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APRESENTAÇÃO 

 
A Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX), teve sua constituição 

originalmente nos eventos denominados Feira de Ciências, Seminário de Projetos 

Tecnológicos, Jornada Científica e Mostra do Despertar para Ciência.  

A JENPEX integra ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com o objetivo 

de obter reflexos positivos no ensino aprendizagem, na formação humana e profissional, 

na difusão de experiências, conhecimentos e tecnologias, possibilitando a formação do 

profissional cidadão. 

Nesta edição segunda edição, o tema foi “Despertando ideias e tecendo o futuro”, 

e o objetivo foi difundir produções e iniciativas científicas, pedagógicas e tecnológicas 

desenvolvidas pelo campus, por profissionais independentes e outras instituições, dando 

enfoque no despertar da comunidade pelo interesse a investigação científica, estimulando 

novas pesquisas e reflexões sobre diversas áreas do saber, contextualizando a ciência 

como um norte para o amadurecimento e a construção de um cidadão crítico, reflexivo e 

participativo na sociedade em que vive e atua. 

O JENPEX teve como público os estudantes das diversas modalidades de ensino 

(ensino médio, subsequente ao ensino médio, graduação e pós-graduação), professores da 

Educação Básica e pesquisadores das áreas de agropecuária, informática, 

biocombustíveis e engenharia florestal, produtores rurais, profissionais liberais, ex-

servidores e ex-estudantes e sociedade civil em geral. 

Durante o evento, com o objetivo de intercâmbio com outras instituições e 

divulgação da produção do IFMT- campus Cáceres houve: i. palestras e debates de temas 

sobre a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável e nas 

soluções tecnológicas de problemas de toda natureza; ii. oficinas e minicursos; iii. 

apresentação de trabalhos científicos, tecnológico e pedagógicos, no formato pôster, 

realizados por: alunos da educação básica, na Mostra de Iniciação científica no Pantanal, 

e, trabalhos de iniciação científica de acadêmicos e resultados de pesquisadores; iv. 

eventos culturais e artísticos como o palco livre.  

Entendemos que eventos dessa natureza integram ações de ensino, pesquisa, 

extensão e inovação, com reflexos positivos no ensino-aprendizagem, formação humana 

e profissional, difusão de experiências, conhecimentos e tecnologias. Mais do que isso, é 

uma oportunidade de apresentar à sociedade matogrossense as contribuições do IFMT, 

reafirmando o compromisso com o desenvolvimento da região. 
Comissão Organizadora 
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RESUMO 

 

A aquaponia é o sistema de produção de organismos aquáticos em cativeiro integrado com a hidroponia, 

nesta integração, as plantas utilizam os nutrientes provenientes do efluente da aquicultura, o que melhora a 

qualidade desta. Objetivou-se com este trabalho verificar o desenvolvimento e sobrevivência de peixe 

tambacu (Colossoma macropomum Cuvier, 1818 X Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887) e alfaces 

(Lactuca sativa L.), com suplementação de calcário, em sistema aquapônico flutuante. O sistema foi 

montado no Laboratório de Piscicultura do IFMT Campus Cáceres, utilizando três tanques de 500 L para a 

criação de peixes, três filtros biológico de 40 L e três sistemas hidropônicos flutuantes, produzidos com 

placas de isopor para produção e fixação de vegetais. No início e final do experimento, tambacus e alfaces 

foram medidos e pesados. Semanalmente, foram feitas análises dos parâmetros de qualidade de água e 

suplementação de 30 g de calcário em cada unidade experimental. Foi observado que os tambacus e as 

alfaces não obtiveram crescimento satisfatório, houve alta sobrevivência dos peixes, mas alta mortalidade 

das plantas, pois o sistema flutuante apresentou falhas, prejudicando o desenvolvimento das hortaliças. 

Contudo, são necessários mais estudos sobre este tema, Contudo, são necessários mais estudos sobre a 

aquaponia, visto que é uma forma sustentável e viável para produção de alimentos seguros e saudáveis para 

a crescente população humana.  

 

Palavras-chave: integração, efluente, peixe, hortaliça. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento do consumo de proteína proveniente de organismos aquáticos e a 

diminuição dos estoques pesqueiros, a aquicultura tem se desenvolvido de forma 

significativa nas últimas décadas. A expansão da aquicultura depende do 

desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias que maximizem a produção por área 

cultivada, bem como o reuso de água e nutrientes (HU et al., 2015). 

Desta forma, a aquaponia é um sistema que integra aquicultura com a produção 

hidropônica, é considerada uma solução inovadora e sustentável, quando bem gerida 

melhora a eficiência de retenção de nutrientes, reduz o uso de água e resíduos descartados 

para o meio ambiente e melhora a rentabilidade através da produção simultânea de duas 

culturas rentáveis (TYSON et al. 2011).  

A prática de produção de alimentos, em especial hortaliças, na própria residência é 

muito comum por todo o mundo, doravante referida como agricultura urbana, e tem sido 

bastante incentivada por contribuir com a sustentabilidade ao diminuir a pressão de 

demanda sobre o setor produtivo de alguns produtos (AQUINO, 2005). 
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Hortaliças folhosas (alface e espinafre) e frutas (tomate e pepino) podem ser usadas 

em aquaponia (LENNARD, 2006). As plantas têm características diferentes de 

crescimento e de capacidade de absorção e assimilação do nitrogênio.  As transformações 

de nitrogênio na aquaponia são diretamente influenciadas pela espécie, sendo que plantas 

com área de superfície radicular maior possuem mérito em um sistema aquapônico (JIN 

et al., 2010). 

Segundo Hussar et al. (2002), 25 a 30% da matéria seca não digestível das rações 

fornecidas entram nos sistemas aquaculturais como material fecal, e, a decomposição 

desse material nos tanques é feita principalmente por ação microbiológica, resultando no 

acúmulo de metabólicos tóxicos aos organismos aquáticos (amônia, nitrito e gás 

carbônico).  

A qualidade da água nos sistemas de criação de peixes está relacionada com a água 

de origem, manejo (calagem, adubação, limpeza), espécies cultivadas e quantidade e 

composição do alimento lançado. A água que entra nos viveiros tem suas próprias 

características químicas, que podem ser mantidas ou modificadas, sendo frequentemente 

influenciadas pelo aporte de matéria orgânico e nutriente dentro do sistema (BOYD, 

1986; THONTON et al., 1990). 

A fertilização, sob condições controladas, é um procedimento importante dentro do 

sistema de criação, permitindo o aumento do potencial produtivo. Entretanto, pode 

acarretar um desequilíbrio ecológico e uma proliferação intensa de algas em condições 

de excesso de nutrientes, associados com altas temperaturas e alta luminosidade. A 

proliferação destas algas pode durar por longos períodos, ocasionando até mesmo 

mortalidade de peixes devido à diminuição de oxigênio no hipolímnio (LATONA, 2002). 

De acordo com Zaniboni-Filho (1997), a piscicultura pode produzir um efluente 

eutrofizado pela estocagem da água nos tanques de criação com acréscimo de nutrientes 

na forma de adubo e ração. Além disso, como os viveiros são corpos d’água de pequena 

profundidade, o fluxo contínuo de água, ação do vento e precipitação podem promover 

uma circulação da água e transformar os viveiros em ecossistemas dinâmicos (SIPAÚBA-

TAVARES et al., 1994). 

A insuficiência de nutrientes é um fator limitante no desenvolvimento das plantas, 

sendo que a carência de pelo menos um pode levar a apresentação de deficiências 

nutricionais e/ou diminuição no crescimento das plantas, reguladas pela Lei dos Mínimos 

ou Lei de Liebig, que prevê o desenvolvimento de um vegetal é limitado pelo nutriente 

mais escasso dentro das necessidades da planta (FERRI, 1979). 

Plantas cultivadas em aquaponia necessitam em geral de oxigênio, hidrogênio e 

carbono, disponíveis na água e na atmosfera; nitrogênio, disponível também na atmosfera. 

Outros minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre; cloro, ferro, 

manganês, boro, zinco, cobre e molibdênio (FERRI, 1979). Os fertilizantes utilizados no 

cultivo de organismos aquáticos possuem capacidade de aumentar as concentrações de 

nitrogênio e fósforo na água (NUNES, 1998). 

