vezes até relaxante. 

No entanto com o passar do tempo escutamos cada vez mais frequente a palavra 

droga no dia a dia, pelos meios de comunicação, mas poucos se questionam sobre o que é 
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Sim Não Não responderam 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

realmente droga, Segunda a Organização mundial de Saúde (OMS), droga é toda e qualquer 

substância que, introduzida no organismo, seja possível de produzir alguma alteração, Pode 

ser uma substância de origem natural ou mesmo sintética que, administrada por qualquer via no 

organismo, afete sua estrutura ou função, ou substâncias que quando administradas no 

organismo provocam alterações no sistema nervoso central, e leva a uma modificação no 

estado físico e psíquico do indivíduo. 

Esta pergunta foi feita no intuito de sabermos o que eles sabiam sobre drogas, as 

respostas para essa pergunta variam, mas todas chegam ao sentido, de que as drogas são 

substâncias que alteram seu estado emocional e físico, e que prejudica sua saúde, a vida em 

sociedade, familiar. E por menos que saiba o qual o real significado da palavra “droga” os 

jovens sabem que as substâncias tidas como drogas trazem consequências para eles e vários 

são os fatores que levam a fazer uso destas. Com esta pergunta podemos por meio da palestra 

esclarecer o conceito de drogas e mostrar para os alunos através de imagens as consequências 

que vem com o uso de drogas. 

3.2 É possível usar drogas sem ficar viciado? 

Dos 212 alunos participantes, 68% responderam que não é possível usar drogas sem 

ficar viciado, enquanto 28% responderam que é possível usar drogas sem ficar viciado e 4% 

não responderam como e demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Resposta da questão dois do questionário. 

Fonte: SANTOS, J.C. 

Esta dúvida é frequente entre os alunos, aponta para a curiosidade, e o medo criando 

um conflito, uma vez que o jovem sente a curiosidade de experimenta a substância e o medo de 

torna-se dependente químico, querem saber o quanto e por quanto tempo podem fazer uso sem 
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Sim Não Não 
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4% 

36% 

60% 

risco do vício, se os tipos de drogas influenciam, querem saber ainda quais as substâncias 

podem deixá-los dependente mais rápido. 

Ficar viciado em determinada substâncias na primeira vez que faz uso depende de 

pessoa para pessoa, usam drogas por vários motivos visto que o organismo de cada ser 

humano reage de uma forma diferente da outra. Deixa claro que boa parte dos jovens sente 

curiosidade em experimentar determinadas substâncias, e o quanto mais adiar contato, menor 

a chance de tornar-se dependente químico e podendo até a curiosidade ir desaparecendo com 

o tempo. 

3.3 Em sua opinião as propagandas influenciam o consumo de drogas. 

Dos 212 alunos participantes, 60% responderam sim, que as propagandas influenciam 

no consumo de drogas, enquanto 36% responderam que não, que as propagandas não 

influenciam no consumo de drogas e 4% não respondeu, conforme a Figura 2. 

Figura 2 - Respostas da questão três do questionário. Fonte: 

SANTOS, J.C. 

Segundo uma pesquisa sobre os (Hábitos e Consumo de Mídia Pela População em 

2014) na sociedade contemporânea a mídia constitui um dos fatores fundamentais na 

formação do que se denomina opinião pública. Atualmente, a maior fonte de informação das 

pessoas são os meios de comunicação e a maioria delas acredita no que vê, lê ou ouve na 

televisão, nas revistas, redes sociais e jornais. Deixando-se influenciar pelo que é divulgado. A 

maior influência ainda está sobre as drogas licitas, pois estas trazem tantas consequências 

quanto às drogas ilícitas, pois as propagandas influenciam os jovens a ter contato com a 

substância licita servido assim de porta de entrada para outros tipos de substâncias trazendo 

risco não só para os jovens, mas para os adultos e crianças e suas consequências negativas 
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para a vida dos indivíduos na sociedade como um todo. 

3.4 Você tem ou já teve curiosidade sobre as drogas? 

Dos 212 alunos participantes, 68% responderam não, que não tem curiosidade sobre 

as drogas, enquanto 29% responderam sim, que tem curiosidade sobre as drogas e 3% não 

respondeu como é observado na Figura 3. 

Observou-se com esta pergunta que os alunos mesmo sabendo que tais substâncias 

são prejudiciais, estes ainda buscam, por ouvir falar muito sobre determinada substância, 

levam a curiosidade em experimentar e querer sentir as sensações provocadas pela substância. 

Neste sentido, é importante levar em conta que a influência dos que já tem contato com estas 

também o inicia do uso e suas consequências que vão vim com as drogas para a vida, dessa 

forma, e mais uma vez a importância em prevenir e adiar a curiosidade é uma boa maneira de 

prevenir e manter-se distante das drogas e dos seus malefícios. 

Observa-se também que nas discussões em sala e nos questionários, muitos dos 

alunos disseram não sentir curiosidade sobre as drogas, por ter amigos ou parentes, e até 

mesmo algum dos pais, irmão dependente dentro de suas casas, e por saberem dos problemas 

por vivência, não sentem curiosidade sobre as drogas. 

 

Figura 3 - Resposta da questão quatro do questionário. 

Fonte: SANTOS, J.C. 

3.5 Você sabe a diferença entre drogas licitas de drogas ilícitas? 

A importância de conhecer algumas definições de drogas que estão presentes no 

cotidiano da sociedade, tendo em vista que estão cada dia mais frequentes e presentes no dia a 

dia dos adolescentes. E com esta pergunta queríamos saber se os alunos sabiam a diferença 

entre drogas licitas e ilícitas e dos 212 alunos participantes 77% responderam sim, que sabema 

diferença entre drogas licitas e ilícitas, enquanto 20% responderam que não sabiam a 
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Sim Não Não 
respondeu 

3% 

20% 

77% 

diferença e 3% não respondeu conforme a Figura 8. 

Explicou-se sobre a diferença das substâncias naturais ou sintéticas que possuem a 

capacidade de alterar o funcionamento do organismo são divididas em dois grandes grupos, 

segundo o critério de legalidade perante a Lei: drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são 

aquelas legalizadas, produzidas e comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade. 

As drogas ilícitas, ou seja, são drogas cuja comercialização é proíbida pela legislação. Por 

meio desta pergunta foi possível explicamos a diferença entre drogas ilícitas e droga licita, e 

explicamos os diferentes tipos e seus efeitos e danos causados a saúde. 

 

Figura 4 - Respostas da questão cinco do questionário.      

Fonte: SANTOS, J.C. 

3.6 Se as drogas fazem mal, por que as pessoas consomem? 

Com estas respostas foi possível observa que vários são os motivos e que variam de 

pessoa para pessoa, o individuo pode fazer uso destas substâncias na intenção de esquecer 

algum problema familiar, curiosidade, financeiros entre outros, frustração, insatisfação, 

diversão, busca por prazer até mesmo insegurança, pois estes são alguns dos motivos citados 

pelos alunos no questionário. Observa-se também que fazem uso destas como uma forma 

para fugir da realidade a qual se encontram e nessa tentativa é que muitos destes adolescentes 

tornam-se dependentes químicos e passam a sofrer com as consequências destas, aqui entra 

tantas drogas licitas quanto drogas ilícitas, pois boa parte das vezes quando os adolescentes 

entram em contato com as drogas ilícitas estes já faziam uso das drogas licitas. 

3.7 O que você pode fazer para prevenir o uso de drogas? 

O crescimento do uso de drogas entre os jovens e até crianças de nosso país é cada 

vez maior e os danos também e cada dia que se passa o número de famílias ficam sabendo que 
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seus filhos estão envolvidos com drogas nesse sentido é indispensável que as escolas tenham, 

desde o ensino básico/fundamental até o ensino superior, professores preparados para educar 

emocionalmente, didaticamente e pedagogicamente. A melhor coisa que as famílias e a 

sociedade deve fazer é investir em educação e prevenção para deixá-los cada vez mais 

informadas. Aqueles que já estão na dependência precisam ser ajudados ou tratados como um 

problema de saúde e receber toda a atenção, amor dos mais próximos para tentar se libertar do 

vício embora saibamos que não é simples. 