Objetivou-se com este trabalho verificar o desenvolvimento e sobrevivência de 

peixe tambacu (Colossoma macropomum Cuvier, 1818 X Piaractus mesopotamicus 

Holmberg, 1887) e alfaces (Lactuca sativa L.), com suplementação de calcário, em 

sistema aquapônico flutuante. 
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METODOLOGIA  

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Piscicultura do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) Campus Cáceres Profº Olegário 

Baldo, cujas coordenadas geográficas são 16°13´55,1´´ de latitude sul e 57°51´46,2´´ de 

longitude oeste, com uma altitude de 117 m. Este trabalho ocorreu durante 30 dias, no 

período compreendido de maio a junho de 2018. 

O trabalho foi desenvolvido em três unidades experimentais do sistema aquapônico 

do tipo flutuante. A unidade experimental do sistema de aquaponia foi composta por uma 

caixa d’água de 500 litros, que serviu como tanque para criação de peixes, um filtro 

biológico de 40 L preenchido com pedra brita, telhas quebradas e tela, tipo sombrite, com 

saída de água através de registro de ¾. Além disso, por um sistema hidropônico flutuante 

para produção de vegetais, o qual foi feito com uma placa de isopor perfurado em sua 

extensão para o encaixe de copos plásticos de 300 mL, também perfurados, que serviram 

de suporte para as mudas de alfaces. Ademais, havia uma bomba submersa, com vazão 

de 1.000L/h, instalada no tanque dos peixes para a recirculação de água.  

Nos tanques de peixes foram alojados nove tambacus com peso médio inicial de 

149,81g ± 29,85 e comprimento total médio inicial de 20,26 cm ±1,40, os mesmos foram 

adquiridos numa piscicultura de Glória D’Oeste-MT e alojados nos tanques de aquaponia, 

uma semana antes da introdução das alfaces no sistema de aquaponia, a fim de aclimatá-

los à estrutura, manejo alimentar e colonizar o filtro biológico com bactérias nitrificantes. 

Além disso, os peixes eram alimentados com ração extrusada para peixes onívoros 

contendo 32% de proteína bruta, sendo ofertada 2 vezes ao dia, às 9:30 e 16:30 horas. 

Nas placas de isopor foram introduzidas 15 mudas de alface (Lactuca sativa), 

obtidas no Setor de Olericultura do IFMT Campus Cáceres. As mudas utilizadas no 

sistema apresentavam uma média de 3,2 ± 0,8 folhas por pé, com 91,8 mm ± 23,4 de 

altura foliar, 45 mm ± 9,9 de comprimento radicular e 5,3 g ± 1,2 de peso médio.  

Semanalmente. foi realizada a aplicação de 30g de calcário, o qual era, previamente, 

dissolvido em 5 litros de água e posteriormente pulverizado nas hortaliças. 

A cada sete dias foi feito o monitoramento da qualidade físico-química da água, e 

os parâmetros analisados foram temperatura, através de termômetro, condutividade 

elétrica, por meio de condutivimetro, pH, amônia, nitrito, oxigênio dissolvido, dureza e 

alcalinidade com testes químicos específicos. 

No início e final do experimento, com a finalidade de calcular parâmetros 

zootécnicos e índices de produção de plantas, tambacus e alfaces foram medidos e 

pesados através de paquímetro e balança, respectivamente.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As médias dos valores encontrados para os parâmetros de água analisados 

encontram-se na tabela 1.   
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Tabela 1 

 Médias e desvios padrão dos parâmetros de qualidade de água no sistema de aquaponia 

com adição de calcário em sistema flutuante. 

 

Parâmetros Valores médios e desvios 

Temperatura (ºC) 26,9 ± 1,55 

pH 6,9 ± 0,29 

Nitrito (mg/L) 0,25 

Amônia tóxica (mg/L) 0,003 ±  0,003 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 2,1 ± 1,21 

Dureza (ºdH) 6,7± 2,99 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 119,9 

Condutividade elétrica (mS.cm-1) 0,401 ± 0,067 

 

De acordo com Carneiro et al. (2015), as bactérias nitrificantes são 

predominantemente aeróbicas e têm o pH ótimo no intervalo entre 7,0 e 8,0. Por outro 

lado, a maioria das plantas cultivadas em hidroponia cresce melhor em pH entre 5,5 e 6,5. 

Já para a maioria das espécies peixes de água doce de interesse econômico e que podem 

ser utilizados em um sistema aquapônico, o pH ideal encontra‐se entre 7,5 e 9,0. 

Em aquaponia outro fator que pode influenciar no rendimento das plantas é a 

quantidade de oxigênio dissolvido na água, que é determinante na seleção das espécies 

de microrganismo que se fixarão nas raízes das plantas (RAKOCY, 2007).  Segundo 

Rakocy (2006) a aeração é exigida não apenas pelos peixes, mas também pelas plantas e 

bactérias nitrificantes. 

Em relação a qualidade da água, a aquaponia mostra-se interessante, pois estando 

“fertilizada” com dejetos dos peixes e sendo utilizada para o cultivo de plantas (CORTEZ 

et al., 2009), estas por sua vez, ao se desenvolverem, vão auxiliar na remoção de matéria 

orgânica e outros compostos presentes na água, como é o caso da amônia, bastante 

prejudicial ao desenvolvimento dos peixes, que é produzida por eles. No presente estudo 

observou-se que o sistema aquapônico flutuante manteve o nível de amônia abaixo de 

causar toxidez aos peixes.  

As bactérias nitrificantes dos gêneros nitrossomonas e nitrobarcters, de ocorrência 

natural e responsáveis pela nitrificação do amoníaco, são predominantemente aeróbicas e 

têm como pH ótimo no intervalo entre 7,0 e 8,0, tendo sua atividade reduzida a medida 

que o pH se distância da neutralidade. Em virtude disso, recomenda-se o 

acompanhamento periódico da água aferindo temperatura, condutividade elétrica e pH, 

fazendo possíveis adições de calcário (BRAZ, 2000). 

Os valores obtidos neste trabalho com as alfaces estão apresentados na tabela 2.  

 

Tabela 2  

Valores médios e desvio padrão obtidos com os exemplares de alface em sistema de 

aquaponia flutuante com adição de calcário. 

 

Índices de produção Valores médios e desvio padrão 

Nº de folhas inicial 3,2 ± 0,8  

Nº de folhas final 5,4 ± 2,3  

Ganho de folhas 2,2 
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Altura foliar inicial (mm) 91,8 ± 23,4  

Altura foliar final (mm) 134,6 ± 27,41 

Ganho de altura foliar (mm) 42,8 

Comprimento radicular inicial (mm) 45 ± 9,9  

Comprimento radicular final (mm) 49,0 ± 35,1 

Ganho de comprimento radicular (mm) 3,9 

Peso inicial (g) 5,3 ± 1,2 

Peso final (g) 8,0 ± 5,36  

Ganho de peso (g) 2,8 

Sobrevivência (%) 33,3% 

 

Observou-se que ocorreu baixa sobrevivência (33,3%), isto ocorreu em função de 

uma parcela experimental ter sido perdida, pois a estrutura de isopor quebrou, 

desaparecendo todas as plantas desta, além disso, nas demais unidades experimentais 

também foram extraviadas algumas unidades de alfaces, pois estas ficaram com parte da 

área foliar submersa, ficando então fracas e susceptíveis ao ataque dos peixes. Portanto, 

verificou-se que as estruturas flutuantes estavam frágeis, uma vez que o material utilizado 

para confeccioná-la, isopor e tela sombrite, não tiveram boa durabilidade na água, não 

sendo apropriado para montar o sistema aquapônico. 

Apesar da alta mortalidade, as alfaces se desenvolveram, entretanto, não atingiram 

os índices de produção para comercialização, infere-se que isto se deva em função das 

altas temperaturas, baixa oxigenação e falta de nutrientes no efluente dos tambacus.  

O rendimento vegetal comparado entre cultivos em aquaponia, hidroponia e em 

solo, tem demonstrado equivalência em rendimento de variedades plantadas em 

hidroponia e aquaponia, ambas com rendimento superior ao cultivo em solo em diversos 

parâmetros (BRAZ, 2010; JUNGE, 2008), no entanto, isto não ocorreu neste 

experimento. 

Pereira et al. (2003) avaliando o rendimento de alface irrigada com efluente de 

viveiro de peixes comparada com água de poço tubular, cultivada em diferentes 

substratos, observaram que não houve efeito significativo para o fator água isoladamente, 

mas na interação, o tratamento efluente de viveiro mais esterco bovino apresentou valor 

significativo para a característica matéria fresca da parte aérea. Assim, no presente 

trabalho, a adição de adubos ou fertilizantes na água poderia ter mostrado melhores 

resultados em relação ao desenvolvimento das alfaces.  

Diferente disso, Castro et al. (2003) avaliando o uso de efluente de viveiro de peixes 

e água de poço na irrigação do tomate cereja em diferentes adubos, observou efeito 

significativo para tipo de água, e que a irrigação com o efluente provocou um aumento 

da produtividade, sempre que as necessidades das plantas não eram adequadamente 

supridas pela adubação.  

Mesmo utilizando a solução nutritiva, Castellani et al.(2009), em trabalho sobre 

aquaponia realizado com a alface da variedade Vera, verificaram que as plantas não 

atingiram a faixa ideal para a comercialização, obtendo valores médios de 95 g. Estes 

autores sugeriram que para uma melhor produtividade talvez fosse necessária a utilização 

de maior quantidade de suplementação mineral. Já Cortez et al. (2000), testando duas 

soluções nutritivas em aquaponia com alfaces, observaram peso médio de 388 g para o 

cultivar Verônica e 441 g para o cultivar Tainá. 
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Castellani et al. (2009) relataram que é possível a utilização das águas do berçário 

secundário de camarão-da-amazônia para a nutrição da hidroponia de agrião sem a 

suplementação nutritiva, e que a suplementação mineral aplicada no agrião, por 

pulverização foliar e/ou por gotejamento, acresceu à fitomassa fresca da planta e, 

consequentemente, aumentando a produção. Apesar disso, também verificaram que não 

foi necessária a suplementação para se conseguir o peso comercial desta hortaliça. 

Os parâmetros zootécnicos dos tambacus encontram-se na tabela 3.  

 

 

Tabela 3 

 Parâmetros zootécnicos obtidos com os tambacus criados no sistema de aquaponia 

flutuante em caixas de 500L com adição de calcário. 

 

Parâmetros Valores médios e desvio padrão 

Peso inicial (g) 149,81 ± 29,85 

Peso final (g) 146,56 ± 30,01 

Ganho de peso (g) -3,26 

Comprimento total inicial (cm) 20,26 ± 1,40 

Comprimento total final (cm) 20,49 ± 1,32 

Ganho de comprimento (cm) 0,23 

Sobrevivência (%) 100 

 

Verificou-se que os peixes não cresceram, entretanto, a sobrevivência foi de 

100%, sendo um resultado bastante relevante e que demonstra que a qualidade de água 

não afetou a sobrevivência deste híbrido. Durante a pesagem final do experimento em 

questão, houve grande dificuldade quanto à biometria dos peixes, pois a balança não 

funcionava adequadamente quando era molhada acidentalmente. 

Ao contrário do que ocorreu no presente estudo, Kuhnen et al. (2016) obtiveram 

dados satisfatórios com a produção de peixes em cativeiro integrado à hidroponia, e ainda 

destacaram que os peixes são capazes de fornecer quantidades suficientes de quase todos 

os nutrientes necessários para a planta.  

 

CONCLUSÕES 

 

Os tambacus criados no sistema de aquaponia flutuante com suplementação de 

calcário não ganharam peso, mas a sobrevivência foi elevada.  

As alfaces cultivadas no sistema de aquaponia flutuante com suplementação de 

calcário cresceram, mas houve alta mortalidade, em função do material utilizado para 

compor o sistema flutuante ter dado problemas, acarretando na perda de algumas plantas.  

Contudo, são necessários mais estudos sobre a aquaponia, visto que é uma forma 

sustentável e viável para produção de alimentos seguros e saudáveis para a crescente 

população humana.  
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RESUMO 

 

A aquaponia é um sistema integrado de produção de organismos aquáticos e vegetais, onde o efluente da 

aquicultura pode ser reaproveitado para irrigar e nutrir as plantas, possibilitando produção de alimentos 

com menor impacto ambiental. Considerando que a aquaponia ainda é pouco conhecida no Brasil, 

objetivou-se com este trabalho realizar um levantamento de informações sobre este tema. Desta forma, foi 

feita uma revisão de literatura a fim de compilar informações de forma a conceituar este sistema de 

produção, bem como descrever seus componentes, comentar as vantagens e desvantagens e indicar espécies 

de organismos aquáticos e vegetais. Espera-se que a partir de ações de difusão dessa tecnologia de produção 

no Brasil principalmente na região Centro Oeste, promova o aumento de estudos e investimentos nesta área, 

gerando renda e alimentos produzidos de forma sustentável.  

 

Palavras-chave: integração, efluente, peixe, hortaliça. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema aquapônico (Figura 1) é o resultado da combinação entre aquicultura, 

produção de organismos aquáticos, e hidroponia, produção de plantas sem solo, e refere-

se à produção integrada de organismos aquáticos, sobretudo peixes, e o cultivo de vegetais 

em cativeiro de forma que haja benefícios para ambos (BIALLI; CRUZ, 2017; 

CARNEIRO et al., 2015; RAKOCY et al., 2004). 

 

Figura 1: Esquema de um sistema de aquaponia 

 

 
Fonte: EMBRAPA (2015) 
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A integração entre o componente vegetal e animal pode permitir que as plantas 

utilizem os nutrientes provenientes do efluente do cultivo dos peixes melhorando a 

qualidade da água (QUILLÉRÉ et al.,1995). Neste sistema, além dos peixes e plantas, 

existem ainda, bactérias que promovem a transformação dos nutrientes necessários ao 

crescimento dos vegetais, os quais são fornecidos nas excretas e outros resíduos 

metabólicos dos peixes. Desta forma, a recirculação só é possibilitada pela absorção da 

matéria orgânica e dos resíduos inorgânicos gerados (TROELL, 2008). 

A principal causa do enriquecimento da água proveniente de viveiros de 

aquicultura são as substâncias dissolvidas, ou em suspensão, contidas nos efluentes. Estas 

substâncias são provenientes das excretas e sobras de rações: quando não consumidas são 

convertidas em materiais orgânicos suspensos, dióxido de carbono, nitrogênio amoniacal, 

fosfatos e outros compostos (MONTOYA et al., 2000). Devido ao fato da aquicultura 

poder contribuir para a degradação da qualidade da água dos corpos receptores, sendo 

considerada uma atividade poluidora do meio ambiente, a aquaponia está ganhando 

atenção como um sistema biointegrado de produção de alimento. (BARBOSA, 2011; 

DIVER, 2006).  

Além disso, com a aquicultura tradicional existe o risco de introdução de espécies 

e patógenos no meio ambiente aquático local. Ademais, as crescentes restrições e custos 

quanto ao uso da água já obrigam produtores rurais em inúmeros países a buscarem 

alternativas mais econômicas no que tange a utilização da água para viabilização da 

produção de alimentos (BRAZ, 2000; LENNARD, 2004).  

No Brasil ainda são escassos os estudos sobre aquaponia, mas países como Canadá, 

Austrália, Estados Unidos, México e Israel vem realizando pesquisas com resultados 

bastante satisfatórios, além disso, neles há um grande número de residências que são 

produtoras de hortaliças, sendo chamadas de “backyardaquaponics” ou “aquaponia de 

quintal”. Ainda nestes países, a maior parte dos produtos oriundos da aquaponia são de 

produções de pequena escala, sendo encontradas também produções em larga escala. 

(CARNEIRO et al., 2015). 

Apesar da literatura acadêmica brasileira ainda ser pobre e incipiente sobre este 

tema, nos últimos anos pesquisadores de algumas Instituições de Pesquisa e Ensino 

brasileiras iniciaram suas pesquisas nesta área (BIALLI; CRUZ, 2017; CARNEIRO et 

al., 2015; CORSO, 2010). 

Desta forma, objetivou-se com esta revisão conceituar esse sistema de produção, 

descrever os componentes necessários para seu funcionamento, comentar as principais 

vantagens e desvantagens, indicar as espécies de organismos aquáticos e vegetais mais 

adequadas, buscando difundir essa tecnologia de produção pouco conhecida no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho constitui-se de uma revisão da literatura sobre aquaponia, realizada 

no período entre julho de 2017 e agosto de 2018, no qual foram consultados livros, 

trabalhos de conclusão de cursos (monografias, dissertações e teses), periódicos, manuais, 

cartilhas e artigos científicos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS  

 

A hidroponia e a aquaponia são técnicas que objetivam não apenas a redução do 

impacto ambiental, mas também a superação ambiental, driblando deficiências que 

prejudicam o sistema produtivo, como por exemplo, a escassez de água, utilização de 

terras que não permitem o cultivo convencional de plantas e utilização de nutrientes que 

seriam eliminados para o ambiente. Diante destes fatos, a aquaponia têm se tornado uma 

técnica promissora e lucrativa, devido à utilização de benefícios de ambos os cultivos 

(MATSON, 2008; ZELAYA et al., 2001). 