Campanhas e projetos de prevenção contra as drogas são realizadas, mas mesmo 

assim o número de pessoas que passam a usar drogas aumenta a cada ano, e com esta 

pergunta queríamos saber se os jovens desta escola o que eles podem fazer para prevenir o 

uso de drogas, as respostas foram várias, citaram os projetos existentes na cidade de Caxias, 

como PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), Fazenda da 

esperança, projetos desenvolvidos no Centro da Juventude e nos CRAS (Centro de Referência 

de Assistência Social), assim como não usar, saber dizer não as influências das pessoas que 

usam; conversar com alguém de confiança quando estiver com muita curiosidade sobre 

drogas, ter mais palestras nas escolas, projetos com atividades esportivas, artísticas, teatrais, e 

rodas de conversas com os jovens para informa-los, e tira-los das ruas e ocupa-los, pois a falta 

de conhecimento acaba deixando estes jovens vulneráveis também, visto que levar 

informações sobre todos os riscos e consequências que vem com uso de drogas, como as 

doenças, os acidentes, mortes, e conflitos familiares entre outros; com boas imagens 

impactantes que servem para alerta-los e preveni-los de tais substâncias e servem para chamar 

a atenção deles quando o assunto é drogas. 

3.8 Você conhece algum programa de prevenção às drogas? Você participa ou já 

participou de algum? 

Na Figura 9 (a) observa-se que 78% responderam que conhece algum programa de 

prevenção enquanto 21% responderam que não conhece e 1% não responderam já na Figura 9 

(b) observe-se que 45% responderam que participaram de programas de prevenção às drogas, 

51% responderam que não participa ou participou de algum programa de prevenção contra as 

drogas e 4% não responderam. 

 

 

 



 

226  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Respostas da questão oito do questionário: (a) corresponde as 

responde as respostas dos alunos que conhecem algum programa de prevenção 

contra as drogas e (b) corresponde à resposta dos alunos que já participaram de 

algum programa de prevenção contra as drogas. Fonte: SANTOS, J.C. 

 

A prevenção de drogas envolve políticas públicas eficientes se não agirmos 

irmanados num esforço comum. Isto significa que todos os setores públicos e a sociedade 

devem se envolver na temática da prevenção de uso de drogas. O problema é de todos, pois é 

uma forma de atingir a toda sociedade, difícil existir uma família que não tenha uma 

ocorrência com drogas, com pessoas cada dia mais jovens. Considerando que o problema do 

uso de drogas, mais do que uma questão legal ou social, trata-se de um problema de saúde 

pública, entende-se como justificável que medidas preventivas sejam adotadas por vários 

segmentos da sociedade. Defende-se, a importância de difundir as práticas preventivas, pois 

estas ajudam a afastar os jovens das drogas, evitando assim, ingresso no mundo da 

dependência química, pois estas ajudam de várias formas os adolescentes, estratégia no 

combate quanto ao uso e abuso de drogas e, como fator preponderante para diminuição da 

violência gerada pelo tráfico de psicotrópicos que ceifa a vida de muitos jovens. 
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4 Conclusões 

Promover a saúde por meio da educação contra as drogas é um meio viável por 

consegui relacionar os conteúdos ao tema abordado e fazer com que haja entendimento, com 

isso alertando os alunos; havendo um retorno por parte dos alunos no sentido de repassar as 

informações e fazer uma interação e exposição de pensamentos sobre alguns assuntos por 

parte dos alunos, e por ser algo perto da realidade dos alunos coloca-se e expõe todos os 

malefícios que vem com consumo das drogas ilícitas e licitas e dos muitos danos causados e os 

que ainda não sabem, passa a ter noção e assim se previnam do uso de drogas visando 

melhorar o estado de saúde, nos aspectos físicos, psíquicos e sociais que ajudarão esse 

indivíduo no seu desenvolvimento e convivência em sociedade. 
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Resumo 

A Educação Ambiental visa a sensibilização sobre à preservação do meio ambiente e a 

utilização de forma sustentável dos recursos naturais e construção de sociedades sustentáveis. 

A partir da revolução industrial houve um notório aumento da produção de bens, e por 

consequência, uma elevação da produção de resíduos sólidos urbanos, configurando assim um 

marco histórico da relação entre o homem e o consumo. Diante disso, o trabalho tem como 

objetivo, realizar na Universidade Estadual do Maranhão (CESC/UEMA), projetos para 

reciclagem de papel. Foram realizados dois projetos na Universidade “ Nem todo lixo é lixo” 

e “Descarte inteligente do papel”. O projeto “Nem todo lixo é lixo” é para recolhimento de 

todo papel utilizado por todo corpo docente, discente e administrativo da instituição; a 

atividade é realizada em conjunto com a equipe de servidores responsáveis pela limpeza do 

Campus. Já o “Descarte inteligente do papel” é desenvolvido para recolher o papel das casas 

dos acadêmicos que posteriormente é destinado para o ECOPONTO, a cada 25 kg pesados, o 

participante da campanha ganha uma caneca da AGA. Com a aplicação dos dois projetos 

“Nem todo lixo é lixo” e “Descarte inteligente do papel”, foram destinados ao ECOPONTO 

da CEMAR, um total de 816 kg de papel oriundos do Campus e das residências dos 

acadêmicos, resíduo que poderia está sendo mal descartado indo para o lixão. O 

desenvolvimento dos projetos na universidade é de suma importância pois é na instituição que 

são formados futuros profissionais que atuaram na sociedade, com isso, a IES deve servir de 

referência, para a comunidade. Colaborando para implantação de uma nova prática no que diz 

respeito ao tratamento de resíduos sólidos e sensibilização em relação a hábitos sustentáveis 

na Universidade, visando à formação de futuros profissionais que exerçam práticas 

sustentáveis no exercício de sua profissão. 
 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Sustentabilidade. AGA. 

Abstract 

Education environmental to raise awareness about the preservation of the environment and 

the sustainable use of natural resources and the construction of sustainable societies. Since 

the industrial revolution, there has been a notable increase in the production of goods and, 

consequently, an increase in the production of urban solid waste, thus forming a historical 

milestone in the relationship between man and consumption. In view of this, the objective 
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of the work is to carry out projects for the recycling of paper at the State University of 

Maranhao (CESC / UEMA). Two projects were carried out at the University "Not all trash 

is garbage" and "Intelligent waste of paper". The project "Not all garbage is garbage" is to 

collect all the paper used by all faculty, students and administrative staff of the institution; 

the activity is performed in conjunction with the staff of servers responsible for cleaning the 

Campus. The "Intelligent Disposal of Paper" is developed to collect the paper from the 

academy's houses, which is then destined for the ECOPONTO, with each 25 kg heavy, the 

campaign participant wins an AGA mug. With the application of the two projects "Not all 

garbage is garbage" and "Intelligent disposal of paper", a total of 816 kg of paper from the 

Campus and the residences of the academics were assigned to ECOPONTO of CEMAR, a 

residue that could be bad discarded by going to the dump. The development of the projects 

in the university is of paramount importance since it is in the institution that future 

professionals are formed that acted in the society, with that, the IES should serve as 

reference, for the community. Collaborating to implement a new practice regarding the 

treatment of solid waste and awareness of sustainable habits at the University, aiming at the 

training of future professionals who practice sustainable practices in the exercise of their 

profession 

 

Keywords: Solid Waste. Sustainability. AGA. 

 
1 Introdução 

A Educação Ambiental pode ser considerada uma novidade na educação brasileira, 

embora tenha sido regulamentada em 1999 só atualmente ela vem ganhando espaço, mas que 

já vem sendo praticada amplamente em alguns países. Sua função, de acordo com a Lei nº 

9.795/1999 que a instituiu no Brasil, é de conscientizar à preservação do meio ambiente e a 

utilização de forma sustentável dos recursos naturais e construção de sociedades sustentáveis. 

Sustentabilidade é uma noção positiva e altamente proativa, que supõe a introdução 

das mudanças necessárias para permitir a perpetuação da humanidade indefinidamente no 

tempo (SOUZA et al., 2016). 

A sustentabilidade é um elemento fundamental, que é a ideia de preocupação ética 

das futuras gerações, e é formada por um triângulo ou tripé que corresponde e onde estão 

contidos três aspectos e conceitos básicos: o ambiental, o econômico e o social, que devem 

interagir e estar estreitamente ligados (AROUCHA-FILHO, 2017). 

O consumo na sociedade contemporânea, encontra-se intrínseco as relações 

humanas, de modo a ser resultado de influências econômicas e culturais e ao mesmo tempo, 

aspecto relevante para a construção de algumas problemáticas, tal qual a da destinação 

adequada dos resíduos sólidos. A partir da revolução industrial houve um notório aumento da 

produção de bens, e por consequência, uma elevação da produção de resíduos sólidos 
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urbanos, configurando assim um marco histórico da relação entre o homem e o 

consumo (JESUS, 2014). 

Assim, os resíduos se tornaram graves problemas urbanos e ambientais, cujo 

gerenciamento além de complexo e oneroso, depende da participação de toda a população, já 

que os impactos causados por suas intervenções têm acelerado o processo de esgotamento dos 

recursos naturais, o que demanda a implantação de políticas públicas para a proteção e 

preservação ambiental (GARCIA, et al. 2015; SANTOS; SILVA, 2017). 

A educação ambiental tem por finalidade criar uma consciência, comportamentos e 

valores com vistas a conservar a biosfera, melhorar a qualidade de vida da população. Sendo 

uma condição básica para alterar um quadro crítico, perturbador e desordenado, recheado de 

crescente degradação socioambiental, mas que só ela não é suficiente para tanto. A educação 

ambiental é importante no contexto sócio cultural, com mediação entre a relação sociedade X 

natureza, buscando construir uma sociedade sustentável (BRANCALIONE, 2016). 

A temática ambiental, que por muito tempo teve suas bases de discussão na riqueza 

natural do País, tem preocupado pesquisadores, governo e sociedade devido às grandes 

catástrofes ocorridas em todo planeta nos últimos anos. É defendido que, cada vez mais sejam 

criadas políticas de sustentabilidade, agora avançando para além dos órgãos ambientais e, ao 

mesmo tempo cresce a proposta de empresas verdes (ALVES et al., 2014).  

Por serem organizações disseminadoras de conhecimento, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) precisam refletir continuamente sobre o seu papel na preservação do meio 

ambiente, desenvolvendo iniciativas que permitam criar ambientes educacionais social e 

ambientalmente responsáveis (PONTES et al. 2015). 

Dentre os diversos resíduos sólidos produzidos diariamente na Universidade Estadual 

do Maranhão (UEMA), destaca-se o “papel”, dessa forma houve-se a necessidade de 

implantar projetos focado nesse tipo de resíduos, visando o descarte correto do mesmo. É 

importante ressaltar que o objetivo da coleta do papel, não é gerar recursos, mas reduzir o 

volume de resíduo, gerando ganhos ambientais sendo um investimento para o meio ambiente e 

na qualidade de vida. Diante disso, o trabalho tem como objetivo, realizar na Universidade 

Estadual do Maranhão (CESC/UEMA), projetos para reciclagem de papel. 

 

2 Metodologia 

 

O Projeto “Nem todo lixo é lixo” e Campanha “Descarte inteligente do papel” tem 
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como finalidade a reciclagem de papel da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), 

Campus Caxias. Foi implantado o projeto “Nem todo lixo é lixo” para recolhimento de todo 

papel utilizado por todo corpo docente, discente e administrativo da instituição; a atividade é 

realizada em conjunto com a equipe de servidores responsáveis pela limpeza do Campus. 

 Para acondicionar o resíduo nas dependências da UEMA, foram obtidas caixas de 

papelão junto aos comerciantes da cidade de Caxias, e em seguida rotuladas com a 

identificação da Assessória de Gestão Ambiental (AGA-Caxias) e divulgadas nas salas de 

aulas. As caixas foram distribuídas nos departamentos, salas de aula, sala dos professores, 

biblioteca, direções dos cursos e laboratórios (Figura 1). 

 

Figura 1. A - Produção das caixas; B - Caixas produzidas; C- Apresentação do projeto em 

sala de aula. Cintra (2018). 
 

Para recolhimento do papel é solicitado a ajuda dos servidores terceirizados 

responsáveis pela limpeza. Ao final de cada mês, todo papel armazenado é encaminhado ao 

ECOPONTO da CEMAR (EcoCemar) para reciclagem, onde é pesado e gerado um valor de 

desconto referente ao peso total do papel. Esse desconto é cedido aos servidores e subtraído 

do valor final da conta de energia de suas residências. Para escolher os servidores 

beneficiados com esse “crédito”, realizam-se sorteios mensais. A reposição/manutenção das 

caixas coletoras e conversa com alunos e professores são realizados sistematicamente em 

conversas formais, informais, palestras e em sala de aula. 

A campanha “Descarte inteligente do papel” é desenvolvida para recolher o papel 

das casas dos acadêmicos que posteriormente é destinado para o ECOPONTO. Os mesmos 

podem participar levando ao Laboratório de Estudo de Lepidoptera, situado na UEMA, 

Campus Caxias, quilos de papéis várias vezes, e a cada 25 kg pesados, o participante da 

campanha ganha uma caneca da AGA. Para incentivar essa prática, são realizadas visitas 

as salas de aula para divulgação (Figura 2), além da utilização de redes sociais, como 
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o Instagram e Facebook da “AGA CAXIAS” e sorteios de algumas canecas aos acadêmicos 

(Figura 3). 

 

Figura 2. Atividades realizadas. (A). Visitas as salas de aulas de enfermagem; (B) 

Sorteios das canecas. Fonte: Cintra (2018). 

 

Figura 3. Redes Sociais da AGA CAXIAS. (A) Instagram; (B) Facebook. Fonte: Costa 

(2018). 
 

3 Resultados e Discussão 

Desde o início do projeto “Nem todo lixo é lixo”, foram realizadas 15 coletas, 

somando 712 kg de papel, devidamente enviados para reciclagem (Tabela 1). A principal 

finalidade do projeto é dar um destino correto a todo papel utilizado, não somente pela 

comunidade estudantil, mas por todo o Campus. Dessa forma, todo o papel recolhido na 

universidade tem um destino certo para coleta desse tipo de resíduo, a ECOCEMAR. Para que 

isso se tornasse possível, foi necessário à distribuição de caixas de papelão com a devida 
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identificação (símbolo da AGA e o tipo de resíduo a ser descartado, nesse caso o papel) por 

vários pontos estratégicos do Campus. 

 
Tabela 1. Dados da coleta e envio do papel para reciclagem do projeto “Nem todo lixo é lixo”. Fonte: 

Costa (2018). 

Data de coletas Peso Crédito na conta 
de luz (R$) 

Servidor sorteado 

13.11.2017 25kg 2,60 Maria Raimunda 
23.10.2017 54kg 6,48 Raimunda Eliana 

21.12.2017 23kg 4,50 Maria Oneide 

01.02.2018 99kg 11, 24 Raimundo 

06.03.2018 39kg 5,30 Juracir 
10.04.2018 12kg 2,48 Diego 

11.05.2018 14kg 0,48 Alcimara 

07.06.2018 23kg 5,16 Crislane 

10.07.2018 87,50kg 7,68 Rosenir 
27.07.2018 30kg 2,40 Lorena 

07.06.2018 23 kg 5,16 Crislane 
10.07.2018 50 kg 7,68 Rosenir 

27.07.2018 30 kg 2,40 Lorena 
04.09.2018 132 kg 13,92 Silvana 

01.10.2018 71 kg 7,36 Carmem 

Total 712 kg 84.80 Servidores 

 
Em relação ao projeto “Descarte inteligente do papel” foram encaminhados para 

reciclagem um total de 104 kg de papel, de alunos dos cursos de Física e Ciências Biológicas. O 

presente projeto é essencial para sensibilização da comunidade universitária, a respeito da 

destinação correta do papel consumido em suas residências, antes destinado ao lixão da 

cidade. Este projeto não se limita somente ao espaço universitário, mas atinge a formação, 

reflexão e mudança de comportamento dos acadêmicos enquanto cidadãos e futuros 

profissionais. Até o momento, somente um acadêmico do curso de Ciências Biológicas foi 

contemplado com duas canecas da AGA, pois o mesmo realizou o descarte de 50 kg de papel 

(Figura 4). 

Há a necessidade de economizar matérias-primas e recursos, conservar energia e 

preservar o meio ambiente, com isso, é indispensável uma eficiente gestão de resíduos 

sólidos, a partir de um conjunto de ações, comportamentos e procedimentos que possuam 

como objetivo central, a minimização dos impactos ambientais, ligados à produção e à 

destinação correta dos resíduos sólidos (JULIATTO et al., 2011).
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Figura 4. Aluno de Ciências Biológicas contemplado com a caneca da AGA (A-B). Fonte: 

Gonçalves (2018). 