Braz Filho (2000) ressalta que a aquaponia apresenta-se como um sistema de 

criação de peixes "Super Intensivo com Recirculação de Água" (SIRA), cujas principais 

vantagens são o controle da qualidade da água, a minimização dos resíduos orgânicos 

resultantes da aquicultura, redução na proliferação de algas e fungos que podem conferir 

sabor desagradável ao pescado, manutenção das condições ambientais propícias para a 

criação por todo o ano e possibilidade de obtenção de várias safras durante o ano. 

Entre as vantagens da aquaponia, incluem-se o prolongado reuso da água e a 

integração dos sistemas de produção de organismos aquáticos e plantas, que permitem 

uma diminuição dos custos (ADLER et al., 2000) e melhoram a rentabilidade dos sistemas 

de aquicultura. Outras vantagens da aquaponia são a utilização mínima de água para dois 

cultivos, capacidade de produção dentro de centros urbanos, aproveitamento integral de 

água e ração, capacidade de obter um sistema de alta densidade de peixes e hortaliças, 

redução no risco de que espécies exóticas sejam introduzidas nos rios nativos, produção 

de um produto de alta qualidade e livre de agrotóxicos e antibióticos, diversificação e 

aumento da renda e menor investimento em fertilizantes para o cultivo das plantas (BRAZ 

FILHO, 2000; CARNEIRO et al., 2015). Buss et al. (2015) consideram o fato de que a 

aquaponia pode ser implantada em pequenos espaços como fator estimulante à agricultura 

familiar em ambiente urbano.  

Segundo Carneiro et al. (2015), as desvantagens do sistema aquapônico são a 

dependência de contínua de energia elétrica, restrições quanto à utilização de agrotóxicos 

e antibióticos em função dos diferentes seres vivos envolvidos no sistema, pouca 

tecnologia difundida no Brasil e necessidade de conhecimento básico em biologia, 

fitotecnia, piscicultura, hidráulica e engenharia. 

 

COMPONENTES BÁSICOS DE UM SISTEMA AQUAPÔNICO  

 

Os desenhos de um sistema de aquaponia podem variar muito, porém se faz 

necessária a realização de três processos complementares, o cultivo dos peixes no viveiro 

(onde há a entrada de nutrientes na forma de ração), a nitrificação das diferentes formas 

de apresentação do nitrogênio em filtros biológicos e mesas de hidroponia e a absorção 

de nutrientes pela parcela vegetal do sistema (RAKOCY, 2007).    

Assim, os principais componentes são o tanque aquícola e a bancada ou estrutura 

hidropônica. No entanto, para o bom funcionamento do sistema é necessário outros 

compartimentos secundários como filtros mecânicos (responsáveis por retirar os sólidos 

particulados oriundos da excreção dos organismos aquáticos ou restos de alimentos não 
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ingeridos) e filtros biológicos (que viabilizam a nitrificação do sistema), além de 

aeradores e bombas de água (EMERENCIANO et al., 2015). 

Os tanques aquícolas devem ser configurados para permitir um bom manejo e a 

captura dos animais. Eles podem ser projetados de diversas formas (circulares, quadrados, 

retangulares, octogonais) e por vários materiais (fibra, plástico, concreto, geomembrana, 

entre outros). O formato e o volume dependem da disponibilidade de espaço, materiais 

disponíveis, da produção esperada de plantas e do layout geral do projeto. Eles podem 

estar em ambientes abertos ou fechados, dependendo das condições físico-químicas 

exigidas pelas espécies e dos cuidados sanitários. A biomassa de peixe mantida nos 

tanques para os cultivos em aquaponia geralmente varia de 10 a até mais de 50kg por m3 

(EMERENCIANO et al., 2015). 

A estrutura hidropônica é a porção final do sistema, onde as plantas são distribuídas 

uniformemente para que tenham contato com a água, com vazão determinada, e absorvam 

os nutrientes vindos do cultivo dos peixes. Segundo Lennard; Leonard (2006), existem 

três tipos de aquaponia ou ambientes mais utilizados para o cultivo de vegetais (Figura 

2): substrato semi-seco ou gravel bed (argila expandida, pedra brita, seixo ou outro 

substrato com alta relação superfície:volume); NFT (Nutrient Film Technique); e 

bandejas flutuantes. Sendo que o ambiente formado por substrato é o mais utilizado, em 

razão de ser mais econômico, e servir ao mesmo tempo como retenção de sólidos, 

mineralizador, filtro biológico e substrato para as plantas e ainda ser considerado uma 

boa opção quando são utilizadas baixas densidades de peixes (LIMA et al., 2015). 

 

Figura 2: Diferentes tipos de aquaponia quanto ao cultivo de vegetais. Da esquerda para 

a direita, flutuante, substrato semi-seco e NFT e, no centro, tanque para o cultivo de 

peixes. 

 

 
 

Fonte:  Aquaponicsplan (2018) 
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Na aquaponia a aeração é exigida não apenas pelos peixes, mas também pelas 

plantas e bactérias nitrificantes (RAKOCY et al., 2006). Compressores ou sopradores de 

ar são normalmente utilizados para suprir a necessidade de oxigênio através de difusores, 

normalmente representados pelas chamadas pedras porosas. A aeração deve ser fornecida 

diretamente na água do tanque de criação dos peixes, porém, dependendo da configuração 

do sistema aquapônico, difusores de ar também devem ser instalados em outros 

compartimentos como no mineralizador, no degaseificador ou mesmo no ambiente de 

cultivo de vegetais quando se tratar do sistema flutuante. 

Como as bactérias nitrificantes precisam de superfície de fixação para realizar seu 

papel na nitrificação, ao projetar um sistema de aquaponia, é necessário incluir um 

ambiente com ampla superfície de fixação para as bactérias; seixo rolado, argila 

expandida, brita, telhas coloniais quebradas, entre outros, são alguns exemplos de 

substratos comumente utilizados nas camas ou filtros biológicos (BRAZ FILHO, 2000; 

RAKOCY, 2006). 

Em sistemas aquapônicos pequenos nem sempre é necessária a instalação de um 

filtro de sólidos, muito menos de um mineralizador ou um degaseificador (RAKOCY et 

al., 2006). Em função da pequena biomassa de peixes utilizada nesses sistemas mais 

simples, os resíduos sólidos são normalmente degradados, ou mineralizados, dentro do 

próprio  filtro biológico. Por outro lado, o emprego de densidades mais elevadas, exige o 

uso de artifícios que permitam a retirada constante dos resíduos sólidos. 

 

PLANTAS E PEIXES PARA AQUAPONIA 

. 

Em relação às plantas, Emerenciano et al. (2015) apontam que mais de 150 

diferentes espécies de vegetais já demostraram resultados positivos ao serem cultivados 

na aquaponia. A seleção das espécies deve ocorrer dando atenção às características 

intrínsecas de cada espécie como exigências em nutrientes, duração do ciclo de cultivo, 

tolerância ao clima da região, além, é claro, da demanda de mercado. Neste contexto 

hortaliças, flores, temperos e frutas podem ser empregados no sistema aquapônico.  

Carneiro et al. (2015) ressaltam que as espécies vegetais adaptadas à hidroponia são 

sempre recomendadas para a aquaponia, uma vez que a maioria delas toleram altos teores 

de água em suas raízes e oscilações nos teores de nutrientes dissolvidos na solução 

nutritiva sem apresentar sintomas graves de deficiência nutricional. Alguns vegetais se 

adaptam bem a esse cultivo como alface (Lactuca sativa), manjericão 

(Ocimumbasilicum), agrião (Rorippanasturtiumaquaticum), repolho (Brassicaoleracea 

var), rúcula (Eruca sativa), morango (Fragaria vesca), pimenta (Capsicumspp), tomate 

(Solanumlycopersicum) e pepino (Cucumissativus).  