Com a aplicação dos dois projetos “Nem todo lixo é lixo” e “Descarte inteligente do 

papel”, foram destinados ao ECOPONTO da CEMAR, um total de 816 kg de papel oriundos do 

Campus e das residências dos acadêmicos, resíduo que poderia está sendo mal descartado, mas 

que recebeu um destino correto, contribuindo para a limpeza da instituição e beneficiando 

acadêmicos e servidores, estimulando o descarte correto desse tipo de resíduo. 

Diante desta situação, a preocupação crescente de adaptação das instituições de ensino 

superior em busca de um desenvolvimento sustentável, não só no aspecto do ensino, mas de 

comportamentos ambientalmente corretas. Resgata-se então a importância da essência das 

universidades como laboratórios de ideias, espaços de fomento de novas perspectivas na busca 

de soluções para velhas problemáticas, que transcendam a aplicação de antigos modelos 

adaptados às novas realidades (JULIATTO et al., 2011). 

Com a gestão de resíduos sólidos tem-se uma boa oportunidade para criar e para 

consolidar elos entre a administração e as comunidades. A vida acadêmica no dia a dia provê 

exemplos que podem ligar as pessoas às questões ambientais, tais como resíduos sólidos; 

contudo, isto não significa que na Universidade exista um comportamento diferente só por estar 

ali. Boas informações e exemplos sadios mostram à população o que deveria ser feito para 

ajudar a cidade a funcionar e para preservar a natureza (BARROS, 2012). 

 

4 Conclusões 

O desenvolvimento dos projetos na universidade é de suma importância pois é na 

instituição que são formados futuros profissionais que atuaram na sociedade, com isso, a IES 
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deve servir de referência, para a comunidade. Colaborando para implantação de uma nova 

prática no que diz respeito ao tratamento de resíduos sólidos e sensibilização em relação a hábitos 

sustentáveis na Universidade. 

Os servidores por exemplo além de atuarem em prol da limpeza da instituição atuam 

na redução de resíduos que iriam ter como ponto final os ‘‘lixões’’, exercendo um importante 

papel social em colaborar com o meio ambiente e com a educação da comunidade da IES. 

Formar futuros profissionais que exerçam práticas sustentáveis no exercício de sua profissão, 

pode refletir direta ou indiretamente sobre as futuras gerações. Portanto, o trabalho realizado pela 

equipe da AGA é de grande relevância para que a UEMA cumpra seu papel em formar 

cidadãos conscientes e atuantes em prol do desenvolvimento sustentável do Maranhão. 
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Resumo 

As alterações do genoma humano geram uma preocupação quanto a adoção de mecanismos de 

proteção das gerações futuras e de pessoas já expostas, tornando os testes genéticos úteis no 

rastreamento de agentes com potencial mutagênico. O aspecto mais importante do Teste do 

Micronúcleo é que este permite identificar eventual aumento na frequência de mutação em 

células que são expostas a uma gama variada de agentes genotóxicos, por isso é capaz de 

expressar os danos no cromossomo como micronúcleos (MN). Em razão disso e de estudo 

prévio, uma questão nos despertou para essa pesquisa: a alta frequência de micronúcleos 

encontradas em sangue de cordão umbilical coletada na hora do parto, permanece no sangue 

periférico de mães no período pós-natal? Tendo em vista o grau de instabilidade genômica 

encontrados nas células sanguíneas do cordão umbilical, este trabalho objetiva identificar 

através do Teste de Micronúcleo a frequência de micronúcleos no período pós-natal de mães 

participantes de pesquisa anterior, em que a análise do sangue de cordão umbilical foi feita. A 

pesquisa partirá de um procedimento experimental, estudo prospectivo, abordagem quantitativa 

e objetivo exploratório. Espera-se ter resultados relevantes para as ciências da saúde, 

produzindo conhecimentos que desencadeiem mais pesquisas sobre o assunto e que 

possibilitem ajudar na melhoria da qualidade de vida. 

Palavras-chave: Saúde Materna. Micronúcleos. Sangue Periférico. 

Abstract  

Changes in the human genome raise concerns about the adoption of mechanisms to protect 

future generations and people already exposed, making genetic testing useful in screening 

agents with mutagenic potential. The most important aspect of the Micronucleus Test is that it 

allows the identification of an increase in mutation frequency in cells that are exposed to a 

variety of genotoxic agents, so it is able to express chromosomal damage as micronuclei (MN). 

Because of this and a previous study, a question has awakened us to this research: does the high 

frequency of micronuclei found in umbilical cord blood collected at the time of delivery remain 

in the peripheral blood of mothers in the postnatal period? Considering the degree of genomic 

instability found in umbilical cord blood cells, this study aims to identify, through the 

Micronucleus Test, the frequency of micronuclei in the postnatal period of participating 

mothers of previous research, in which analysis of cord blood umbilical was made. The research 

will be based on an experimental procedure, prospective study, quantitative approach and 

exploratory objective. It is hoped to have relevant results for the health sciences, producing 

knowledge that trigger more research on the subject and that can help to improve the quality of 

life. 

Key words: Maternal Health. Micronuclei. Peripheral Blood. 
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1 Introdução 

 

Na atualidade tem-se encontrado forte relação entre a exposição a agentes 

genotóxicos e o desenvolvimento de diversos efeitos lesivos à saúde, principalmente com a 

incidência de cânceres e problemas reprodutivos. As alterações do genoma humano geram 

uma preocupação quanto a adoção de mecanismos de proteção das gerações futuras, tornando 

os testes genéticos úteis no rastreamento de agentes com potencial mutagênico. O aspecto 

mais importante do Teste do Micronúcleo é que este permite identificar eventual aumento na 

frequência de mutação em células que são expostas a uma gama variada de agentes 

genotóxicos, por isso é capaz de expressar os danos no cromossomo como micronúcleos 

(MN). Em razão disso e de estudo prévio, uma questão nos despertou para essa pesquisa: a 

alta frequência de micronúcleos encontradas em sangue de cordão umbilical coletada na hora 

do parto, permanece no sangue periférico de mães e filhos no período pós-natal? Tendo em 

vista o grau de instabilidade genômica encontrados nas células sanguíneas do cordão 

umbilical, este trabalho objetiva identificar, através do Teste de Micronúcleo a frequência de 

micronúcleos no período pós-natal de mães participantes de pesquisa anterior, em que a 

análise do sangue de cordão umbilical foi feita. 

2 Metodologia 

 
A Pesquisa partirá de um procedimento experimental, estudo prospectivo, abordagem 

quantitativa e objetivo exploratório. Será realizada na cidade de Caxias - Maranhão através 

de visitas domiciliares às mães participantes da pesquisa anterior, que deixaram dados de 

localização já que foram previamente informadas da possibilidade de reencontro após 

analises microscópicas de suas amostras sanguíneas. 

A população do trabalho será composta pelas mulheres que tiveram as maiores 

frequências de micronúcleos em sangue de cordão umbilical, dentre aquelas analisadas na 

pesquisa anterior. Critério de inclusão: Lactantes que foram atendidos na Maternidade 

Carmosina Coutinho no parto; Mães que participaram da pesquisa anterior; Mães que 

aceitarem, mediante assinatura do Termo de consentimento livre esclarecido (TcLE) 

participarem da pesquisa; Mães com idade igual ou maior que 18 anos. Critérios de exclusão: 

Lactantes psicologicamente instáveis; Lactantes que sua criança veio a óbito. 

Os dados e as amostras de sangue serão coletados pela própria pesquisadora, os 

dados serão obtidos através da aplicação de um questionário préformulado contendo 
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perguntas referentes ao hábito de vida da lactante (doenças crônicas, uso de medicamentos, 

hábitos alimentares, uso de álcool, fumo ou drogas, pré-natal, suplemntações), sendo aplicado 

antes da retirada da amostra sanguínea no melhor momento para a lactante. 

A coleta sanguínea será realizada por meio de punção da rede de capilares da falange 

distal de um dos dedos da mão da mãe, com lanceta estéril. Após a punção será realizada 

pressão na extremidade (se necessário) para formação de uma gota de sangue espessa no local 

puncionado. Com a gota formada coletara-se aproximadamente 0,25 ml de sangue com uso de 

capilar de 0,25 ml. Logo após a formação de uma gota espessa no local da punção, será feita a 

coleta com o capilar e esfregaço em lâmina de microscópio. As amostras coletadas serão 

identificadas e acondicionadas em berço para lâminas em caixa isolante, para proteger de 

eventuais contaminações que o meio ambiente possa oferecer, e em seguida encaminhadas ao 

Laboratório para processamento das amostras, coloração das lâminas e analise microscópica. 