Muitos peixes apresentam potencial para a produção em sistemas aquapônicos, 

principalmente os de água doce ou espécies eurialinas que toleram variações e/ou 

salinidades próximas a zero. Para escolher uma espécie deve-se dar atenção as suas 

características biológicas, adaptação climática e demanda de mercado. Além disso, a 

espécie deve ser tolerante a altas densidades de estocagem e manejo frequente. Neste 

contexto, as principais espécies de peixes utilizadas na aquaponia ao redor do mundo são 

as tilápias (Oreochromisniloticus) e trutas (Oncorhynchusmykiss), e em menor escala 

estão as carpas, bagres e os robalos, além de ornamentais como as carpas coloridas. 

Alguns crustáceos também vêm sendo inseridos na aquaponia, assim como espécies 
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nativas brasileiras tem sido estudadas (CARNEIRO et al., 2015; EMERENCIANO et al., 

2015; RAKOCY et al., 2006). 

Segundo Carneiro et al. (2015), alguns estudos foram feitos com as espécies nativas 

tambaqui (Colossomamacropomum) e pacu (Piaractusmesopotamicus), mas como a 

aquaponia ainda está apenas iniciando no Brasil, pouco se conhece sobre o 

comportamento destas e outras espécies nativas neste sistema. Sobretudo, ao avaliar uma 

espécie nativa é importante considerar alguns fatores como temperatura da água do 

sistema, densidade de estocagem, disponibilidade de alevinos/juvenis e de ração e 

preferências do consumidor final. 

 

DIMENSIONAMENTO DE PROJETOS  

  

 Em relação ao dimensionamento dos projetos de aquaponia, estes variam de caso 

para caso dependendo das espécies cultivadas de plantas e organismos aquáticos, metas 

produtivas, espaço disponível, clima, entre outros. Como regra geral de 

dimensionamento, 1 m³ de cultivo de peixe pode gerar em média de 3 m2 a mais de 15 

m2de superfície para cultivo de plantas. Segundo a literatura, para hortaliças folhosas 

como a alface utiliza-se uma densidade de plantio de 20 a 30 plantas/m2 e uma razão 

aproximada de 60 g de ração para cada m² de plantas; e cerca de 100 g de ração para cada 

m² para vegetais mais exigentes como tomates, pepinos, pimentas, entre outros 

(EMERENCIANO et al, 2015).  

 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA E NUTRIENTES 

  

 Plantas cultivadas em aquaponia necessitam em geral de oxigênio, hidrogênio, 

carbono, nitrogênio disponíveis na água e na atmosfera. Outros minerais como potássio, 

cálcio, magnésio, fósforo, e enxofre; e cloro, ferro, manganês, boro, zinco, cobre e 

molibdênio (FERRI, 1979). 

  O pH é um dos pontos mais críticos e que requer mais atenção dentro de um 

sistema de aquaponia, sendo o monitoramento e controle do pH um dos pontos de maior 

atenção para conduzir‐se adequadamente a produção. Pelo fato da aquaponia envolver em 

um mesmo corpo d´água três organismos muito distintos (peixes, plantas e bactérias) é 

de fundamental importância conhecer as necessidades de cada um deles para que o pH da 

água seja mantido em uma faixa que atenda a todos satisfatoriamente (CARNEIRO et al., 

2015; TYSON et al., 2008). 

 A manutenção do pH próximo a 7,0 é a opção mais adequada para atender a todos 

os componentes biológicos – peixes, plantas e bactérias - presentes em um sistema 

aquapônico (RAKOCY et al., 2006). Porém, após a colonização do filtro biológico pelas 

bactérias é normal observar a contínua redução dos valores de pH. Por outro lado, faz‐se 

necessária a contínua correção do pH para atender as necessidades dos três componentes 

biológicos envolvidos. Portanto, adições periódicas de substâncias como hidróxido de 

potássio, hidróxido de cálcio e calcário dolomítico em um sistema de aquaponia pode ser 

uma constante, não apenas para o tamponamento e ajuste do pH da água como também 

para a suplementação nutricional das plantas (CARNEIRO et al, 2015). 

  Um outro fator que pode influenciar no rendimento das plantas e peixes em 

aquaponia, é a quantidade de oxigênio dissolvido na água, que é determinante na seleção 

das espécies de microrganismos que se fixarão nas raízes das plantas. O nível deve sempre 
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ser superior a 5 mg/L para garantir o suprimento mínimo necessário aos três componentes 

biológicos presentes.Via de regra, quanto mais altos os níveis de oxigênio dissolvido na 

água mais benéficos ao sistema serão os microrganismos que se fixarão às raízes das 

plantas, enquanto que sob baixos níveis de oxigênio dissolvido há uma maior 

probabilidade de microrganismos maléficos se fixarem às raízes das plantas (RAKOCY, 

2007). 

 Os valores de condutividade elétrica podem ser uma maneira indireta de avaliar a 

quantidade de nutrientes disponíveis nos ambientes aquáticos (BARBOSA, 2011). 

Valores elevados de condutividade elétrica indicam elevada quantidade de matéria 

orgânica em decomposição, associadas ao arraçoamento, às suas excretas e perdas dos 

peixes (KUHNEN et al., 2016). 

 A dureza influencia na ação das bactérias decompositoras no filtro biológico 

(BARBOSA, 2011), de acordo com Braz, Psillakis e Youshizumi apud Kuhnen et al. 

(2016), os valores devem ser mantidos entre 50 e 75mg/L. 

 Bactérias nitrificantes dos gêneros nitrosomonas e nitrobacter são responsáveis pela 

conversão da amônia (NH3) em nitrito (NO2‐) e esse em nitrato (NO3‐), transformando 

substâncias tóxicas produzidas pelos peixes em nutrientes assimiláveis pelas plantas. Ao 

consumir esses nutrientes as plantas, juntamente com as bactérias, desempenham papel 

importante na filtragem biológica da água, garantindo sua condição adequada para o 

desenvolvimento normal dos peixes (TYSON et al., 2011). Como o nitrogênio é o 

nutriente requerido pelas plantas em maior quantidade e o nitrato é a forma preferida de 

absorção, a compreensão e o manejo adequado das colônias de bactérias é de fundamental 

importância na aquaponia. Francis‐Floyd et al.(2015) ressaltam que o surgimento dessas 

bactérias em um filtro biológico é de ocorrência natural.  

   

AQUAPONIA NO MUNDO E NO BRASIL 

 

 Estudos desenvolvidos nos Estados Unidos (RAKOCY; HARGREAVES, 1993) e 

na Europa (QUILLERÉ et al., 1995) demonstraram que pisciculturas intensivas em 

pequenos tanques, associadas ao cultivo de vegetais em hidroponia, permitiram a 

utilização, pelas plantas, dos resíduos contidos no efluente (excrementos de peixes e 

sobras de alimentos), sendo uma forma de melhorar a qualidade da água. Segundo Lewis 

et al. (1978), trabalhos avaliando a associação de um cultivo hidropônico para remover 

os nutrientes da água residual de um sistema de piscicultura intensiva promoveram 

melhoria na qualidade da água, antes de seu retorno aos tanques de criação de peixes, 

relatada pela redução do nível de amônia, nitrato e fosfato dissolvido no efluente. 

 Situa-se na Alemanha umas das maiores propriedades que adotam sistema 

aquapônico no mundo e, com um investimento de pouco mais de 1 milhão de euros, 

destaca-se como uma das maiores estruturas já construídas com a capacidade de produzir 

anualmente 35 toneladas de verduras e legumes e 25 toneladas de peixes (CARNEIRO et 

al., 2015; CORSO, 2010). 

Em muitos países a aquaponia vem sendo adotada por um número crescente de 

pessoas que buscam alternativas de produzir seus próprios alimentos de maneira mais 

saudável e por acreditarem estar assim contribuindo com a sustentabilidade do planeta. 

Algumas empresas norte‐americanas e canadenses já implantaram sistemas comerciais de 

aquaponia visando atingir esse novo mercado consumidor mais consciente e preocupado 

com as questões ambientais (CARNEIRO et al., 2015).  
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 De acordo com Emerenciano et al.(2015) existem várias fazendas aquapônicas de 

sucesso em diversas partes do mundo. Destaque para Europa e países como Estados 

Unidos, Austrália, México, Chile, Canadá e Emirados Árabes Unidos. O sucesso da 

maioria delas está relacionado a uma necessidade local por sistemas mais eficientes 

(maior produtividade em menores espaços), atrelados a um marketing voltado à 

diferenciação do produto, onde muitas vezes possuem certificação de produto orgânico. 