Para análise dos dados será feita análise microscópica das amostras de sangue para 

quantificação dos micronúcleos encontrados sendo empregado o meio manual para a contagem. 

Após verificar o número de micronúcleos em cada amostra construíra-se gráficos para 

demonstração da quantidade de micronúcleos. Aplicaremos a estatística básica para obtermos 

uma média de micronúcleos por células e para verificar a porcentagem de micronúcleos 

encontrados no total das amostras. Para isso, será utilizado o software Epi Info (versão 7.2.2.2 

for Windows). 

3 Resultados Esperados 

 

Tendo em vista os grandes efeitos do meio externo e interno sobre a saúde dos 

indivíduos espera-se identificar, através do Teste de Micronúcleo a frequência das 

populações já estudadas, mas, em uma nova fase, um corpo feminino que já saiu de um 

estado crônico, o que levará a informações relevantes e inovadoras para o público 

acadêmico e sociedade em geral. Espera-se ter resultados relevantes para as ciências da 

saúde, produzindo conhecimentos que desencadeiem mais pesquisas sobre o assunto e que 

possibilitem ajudar na melhoria da qualidade de vida das futuras gerações. 

4 Considerações 

 
O trabalho a ser executado dará continuidade a um novo conhecimento sobre os 

micronúcleos em células sanguíneas e seus fatores influenciadores, podendo servir de 

base para abordagens preventivas para danos cromossômicos. 
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Resumo 

Este trabalho teve por objetivo realizar atividades de pesquisas desenvolvidas em 
verificar, avaliar respostas eletroanalíticas do Eletrodo de Pasta de Carbono (EPC) como 
sensor eletroquímico em solução de rutina e otimização dos parâmetros analíticos 
utilizando o eletrodo de pasta de carbono em analises de rutina por meio das técnicas de 
voltametria cíclica (VC), voltametria de pulso diferencial (VPQ), voltametria de onda 
quadrada (VOQ). O procedimento para construção do EPC foi realizado, utilizando uma 
seringa plástica (tubo de polietileno) de 5,0 mL. Estudos de varreduras da rutina em 

concentração de 3,31x10-4 molL-1 foram realizadas em meio de tampão fosfato pH 7,0, 
em uma faixa de potencial entre -0,1 e 0,6 V. Os estudos eletroquímicos foram 
realizados em uma cela eletroquímica com capacidade de 40 ml, com entrada para três 
eletrodos, o de trabalho (EPC), o de referência (Ag/AgCl) e um eletrodo auxiliar (Pt). 
Foram feitos os analises dos parâmetros das técnicas de voltametria de pulso diferencial 
e voltametria de onda quadrada contribuindo com resultados satisfatórios em resposta 
eletroanalítica da rutina. A determinação de rutina foi quantificada em uma amostra do 
fármaco Venocur®fit extrato seco de Aesculus hippocastanum 263,2 mg (castanha da 
índia), macerado e diluído em metanol. A determinação foi realizada igualmente pelo 
método de adição de padrão em triplicata. O resultado obtido pelo método proposto foi 

de 1,78x10-7 mol L-1. 

Palavras chave: Flavonoides. Rutina. Eletrodo de Pasta de Carbono. 

Abstract 

This work aimed to carry out research activities developed to verify, evaluate 
electroanalytical responses of the Carbon Paste Electrode (CPE) as electrochemical 
sensor in routine solution and optimization of the analytical parameters using the carbon 
paste electrode in routine analyzes by means of the techniques of cyclic voltammetry 

(CV), differential pulse voltammetry (DPV), square wave voltammetry (SWV). The 
procedure for constructing EPC was performed using a 5.0 mL plastic syringe 

(polyethylene tube). Rutin scans at a concentration of 3.31x10-4 molL-1 were performed 
in pH 7.0 phosphate buffer medium at a potential range between -0.1 and 0.6V. 
Electrochemical studies were performed in an electrochemical cell with a capacity of 40 
ml, with input for three electrodes, the working electrode (EPC), the reference electrode 
(Ag / AgCl) and an auxiliary electrode (Pt). Analyzes of the parameters of the differential 
pulse voltammetry and square wave voltammetry techniques were performed, 
contributing with satisfactory results in the routine electroanalytical response. Rutin 

determination was quantified in a sample of the drug Venocur® dry extract Aesculus 
hippocastanum 263.2 mg (horse chestnut), macerated and diluted in methanol. The 
determination was also performed by triplicate standard addition method. The result 

obtained by the proposed method was 1.78x10-7 mol L-1. 

Key words: Flavonoids. Rutin. Carbon Paste Electrode. 

mailto:joao.paullocunha@hotmail.com


 

247  

1 Introdução 
 

O interesse pela ação de compostos antioxidantes tem aumentado nos últimos 

anos, principalmente pela preocupação na prevenção ao envelhecimento e às doenças 

degenerativas relacionadas aos danos causados ao organismo pelos radicais livres. 1-5. 

Os compostos polifenólicos, um grupo de metabólitos secundários, 

amplamente distribuídos no reino vegetal, apresentam propriedades anti-inflamatórias, 

antibacterianas, antivirais, antialérgicas e antitumorais, além de possuírem propriedades 

antioxidantes e inibirem a atividade de muitas enzimas como as xantinas-oxidases. 

Acredita-se que a atividade biológica dos compostos polifenólicos seja devido às suas 

propriedades antioxidantes 3,6,7. 

Um dos principais compostos polifenólicos da natureza encontra-se os 

flavonoides. Um grupo de substâncias antioxidantes hidrossolúveis e lipossolúveis. Eles 

ocorrem em seu estado livre (sem a presença da ligação com açúcares) ou em sua forma 

glicosídica, sendo denominados de aglicona e glicósidos, respectivamente 8-10. Estas 

substâncias têm origem na via dos fenilpropanoides e apresentam mais de nove mil 

estruturas identificadas 11,12. 

Os flavonoides são considerados um dos maiores grupos de metabólitos 

secundários das plantas, e encontrados amplamente em frutas, folhas, chás e vinhos. São 

pigmentos naturais importantes e nas plantas tem como função principal proteger estes 

organismos contra agentes oxidantes 13. 

A rutina 3,3’,4’,5,7 – pentahydroxyflavone – 3 – rutinoside (C27H30O16.3H2O), 

é um bioflavonóide, pertencente ao sub-grupo dos flavonóis, extraído de vegetais, 

dotado de propriedades vitamínicas, principalmente na atividade antifragilidade capilar 

e bastante utilizado em pacientes hipertensos em risco de hemorragias 14, presente no 

tomate, no tabaco, na arruda e em inúmeros vegetais, frutas, grãos, cebolas, uva, trigo 

sarraceno e também bebidas como o vinho tinto, dentre outras fontes. A rutina exerce 

diversas atividades biológicas comprovadas, como antialérgica, anti-inflamatória, 

antitumor, antibacteriana, antiviral, antiprotozoário e vasodilatadora. Devido a essas 

atividades, a rutina é bastante empregada no tratamento de inúmeras doenças 15. Além 

das propriedades citadas anteriormente, a rutina apresenta atividade antioxidante, 

resultado da sua capacidade de sequestrar radicais livres16. 

O desenvolvimento de sensores eletroquímicos capaz de determinar substância 

químicas tem crescido bastante nos últimos anos. O eletrodo de pasta de carbono é um 
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dos principais sensores eletroquímica utilizados na química analítica, usa pó de grafite 

ou pó de carbono misturado com vários ligantes orgânicos (aglutinantes), que devem ser 

imiscíveis em contato com soluções aquosas, quimicamente inertes e eletroinativos 17. 

Contudo, ao utilizar este eletrodo faz-se necessário um estudo mais detalhado de 

repetibilidade e reprodutibilidades para avaliar sua estabilidade. 