Segundo estes mesmos autores, no Brasil é praticamente nula a aquaponia comercial. Este 

fato pode ser atrelado a diversos fatores, como por exemplo, a desinformação, a falta de 

dados técnico-econômicossobre o sistema, aos relativos altos custos iniciais de 

implementação, entre outros. No entanto existem exemplos de sucesso em países não 

distantes e de aspectos político-econômicos relativamente similares ao Brasil como é o 

caso do Chile e do México. Lá a impulsão do sistema se deu principalmente por 

problemas de ordem de escassez hídrica e de necessidades de diversificar e maximizar a 

produção agroalimentar.  
 

CONCLUSÕES 

 

Muitas espécies nativas de peixes apresentam‐se como potenciais para serem 

criadas em aquaponia, abrindo possibilidades de realização de pesquisas pioneiras e de 

grande impacto em nosso país.  

Contudo, são necessários mais estudos sobre este tema no Brasil, tendo em vista as 

inúmeras vantagens que a aquaponia possui, principalmente em relação à produção de 

alimentos e ao meio ambiente. 
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RESUMO 

 

Objetivo deste estudo foi o beneficiamento da Ciriguela, especificamente da polpa minimizando o 

desperdício proveniente de péssimas condições de colheita e ataques de insetos, na produção de doces e 

geleias e analisar sua aceitabilidade. A preparação dos produtos e a aplicação dos testes foram realizados 

no Setor de Agroindústria do IFMT - Campus Cáceres/Prof. Olegário Baldo. Os experimentos foram 

realizados no período de 11/04/2018 a 08/07/2018. Após a elaboração, os produtos (geleia e o doce cremoso 

de Ciriguela) foram analisados sensorialmente, em escala hedônica, por um grupo de 60 consumidores e 

calculado do Índice de Aceitabilidade (I.A). Os resultados obtidos na análise sensorial, utilizando o teste 

de aceitabilidade com escala hedônica, demonstraram que e a geleia e o doce cremoso de Ciriguela tiveram 

um Índice de Aceitabilidade (I.A) de 89,43% e 85,30%. O sabor, foi o atributo que recebeu as maiores 

médias 8,29 e 8,3, respectivamente e sem diferença (p>0,05), entre os atributos. Na pesquisa de mercado 

feita durante o preenchimento da ficha de intenção de compra da geleia e do doce cremoso (100% e 99%), 

respectivamente, dos provadores afirmaram que comprariam os produtos, caso fossem comercializados. 

Com base nos resultados obtidos, podemos considerar que tanto a geleia como o doce de Ciriguela 

produzidos no presente trabalho foram bastante satisfatórios sob o ponto de vista da aceitabilidade do 

consumidor. Os doces foram sensorialmente aceitos entre adultos e o teste de escala hedônica que foi 

utilizado mostrou-se eficaz, rápido e de fácil interpretação. 

 

Palavras-chave: Ciriguela, doces, geleias. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Ciriguela (Spondias purpurea) é um fruto abundante na região de Cáceres- MT, 

é consumido ainda verde, por crianças e adolescentes, que acabam causando um enorme 

desperdício por danos mecânicos causados devido a técnicas inapropriadas de coleta 

(CUNHA, 2010). 

Outro fator que potencializa o desperdício do fruto é o ataque da mosca da fruta 

(Tephritidae sp), que deposita seus ovos ainda no período de maturação, acelerando assim 

o apodrecimento. 

Uma alternativa na redução do desperdício seria a produção de doces e geleias do 

fruto maduro, mas para isso, são necessários alguns cuidados durante a colheita para um 

melhor aproveitamento do produto (GAVA, 1984). 

Já existem no mercado alguns produtos derivados de Ciriguela, tanto do fruto in 

natura, como de alguns industrializados como polpa congelada, sucos e sorvetes. Mas 

ainda é um fruto pouco explorado pelo setor Industrial, considerando o seu enorme 

potencial. Com base nessas informações entende-se que a produção de produtos derivados 

do fruto de Ciriguela poderá diminui o desperdício, e reverter em renda para pequenos 

produtores da região de Cáceres – MT. 
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Neste sentido, o presente trabalho teve por objetivos o beneficiamento da 

Ciriguela, especificamente da polpa minimizando o desperdício proveniente de péssimas 

condições de colheita e ataques de insetos, na produção de doces e geleia e analisar sua 

aceitabilidade. 

 

METODOLOGIA 

 

A preparação dos produtos e a aplicação dos testes foram realizados no Setor de 

Agroindústria do IFMT - Campus Cáceres/Prof. Olegário Baldo. Os experimentos foram 

realizados no período de 11/04/2018 a 08/07/2018. 

Os frutos maduros foram colhidos por meio de redes (sombrites), espalhados sob 

as copas das árvores para evitar o choque dos mesmos com o chão durante o 

despencamento natural. Em seguida, foram acondicionados em caixas, transportados até 

o setor, selecionados, lavados, sanitizados e armazenados em freezer, até a obtenção de 

uma quantidade significativa para o beneficiamento (CUNHA, 2010). O doce cremoso e 

a geleia foram beneficiados conforme a metodologia proposta por Cunha (2010), e 

descritos nos fluxogramas 1 e 2, a seguir: 

 

 
 

O teste afetivo de aceitabilidade de ambos os produtos foram conduzidas com um 

grupo de 60 consumidores (HOUGH, et al., 2006) e adaptada, escolhidos aleatoriamente 

entre estudantes de Curso Técnico, de graduação e servidores do IFMT – Campus 
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Cáceres. Durante o teste, os consumidores permaneceram sentados em cadeiras e mesas 

separadas contendo as amostras. As amostras foram devidamente numeradas. Os 

provadores de ambos os sexos e com idade variando entre 18 a 65 anos receberam uma 

ficha para completar alguns dados pessoais e de preferência. Cada provador, além de uma 

ficha, com atribuições variando de “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo” para 

qual foi utilizada a escala hedônica de 9 pontos (MENDEZ et al., 1985), receberam um 

copinho plástico com amostras devidamente codificados com o doce cremoso e a geleia. 

Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade (I.A) de cada preparação, foi utilizada 

a seguinte expressão (TEIXEIRA et al., 1987): IA (%) = A × 100/B (1) Em que: A = nota 

média obtida para o produto; B = nota máxima dada ao produto. 

Os dados obtidos foram analisados por análise de variância (ANOVA), com nível 

de significância de 5%, utilizando-se de dois programas estatísticos (Excel e Software 

PAST 3.14). Foi utilizado o teste de Tukey para comparação das médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos na análise sensorial, utilizando o teste de aceitabilidade com 

escala hedônica, demonstraram que e a geleia e o doce cremoso de Ciriguela tiveram um 

Índice de Aceitabilidade (I.A) de 89,43% e 85,30% (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1: Gráfico Comparativo do Índice de Aceitação dos atributos sensoriais em 

escala hedônica da geleia de ciriguela 

 

     
 

Figura 2: Gráfico Comparativo do Índice de Aceitação dos atributos sensoriais em escala 

hedônica do doce cremoso de ciriguela. 
 

 
 

O sabor, foi o atributo que recebeu as maiores médias 8,29 e 8,3, respectivamente 

e sem diferença (p>0,05) entre os atributos (Tabela 1). Na pesquisa de mercado feita 
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durante o preenchimento da ficha de intenção de compra da geleia e do doce cremoso 

100% e 99%, respectivamente, dos provadores afirmaram que comprariam os produtos. 

 

Tabela 1 

 Resultado das notas atribuídas pelos julgadores para a aceitação sensorial da geleia e do 

doce de Ciriguela. 