A química eletroanalítica compreende um conjunto de técnicas baseadas nas 

propriedades elétricas como corrente, potencial, condutividade, resistência ou carga de 

um analito, o qual está imerso em solução numa cela eletroquímica. Estudos sobre 

processos de oxidação e redução em vários meios, adsorção em superfícies e mecanismos 

de transferência de elétrons, inclusive com a utilização de eletrodos modificados, são 

algumas das numerosas aplicações das técnicas eletroanalíticas 18,19. 

A voltametria cíclica (VC) é uma técnica eletroanalítica, dela obtêm-se as 

informações qualitativas de uma espécie química, cuja mesma registra curvas de 

corrente- potencial. A voltametria de pulso diferencial (VPD) uma técnica utilizada 

atualmente devido ao substancial aumento da discriminação entre a corrente faradáica e 

a corrente capacitiva. Por esta técnica, é possível a quantificação de substancias a baixos 

níveis de concentrações e em pequenos intervalos de tempo 20. A voltametria de onda 

quadrada (VOQ) técnica onde a forma do pico de corrente resultante é proveniente da 

sobreposição de pulsos de potencial de altura a (amplitude de pulsos), a uma escada de 

potenciais de largura ΔEs (incremento de varredura de potenciais) e duração τ (período), 

a frequência de aplicação de pulso é denominada f e corresponde ao inverso do período 

(1/τ) 21. 

Existem uma variedade de técnicas eletroanalíticas que têm sido utilizadas para 

várias aplicações e formulações farmacêuticas de rutina através das técnicas analíticas. 

1.1 Métodos Analíticos Encontrados na Literatura para a Determinação de 

Rutina 
 

A rutina já foi estudada por alguns pesquisadores e estes se utilizaram de vários 

métodos voltamétricos como voltametria cíclica, voltametria de pulso diferencial e 

outras como voltametria adsortiva de pulso diferencial stripping como será descrito a 

seguir: 

YANG e colaboradores 22  avaliaram o desempenho de um eletrodo de pasta de 

carbono modificado com líquido iônico piridínio (IL-CPE) para determinação de rutina 

em amostras  farmacêuticas  por voltametria  cíclica.  As correntes  de pico catódica 

aumentou 
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linearmente com a concentração de rutina no intervalo de 5,0x10-7 a 1,0x10-4 molL-1 

com o limite de detecção de 3,5x10-7 molL-1. O método foi aplicado com sucesso na 

determinação do teor de rutina em comprimidos. O eletrodo modificado mostrou boa 

estabilidade e reprodutibilidade. 

FANZOI A.C. e colaboradores23 determinaram a rutina em formulação 

farmacêutica utilizando um eletrodo de pasta de carbono modificado com o polímero 

poli (vinilpirrolidona) (PVP) através da técnica de voltametria cíclica. A curva analítica 

foi linear para o intervalo de 3,9x10-7a 1,3x10-5 molL-1 de concentrações de rutina, com 

coeficiente de correlação de 0,9991 e limite de detecção de 1,5x10-7 mol L-1. A 

recuperação de rutina a partir de amostras farmacêuticas (novarrutina comprimidos e 

novarrutina líquido) variou de 98,3 a 101,7%. Este eletrodo foi aplicado com sucesso 

para a determinação de rutina em formulações farmacêuticas. 

Esta pesquisa busca avaliar a utilização de um eletrodo de pasta de carbono 

(EPC) em solução de rutina, através das técnicas de Voltametria Cíclica (VC), 

Voltametria de Pulso Diferencial (VPD), Voltametria de Onda Quadrada (VOQ), 

avaliando o comportamento voltamétrico de Rutina, para determinação e quantificação 

de rutina em uma amostra farmacológica. 

2 Metodologia 

Todos os regentes utilizados foram de grau analítico. Para preparo das soluções 

utilizou-se água deionizada. A solução de rutina foi preparada diariamente em uma 

concentração de 3,31x10-3 molL-1 dissolvendo-se 0,011g em 5 mL de metanol. Os 

eletrodos eletroquímicos utilizados neste trabalho foram, o eletrodo de pasta de carbono 

(EPC), uma placa de platina (Pt) e o eletrodo de prata cloreto de prata (Ag/AgCl), como 

eletrodo de trabalho, auxiliar e referência respectivamente. 

2.1 Preparo do Eletrodo de Trabalho (Eletrodo de Pasta de Carbono - EPC 
 

A construção do EPC, ilustrada na Figura 1 foi realizada homogeneizando-se 

500 mg de pó de grafite com 3 gotas de óleo mineral. A pasta resultante foi inserida em 

uma seringa plástica (tubo de polietileno) de 1,0 mL com uma pequena cavidade na 

ponta do tubo para a adição da pasta. Após a homogeneização da pasta obtida, este foi 

inserida pela cavidade ao tubo e para contato elétrico ao potencióstato utilizou-se um 

tarugo de cobre. Após o preparo do eletrodo, o mesmo foi submetido a tratamentos em 

sua superfície com abrasão em folhas de papéis para uniformizar sua superfície. 

2.2 Célula Eletroquímica e Eletrodos 
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Na Figura 2 é apresentada um desenho representativo da célula eletroquímica 

utilizada nas análises, que constitui por um compartimento de vidro com capacidade para 

40 mL, contendo orifícios para posicionamento dos eletrodos, de trabalho (EPC), 

referência (Ag/AgCl) e auxiliar (Pt). Tais eletrodos foram submersos em 10 mL do 

eletrólito de suporte. Estudo da oxidação de rutina foi analisado em VC para obter-se 

informações qualitativas da espécie química, em VPD e VOQ se avaliou estudos de 

seus respectivos parâmetros, assim como, curva analítica, limites de 

detecção/quantificação, para a escolha da melhor técnica na determinação de RUT em 

uma amostra do fármaco Venocur®fit extrato seco de Aesculus hippocastanum 263,2 

mg (castanha da índia), sendo macerado e diluído em metanol. Todas as análises foram 

realizadas em RUT 3,31x10-4 molL-1, em meio tampão fosfato 0,1 molL-1 pH 7,0, no 

intervalo de potencial de -0,1 a 0,6 V. O equipamento utilizado nas análises foi um Mini-

potencióstato/galvanostato, marca Metrohm, acoplado a um notebook. Após as 

análises, os dados foram tratados no software Origin 6.0 Professional. 

 

Figura 1. Esquema ilustrativo da construção do Eletrodo 

de Pasta de Carbono. Fonte: CUNHA, 2018. 
 

Figura 2. Esquema ilustrativo da composição da célula 

eletroquímica. Fonte: CUNHA, 2018. 

3 Resultados e Discussão 

Neste item serão apresentados os resultados obtidos com o elétrodo de pasta de 
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carbono, em estudos eletroquímicos da oxidação e redução de rutina utilizando as 

técnicas de Voltametria Cíclica, Pulso Diferencial e Onda Quadrada. 

3.1 Estudo do comportamento voltamétrico cíclico do EPC da ausência e na 

presença de RUT 

Observa-se de acordo com a Figura 3 que na ausência de RUT o eletrodo não 

apresenta qualquer pico no intervalo de -0,1 V a 0,6 V registrado no voltamograma 

cíclico (a) sobre EPC em solução tampão fosfato, enquanto que na presença do analito 

houve um registro pico anódico e catódico nos potencias de 0,3 V e 0,18 V, 

respectivamente, visto no voltamograma cíclico (b), podendo caracterizar assim o 

processo de oxidação e redução da rutina como quase reversível. 

 

 
 

Figura 3. Voltamogramas cíclicos utilizando EPC em solução de tampão 

fosfato pH = 7,0, (a) na ausência e (b) na presença de rutina 3,31 x10-4 mol 

L-1, (v = 50 mVs-1). Fonte: CUNHA, 2018. 

 

No potencial da curva de redução há umas pequenas oscilações de corrente que 

não permite uma definição precisa no pico de redução. Isso ocorre, provavelmente, pela 

pouca sensibilidade da técnica. 

3.2 Condições analisados e escolhidas em Voltametria De Pulso Diferencial 

Na Tabela 1, observar-se os melhores paramentos analíticos obtidos da 

resposta eletroanalítica do EPC na presença de RUT 3,31x10-4 mol L-1 utilizando a 

técnica de voltametria de pulso diferencial. 
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Tabela 1. Parâmetros analisados e escolhidos das melhores respostas 

eletroanalíticas do EPC utilizando a Técnica Voltametria de Pulso Diferencial na 

presença de RUT. Fonte: CUNHA, 2018. 
 

Estudos Realizados em Rutina 

3,31x10-4 mol L-1
 

Parâmetros 

Analisados 

Parâmetros 

Escolhidos 

Tempo de duração de Pulso 5, 10, 15, 20 ms 55 ms 

Amplitude de Pulso 10, 20,30, 40 mV 40 mV 

Velocidade de varredura 5, 10, 20, 50 mV s-1
 10 mVs-1

 

 

O comportamento de rutina utilizando o EPC frente aos diferentes tempos de 

duração de pulsos vistos da Tabela 1, verificou-se que a intensidade de pico anódico 

diminui com o aumento do tempo de duração de pulso, observando perca na 

sensibilidade e apresentando uma dependência do pico anódico com o tempo de pulso. 

No tempo de pulso 5 ms, observou- se uma resposta de melhor formação de base, maior 

sensibilidade e uma boa definição de pico, na dependência da corrente de pico anódico 

com o tempo de duração de pulso, mostrando uma resposta linear no intervalo estudado. 

A influência da amplitude de pulso é um parâmetro importante a ser 

pesquisado. A amplitude de pulso é um dos parâmetros utilizados para mostrar a 

sensibilidade. Foram avaliadas amplitudes no intervalo de 10 a 40 mV. De acordo com 

o resultado escolhido na Tabela 1, 40 mV apresentou maior sensibilidade, formação de 

pico mais definido e maior corrente de pico. 

A variação da velocidade de pulso de varredura em diferentes valores foram 

estudas conforme a Tabela 1, a fim de avaliar o efeito desde parâmetro em rutina. Pelo 

parâmetro escolhido na Tabela 1 observou-se que não houve diferença significativa na 

intensidade do sinal de corrente com o aumento da velocidade de varredura. Não 

apresentando resposta significativas nos voltamogramas, o valor escolhido para dar 

continuidade ao trabalho é de 10 mV s-1, pois conforme a literatura medidas em 

velocidades maiores que 10 mV s-1 apresentam uma perda de resolução. 

3.3 Curva analítica sobre Voltametria De Pulso Diferencial 

Com os parâmetros voltamétricos da VPD otimizados de acordo com a Tabela 

1 construiu-se a curva analítica. As curvas foram construídas empregando o método da 

adição de padrão e, neste procedimento, alíquotas da solução estoque do analito de 

concentração conhecida foram adicionadas à célula eletroquímica e foram realizados 
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experimentos envolvendo adições sucessivas de 1, 4, 5 μL e mais 5 adições de 10 μL de 

uma solução padrão de RUT 1x10-5 mol L-1 na solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, 

imediatamente após cada adição, um voltamograma de pulso diferencial era obtido, as 

curvas eram obtidas em diferentes concentrações de RUT no intervalo de 9,99x10-10 a 

5,96x10-8 mol L-1, como representados na Figura 4A. Em seguida foi verificada a 

correlação entre intensidade da corrente de pico e as concentrações de rutina. A partir 

dos valores das correntes do pico anódica (ipa) extraído de cada alíquota da Figura 4A, 

a curva analítica foi construída e um comportamento linear foi observado na Figura 4B, 

com limite de detecção (LD) e do limite de quantificação (LQ) na ordem de 7,77x10-10 

mol L-1 e 2,60x10-9 mol L-1, respectivamente. 

 

Figura 4. (A) Voltamogramas de pulso diferencial obtidos com eletrodo de pasta de 

carbono em diferentes concentrações de rutina: 9,99x10-10; 4,99x10-9; 9,99x10-9; 1,99x10-

9; 2,99x10- 8; 3,98x10-8; 4,97x10-8; 5,96x10-8 mol L-1 em meio a tampão fosfato 0,1 mol L-

1, pH 7,0, (a= 40 mV, tp= 5 ms, v= 10 mV s-1). (B) Curva analítica obtida para a 

determinação de RUT por voltametria de pulso diferencial com o EPC. Dados extraídos da 

Figura 4A. Fonte: CUNHA, 2018. 

 

Foi possível observar que não houve deslocamento dos potenciais de pico e que 

há um crescimento da corrente de pico em função da concentração. Este comportamento 

se deve ao aumento da quantidade de espécies eletroativas em torno da superfície do 

eletrodo fazendo com que mais moléculas possam ser oxidar. A curva analítica 

apresentou um aumento proporcional das correntes de pico em função da concentração, 

com coeficiente de correlação r = 0,98375, entre todo intervalo de concentração 

avaliado. 

 

3.4 Condições analisados e escolhidas em Voltametria De Onda Quadrada 
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Na Tabela 2, observar-se os melhores parâmetros analíticos obtidos da resposta 

eletroanalítica do EPC na presença de RUT 3,31x10-4 mol L-1 utilizando a técnica de 

voltametria de onda quadrada. 

 

Tabela 2. Parâmetros Analisados e Escolhidos das melhores respostas eletroanalítica 

do EPC utilizado a Técnica Voltametria de Onda Quadrada na presença de RUT. 

Fonte: CUNHA, 2018. 

Estudos Realizados em 

Rutina 3,31x10-4 mol L-1
 

Parâmetros 

Analisados 

Parâmetros Escolhidos 

Amplitude de Pulso 5, 10, 20, 30, 40, 50 mV 40 mV 

Frequência de Pulso 1, 5, 10, 20, 30 Hz 30 mV 

Incremento de Pulso 0,002, 0,004, 0,006, 0,008 V 0,002 V 

 

Os voltamogramas de onda quadrada obtidos em diferentes amplitudes de 

pulso provocaram um aumento na intensidade das correntes de picos, favorecendo um 

aumento na amplitude, sendo assim de acordo com o resultado escolhido da Tabela 2, 

escolheu-se a amplitude de 40 mV, pois apresenta uma melhor linha de base, melhor 

definição de pico e maior sensibilidade nas análises, no estudo do comportamento da 

corrente de pico em função das mudanças na amplitude de pulso mostrando um 

comportamento com tendência linear. 

A frequência de pulso de potencial (f) é um dos parâmetros mais importantes 

na voltametria de onda quadrada, pois além de melhorar a sensibilidade da analise ainda 

fornece a informação sobre qual tipo de processo envolvidos na oxidação do analito. 

Pode verificar- se, pelas variações presentes na Tabela 2, que o aumento da frequência 

provocou um aumento na intensidade da corrente de pico. Portanto observando o perfil 

analítico dos voltamogramas, a frequência de 30 Hz pois melhorou na sensibilidade de 

estudo. A intensidade da corrente de pico varia linearmente com a frequência da onda 

quadrada. De acordo com a teoria da voltametria de onda quadrada, este comportamento 

é típico de processos controlados pela difusão24,25. 

A velocidade efetiva na voltametria de onda quadrada é o resultado do produto 

da frequência pelo incremento de varredura (v= f. ΔE). Como a intensidade de corrente 

é proporcional à velocidade de varredura, um aumento no incremento de varredura (∆E) 

pode contribuir de forma positiva para a sensibilidade da técnica, contudo, a variação do 

∆E não forneceu melhora significativa nas respostas voltamétricas, porém, a corrente de 

pico apresentou um crescimento em função do aumento do ∆E em todo seu intervalo 
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estudado mostrados na Tabela 2, e de acordo com o resultado apresentado 0,002 V foi 

escolhido para o desenvolvimento do trabalho, pois valores maiores de incremento de 

potencial provocam um alargamento dos voltamogramas, comportamento este que pode 

diminuir a seletividade da metodologia. 

3.5 Curva analítica sobre Voltametria Onda Quadrada 

Com os parâmetros voltamétricos da VPD otimizados de acordo com a Tabela 

2 construiu-se a curva analítica. A curva analítica foi construída empregando-se o 

método da adição de padrão, foram realizados experimentos envolvendo adições 

sucessivas de 1, 4, 5 μL e mais 12 adições de 10 μL de uma solução padrão de RUT 

1x10-5 mol L-1 na solução tampão fosfato 0,1 mol L-1, imediatamente após cada adição, 

um voltamograma de onda quadrada era obtido, as curvas eram obtidas em diferentes 

concentrações de RUT no intervalo de 9,99x10-10 a 1,28x10-7 mol L-1, como 

representado na Figura 5A. Em seguida foi verificada a correlação entre intensidade da 

corrente de pico e as concentrações de RUT. A partir dos valores das correntes do pico 

anódica (ipa) extraído de cada alíquota da Figura 5A, a curva analítica foi construída e 

um comportamento linear foi observado com correlação linear de 0,99405 na Figura 5B, 

com limite de detecção (LD) e do limite de quantificação (LQ) na ordem de 1,55x10-9 

mol L-1 e 5,18x10-9 mol L-1, respectivamente. 