 

 

Produtos Aparência* Aroma* Sabor* Textura* 

Geleia 8,1±1,62a 7,7±1,05a 8,29±0,90a 8,03±1,11a 

Doce Cremoso  7,80±0,96a 7,83±1,14a 8,30±0,95a 7,80±1,32a 
*Média ± DP, n = 60 

 

Ambos resultados, corroboraram com Teixeira et al. (1987), que concluiu que para 

que um produto seja considerado aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, é 

necessário que obtenha um índice de aceitabilidade de, no mínimo, 70%. Portanto, o 

presente trabalho obteve produtos considerados aprovados pela população de uma faixa 

etária que variou de 18 a 65 anos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos, podemos considerar que tanto a geleia como o 

doce de Ciriguela produzidos no presente trabalho como satisfatórios sob o ponto de vista 

da aceitabilidade do consumidor. Os doces foram sensorialmente aceitos entre adultos e 

o teste de escala hedônica que foi utilizado mostrou-se eficaz, rápido e de fácil execução. 
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RESUMO 

 

No Mato Grosso, a piscicultura está em ascensão no setor agropecuário por constituir-se em importante 

alternativa de renda para os produtores rurais, e tem garantido espaço nas discussões, em políticas 

governamentais específicas. Tal fato se deve ao crescimento substancial da atividade e às características 

propícias que a região possui para esta área e que leva a acreditar que a criação de peixes possa dar 

importante contribuição para alavancar a geração de emprego e renda para o setor rural. Este trabalho visou 

fortalecer o setor piscícola em Cáceres e teve por objetivo caracterizar a piscicultura, pois no município são 

desconhecidas informações sobre a atividade, o que vem prejudicando a implementação de políticas 

públicas específicas para o desenvolvimento deste setor.  Para isto, a pesquisa foi realizada através de visitas 

às propriedades, buscando localizar as pisciculturas e conhecer a produção através da aplicação de 

questionários semiestruturados aos piscicultores.As pisciculturas de Cáceres realizam o sistema semi 

intensivo de produção, utilizando como instalações viveiros escavados na terra projetados por técnicos da 

área, no entanto, apenas alguns piscicultores recebem assistência técnica.A maior parte das pisciculturas 

realiza a engorda de peixes, sendo comum a criação de mais de 3 espécies/híbridos por propriedade. Os 

peixes mais produzidos são tambatinga, pacu e pintado.A alimentação é a base de ração extrusada e 

adubação, entretanto, a quantidade de ração ofertada não ocorre de acordo com a biometria. 

 

Palavras-chave:Panorama. Produção de peixe. Aquicultura. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A produção total da piscicultura brasileira foi de 474,33 mil toneladas em 2014, 

representando um aumento de 20,9% em relação à registrada no ano anterior. Sendo que, 

Mato Grosso produziu 60,95 mil toneladas e foi o segundo maior estado na produção 

nacional de peixes (IBGE, 2015). Além da aptidão agrícola do estado, com 

disponibilidade de grãos e água e condições edafoclimáticas favoráveis ao 

desenvolvimento da piscicultura, o governo de Mato Grosso oferece incentivos à 

produção piscícola, como isenção de ICMS sobre a comercialização e industrialização de 

peixes criados em cativeiro, e a dispensa de licenciamento ambiental para piscicultores 

com propriedades de até 5 hectares de lâmina d’agua para viveiro escavado e represa ou 

até 10 mil m³ de água em tanque-rede. Esses fatores justificam o rápido crescimento da 

atividade no estado (CNA, 2015).  

Porém, como ocorre com todas as novas opções de produção, sua implantação deve 

ser planejada e precedida de estudos e pesquisas que indiquem, com segurança, os 

melhores sistemas de criação a serem utilizados, assim como, informações sobre a 

situação da atividade. Caso contrário, ao invés de promover o desenvolvimento regional, 

poderá resultar em falta de estímulo a novos investimentos e abandono da atividade. A 

piscicultura tem garantido espaço nas discussões, como alternativa de renda para o meio 

rural, e em políticas governamentais específicas. Tal fato se deve ao crescimento 

substancial da atividade e às características propícias que a região possui para esta área e 



 
 

40 

 

que leva a acreditar que a criação de peixes possa dar importante contribuição para 

alavancar a geração de emprego e renda para o setor rural. 

Como são escassas informações sobre a produção de peixes em Cáceres, Mato 

Grosso, objetivou-se com este trabalho levantar informações sobre as pisciculturas, 

buscando caracterizar como esta atividade vem se desenvolvendo no município, a fim de 

gerar informações que possam servir de subsídio para implementação de ações, tanto do 

setor público como do privado. 

Desta forma, objetivou-se o levantamento de informações referentes a produção 

piscícola de Cáceres, Mato Grosso, de modo a caracterizar o desenvolvimento desta 

atividade no município, a fim de compilar informações que possam servir de subsídio 

para implementação de ações, tanto do setor público como privado, que melhorem o 

desenvolvimento da atividade.   

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado no município de Cáceres, que está situado na Região 

Centro-Oeste, entre as coordenadas 16º 11´ 42´´ de Latitude Sul e 57º 40´ 51´´ de 

Longitude Oeste, no sudoeste do Estado de Mato Grosso, no ponto de confluência entre 

a margem esquerda do rio Paraguai e as rodovias BR-070, BR-174 e BR-364, na 

microrregião do Alto Pantanal, ocupando uma área equivalente a 24. 395 Km². A cidade 

encontra-se a 205 Km de distância de Cuiabá, capital do Estado, pela rodovia BR-364, na 

região noroeste do Pantanal Mato-grossense (BEZERRA, 1998). 

Esta pesquisa foi realizada no período de setembro de 2015 a dezembro de 2016, 

através de pesquisa campo em órgãos de extensão, que prestam assistência a produtores 

rurais, e também em propriedades que possuem a piscicultura como uma de suas 

atividades, a fim de localizar e caracterizar as pisciculturas deste município.  

Para isto, a equipe, constituída pela coordenadora do projeto e alunos do curso 

técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFMT- Campus Cáceres Prof. 

Olegário Baldo, se reuniu com técnicos em piscicultura dos órgãos de extensão atuantes 

na região, Empaer e Indea, a fim de buscar contatos de piscicultores e informações gerais 

sobre as pisciculturas do município de Cáceres, Mato Grosso.  

Em seguida, foi elaborado questionário semiestruturado e agendamento de visitas às 

propriedades. Os piscicultores foram entrevistados em suas propriedades, através dos 

questionários elaborados. No questionário havia questões referentes a temas pertinentes 

à pesquisa, com o objetivo de caracterizar a atividade no município: 1) Aspectos gerais 

sobre o produtor e a propriedade; 2) Dados gerais do cultivo, tais como as espécies e 

híbridos criados; sistema de produção empregado; instalação utilizada; alimentação 

empregada; tipo de abastecimento de água; 3) Dados técnicos do cultivo, abrangendo os 

tratos com adubação, calagem, arrazoamento, manejo de qualidade de água; 4) Dados de 

produção e comercialização; e; 5) Outros comentários gerais sobre assuntos não 

abordados anteriormente. 

Os dados coletados foram tabulados em planilha Microsoft Office Excel (versão 

2016), a fim de gerar gráficos para facilitar a análise dos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DOS PISCICULTORES 

 

O resultado obtido para o nível de escolaridade dos piscicultores cacerenses pode 

ser encontrado na figura 1, constatando-se que a maior parte possui o ensino médio 

completo (57,14 %).  

 

Figura 1: Nível de escolaridade dos piscicultores do município de Cáceres, Mato Grosso. 

 

 
 

Outro resultado sobre o aspecto do comando da piscicultura é o sexo 

doempreendedor piscícola, não existindo distinção dos demais setores da 

agropecuáriabrasileira, a qual se caracteriza por predomínio de homens no comando. Na 

amostra dos questionários da pesquisa o resultado foi que 86% são homens que 

comandam a piscicultura e que outros 14 % são mulheres, como pode ser observado, com 

maior riquezade detalhes, na figura 2, a seguir. 

 

Figura 2: Sexo dos piscicultores do município de Cáceres, Mato Grosso. 
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A maior parte dos piscicultores possui certa experiência na atividade piscícola, 

uma vez que 86% da amostra revelou que exerce a atividade há mais decinco anos. 

Os questionários evidenciaram que 57,1% das pisciculturas do município foram 

implantadas a partir de um projeto técnico para tal finalidade, sendo que na atualidade 

apenas 28,6% recebem assistência técnica de profissionais da área. Este é um cenário 

preocupante, pois a ausência destes dois fatores técnicos pode resultar tanto em uma 

produção insatisfatória, como em impactos ambientais irreversíveis, dada a falta de 

estudos técnicos acerca dos mesmos. 