 

Figura 5. (A) Voltamogramas de onda quadrada obtidos com eletrodo de pasta de carbono em 

diferentes concentrações de RUT: 9,99x10-10; 4,99x10-9; 9,99x10-9; 1,99x10-9; 2,99x10- 8; 

3,98x10-8; 4, 97x10-8; 5,96x10-8; 6,95x10-8; 7,90x10-8; 8,91x10-8; 9,99x10-8; 1,07x10-

7;1,18x10-7; 1,28x10-7 mol L-1 em meio a tampão fosfato 0,1 mol L-1, pH 7,0, (a = 40 mV, 

f=30  Hz,  ΔE=0,002V).  (B)  Curva  analítica  obtida  para  a  determinação  de  rutina  

porvoltametria de onda quadrada com o EPC. Dados extraídos da Figura 5A. Fonte: CUNHA, 

2018. 
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3.6 Comparação entre as Técnicas de VPD e VOQ para a determinação de RUT 

Com o objetivo de avaliar a melhor técnica para determinação de rutina utilizando 

EPC, comparou-se as técnicas de voltametria de pulso diferencial e voltametria de onda 

quadrada, na Tabela 3. 

Tabela 3. Comparações entre as técnicas de VPD e VOQ.  

 

Técnicas Região 

linear 

(mol L-1) 

Equação da Reta r2 LD 

(mol L-1) 

LQ 

(mol L-1) 

VPD 9,99x10-10
 

a      

5,96x10-8
 

Y(µA) = 0,12501 + 

1,5864x107 [RUT] mol L-1
 

 
0,98375 

 
7,77x10-10

 

 
2,60x10-9

 

VOQ 9,99x10-10
 

a      

1,28x10-7
 

Y(µA) = 0,4779 + 

2,28112x107 [RUT] mol L-1
 

 

0,99405 

 
1,55x10-9

 

 
5,18x10-9

 

  Fonte: CUNHA, 2018. 
 

A partir dos dados coletados da tabela acima, nota-se que comparando os resultados 

obtidos nas duas técnicas de VPD e VOQ, mostra-se que VPD apresenta menores limites de 

detecção (LD) e Quantificação (LQ), mas nos permite trabalhar em uma região linear de 

concentrações de adições na curva analítica menor, a técnica de VOQ obtive LD e LQ de 

mesma ordens e aproximados aos valores dos limites de VPD, a voltamétria de onda 

quadrada apresenta uma região linear maior de concentrações de adições na curva analítica 

se tornando mais viável, favorecendo assim a escolha dessa técnica para ser utilizadas na 

análise das amostras. 
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3.7 Comparação entre condições analíticas deste trabalho com alguns métodos 

descritos na literatura. 
 

Tabela 4: Comparações entre as condições analíticas deste trabalho e outros descritos na 

literatura. 
 

DETERMINAÇÃO DE RUTINA 

Pesquisadores Eletrodos Técnicas Faixa Linear LD 

Este Trabalho EPC VPD 9,99 x 10-10 molL-1
 

a 
5,96 x 10-8 molL-1

 

7,77x10-10 molL-1
 

Este Trabalho EPC VOQ 9,99 x 10-10 molL-1
 

a 
1,28 x 10-7 molL-1

 

1,55x10-9 molL-1
 

Rodrigues. A. P72
 ECI-CoPc VC 2,0 x 10-6 molL-1

 

a 
4,21 x 10-5 molL-1

 

1,7 x 10-8 molL-1
 

YANG 

e           

colaboradores58
 

EPC-LI 

(piridínio) 

 5,0 x 10-7molL-1
 

a 

1,0 x 10-4 molL-1
 

3,5 x 10-7 molL-1
 

VC  

MACIKOVA 

e           

colaboradores59
 

 

EPC-FePc 
 

PDV 

8,0 x 10-8 molL-1
 

a 

6,0 x 10-6 molL-1
 

 

8,0 x 10-8 molL-1
 

FANZOI A.C. 

e           

colaboradores60
 

EPC-PVP 

(vinilpirrolidona) 

VC 3,9 x 10-7 molL-1
 

a 

1,3 x 10-5 molL-1
 

1,5 x 10-7 molL-1
 

 
3.8 Determinação de rutina em amostra farmacêutica utilizando EPC em 

Voltamétrica de Onda Quadrada. 

 

Com a finalidade de comprovar o desempenho e aplicabilidade analítica do EPC, foi 

determinado o teor de rutina em amostras do fármaco Venocur®fit extrato seco de Aesculus 

hippocastanum 263,2 mg (castanha da índia) comprimido adquirido em farmácia local na 

forma de comprimido macerado e diluído em metanol. Este medicamento é indicado para o 

tratamento de varizes, inchaço, diminuição da fragilidade capilar e celulite. A determinação 

da concentração de rutina foi realizada pelo método de adição padrão em triplicada, 

comparando-se a resposta voltamétrica obtida do fármaco em relação à curva de calibração, 

calculando-se a concentração da amostra pela equação da reta (item 3.3.1). Para a análise do 

fármaco foram registrados voltamogramas de onda quadrada, Figura 6A, após as adições das 

alíquotas e com os dados extraídos desta construiu-se a curva analítica presente na Figura 
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6B.  

Figura 6. (A) Voltamogramas de varredura linear obtidos com EPC para determinação 

de RUT em amostra de medicamento em diferentes concentrações de 7,88 x 10-5 a 7,92 

x 10-8 mol L-1. (B) Curva analítica extraída do voltamograma da Figura 6A. Fonte: 

CUNHA (2018). 

 

O resultado pelo método proposto da amostra farmacológica conforme as Figuras 6A 

e 6B foi encontrada uma concentração de 1,78 x 10-7 mol L-1 rutina em uma amostra de 

Venocur®fit extrato seco de Aesculus hippocastanum 263,2 mg (castanha da índia) em 

voltametria de onda quadrada sobre EPC, a concentração obtida foi adquirida em triplicata 

entre as amostras com um desvio padrão relativo de 1,46%. A concentração encontrada de 

rutina se baseia na concentração presente no extrato seco de Aesculus hippocastanum 263,2 

mg (castanha da índia) da amostra farmacológica. 

 

4 Conclusões 

Em estudos das técnicas de VC, VPD e VOQ sobre EPC utilizado na avaliação de 

rutina apresentou um comportamento satisfatório nas análises, apresentando um pico 

anódico aproximadamente em torno de 0,3 V. Sobre a VOQ, em estudos da frequência de 

pulso, verificou-se através da linearidade e inclinação da reta que o processo de oxidação dá 

rutina sobre o eletrodo EPC, é controlado por adsorção e difusão. Verificou-se através das 

técnicas de VPD e VOQ, que tanto a amplitude quanto a frequência de pulso, melhoram a 

sensibilidade de análises da rutina sobre EPC. 

A curva analítica obtida por voltametria de pulso diferencial apresenta intervalos de 

concentração linear entre 9,99 x 10-10 mol L-1 a 5,96 x 10-8 mol L-1 de RUT. Os limites de 

detecção e quantificação encontrados foram 7,77x10-10 e 2,60x10-9 mol L-1 respectivamente. 

A curva analítica obtida por voltametria de onda quadrada apresenta intervalos de 
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concentração linear entre 9,99 x 10-10 mol L-1 a 1,28 x 10-7 mol L-1 de RUT. Os limites de 

detecção e quantificação encontrados foram 1,55x10-9 e 5,18 x 10-9 mol L-1 

respectivamente.Na determinação de rutina em amostra farmacológica, pelo método de 

adição padrão,os resultados obtidos com o uso da técnica voltamétrica de onda quadrada, 

mostraram que o eletrodo de pasta de carbono apresentou valores satisfatórios na 

determinação de rutina em amostra farmacêutica de extrato seco de Aesculus hippocastanum 

263,2 mg (castanha da índia), além de ser um eletrodo de baixo custo. Diante dos resultados 

obtidos e expostos, é possível comprovar a viabilidade do eletrodo de pasta de carbono 

como um sensor eletroquímico para determinação da rutina, pois apresenta boas vantagens 

como elevada sensibilidade. 
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