Considerando que as entidades representativas de classe são parte fundamental para 

qualquer atividadenos tempos atuais e, no meio agropecuário, isso não poderia ser 

diferente. Há bons exemplosno Estado de Mato Grosso, como a Associação dos Criadores 

de Bovinos (ACRIMAT), Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso 

(APROSOJA), Associação dos Aquicultores do Estado de Mato Grosso (AQUAMAT) e 

a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO). Entretanto, 

a pesquisa de campo feita encontrouresultados não favoráveis à piscicultura cacerense, 

evidenciando que 72% dos entrevistados não se encontram afiliados a entidades 

representativas, mostrando a necessidade de um trabalho mais assíduo com os 

piscicultores para que exista conscientização deles.  

A piscicultura não é a única atividade desenvolvida na maioria das propriedades. 

Aproximadamente 85,7% dos piscicultores possuem outra fonte de renda, desenvolvendo 

outros tipos de criações na propriedade (Figura1), tais como bovinocultura de corte 

(33,33%) e leiteira (33,33%), avicultura (22,22%) e suinocultura (11,11%). 

 

Figura 3: Outras atividades desenvolvidas simultaneamente à piscicultura nas 

propriedades visitadas em Cáceres, Mato Grosso. 

 

 
 

ASPECTOS PRODUTIVOS 

 

Todas as pisciculturas visitadas utilizavam como principal instalação viveiros para 

produção dos peixes criados. Foram encontradas pisciculturas com tamanhos de lâmina 

d’água variando de 1,5 a 10 ha, tendo tamanho médio 3,5 ha, caracterizando-as como 

pisciculturas de pequeno porte.Quanto ao tipo de produção, 14,3% das pisciculturas 
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produzem somente alevinos, 57,1% cultivam peixes para engorda, e 28,6% criam ambas 

as fases. 

Todas as pisciculturas visitadas fornecem ração. Na fase de alevinagem, os peixes 

são alimentados de três a quatro vezes ao dia, já na engorda a alimentação é feita uma ou 

duas vezes por dia. A maioria das pisciculturas alimenta os animais conforme a 

observação, sendo que somente 14,3% oferecem a ração utilizado proporções em relação 

ao peso vivo (biometria). Em todo o estudo foram registrados oito tipos de raçõesquanto 

ao percentual de proteína bruta (28, 32, 36, 38, 40, 42, 45 e 48%)com tamanhos variando 

de finamente moído a 12 mm, sendo averiguado o uso concomitante de mais de um tipo. 

A figura 4 apresenta de forma clara o percentual de pisciculturas que utilizam cada tipo 

de ração registrado. 

 
Figura 4:Uso dos tipos de rações quanto ao seu percentual de proteína bruta nas pisciculturas de 

Cáceres, Mato Grosso. 

 

 
 

A água utilizada no cultivo dos peixes é de três origens principais. Assim, 28,6% 

das propriedades utilizam água proveniente da chuva, 28,6% obtêm a água em nascentes, 

e 57,1% abastecem os viveiros com água de origem fluvial. Algumas pisciculturas fazem 

o uso de mais de uma das fontes disponíveis, de modo a mitigar os custos com 

manutenção dos viveiros. A maioria dos piscicultores (57,1%) fazem análise da água, dos 

quais apenas 25,0% fazem análises mensais regulares. Os demais procedem a análise de 

água em intervalos maiores. 

Dos piscicultores entrevistados, 71,4% fazem adubação dos criadouros, os quais 

utilizam em sua maioria estercos de diferentes origens, principalmente o bovino, e 

fertilizantes a base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK). A calagem é feita em 57,1% 

das pisciculturas, onde utiliza-se em 75,0% dos casos cal virgem.  

Nas pisciculturas visitadas foi observado que são produzidas 15 espécies e híbridosde 

peixes, entre elas: cachara (Pseudoplatystoma fasciatum), curimba (Prochilodu ssp), 

jatuarana (Brycon sp), jundiá (Rhamdiaquelen), lambari (Astyanax sp), matrinxã 

(Bryconamazonicus), pacu (Piaractus mesopotamicus), piavuçu (Leporinuse longatus), 

pintado (Pseudoplatystoma corruscans), pirapitinga (Piaractus brachypomus), 

piraputanga (Bryconmi crolepis), tambacu (híbrido oriundo do cruzamento entre 

tambaqui e pacu), tambaqui (Colossoma macropomum), tambatinga (híbrido oriundo do 

cruzamento entre tambaqui e pirapitinga) e tilápia (Oreochromisniloticus), como pode ser 
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observado na Figura 5. Na maioria das pisciculturas é encontrado o cultivo de tambatinga, 

71,43% dos piscicultores entrevistados informaram que realiza a criação deste híbrido, 

seguido pelas espécies pacu e pintado, ambas com 57,14% dos produtores produzindo-

as.  
Os dados encontrados neste estudo corroboram com os encontrados pela FAMATO 

(2014), os peixes mais produzidos no estado de Mato Grosso em 2013 foram os peixes 
redondos (83,6%), que incluem tambaqui, pacu, tambacu, tambatinga, patinga, 
pirapitinga e seguidos pelos bagres de couro, que abrangem pintado, cachara, cachapira, 
pintachara e surubim, que atingiram 14,58% da produção. Com participações menos 
expressivas apareceram matrinxã, tilápia e outras espécies. 

 

Figura 5: Número de produtores e os peixes encontrados nas pisciculturas de Cáceres, 

Mato Grosso. 

 

 
 

Outra característica observada nas pisciculturas, é que o número de espécies 

cultivadas em cada propriedade é consideravelmente variável, conforme demonstrado na 

Figura 6. 
 

Figura 6: Número de espécies e/ou híbridos de peixes criados por piscicultura em 

Cáceres, Mato Grosso. 
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COMERCIALIZAÇÃO 

 

Todos os piscicultores informaram que realizam despesca parcial, nesta prática são 

retirados alguns peixes, permanecendo no viveiro os peixes que ainda não atingiram o 

peso de abate e/ou aqueles que atingiram, mas que não foram comercializados. Apenas 

um dos piscicultores afirmou fazer despesca regularmente (14,3%), retirando 

semanalmente 250 kg de peixe para serem vendidos. 

As propriedades que desenvolvem a engorda têm uma produção anual que varia 

entre 600 a 30.000 Kg, e média de 11.520 Kg. Para a alevinagem os valores vão de 

100.000 a 1.000.000 indivíduos.  

O peso médio para abate foi igual a 1,9 Kg, o qual varia entre as espécies, tendo 

sido registrados valores entre 0,5 e 2,5 Kg. 

O valor médio de venda do milheiro de alevinos de peixes redondos é R$366,00, 

variando de R$ 250 a R$ 500,00, tal variação se deve ao tamanho do alevino 

comercializado, quanto maior for o alevino maior será o preço praticado.  

O valor comercializado pelo quilograma das espécies e híbridos de 

peixesredondos das pisciculturas de engorda é R$9,50, sendo encontrado valores entre 

R$ 6,50 e R$ 13,00.O valor diferenciado ocorre em virtude do destino da produção é 

variável, no entanto, boa parte do que é produzido é vendido diretamente ao consumidor 

final (Figura 7). 

 

Figura 7: Destino da produção das pisciculturas de engorda no município de Cáceres, 

Mato Grosso. 

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

As pisciculturas de Cáceres realizam o sistema semi intensivo de produção, 

utilizando como instalações viveiros escavados na terra projetados por técnicos da área, 

no entanto, apenas alguns piscicultores recebem assistência técnica.  

A maior parte das pisciculturas realizam a engorda de peixes, sendo comum a criação 

de mais de 3 espécies/híbridos por propriedade. Os peixes mais encontrados são 

tambatinga, pacu e pintado, com destaque para o primeiro. No entanto, as pisciculturas 

produzem uma diversidade bastante grande, cerca de 15 espécies de peixes e alguns 



 
 

46 

 

híbridos, entre elas, cachara, curimba, jatuarana, jundiá, lambari, matrinxã, pacu, piavuçu, 

pintado, pirapitinga, piraputanga, tambaqui, tilápia, tambacu e tambatinga. 

A alimentação é a base de ração extrusada e adubação, entretanto, a quantidade de 

ração ofertada não ocorre de acordo com a biometria. Ademais, cada piscicultura de 

engorda produz em média 11 toneladas de peixe/ano e comercializa o peixe abatido, 

pesando em média de 1,9 kg, direto ao consumidor final, por R$ 9,50 /kg. 
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RESUMO 

 

Nas últimas décadas tem aumentado consideravelmente a relevância dos estudos relacionados com 

parasitos e outros patógenos de organismos aquáticos, principalmente daqueles hospedeiros com potencial 

para o cultivo e para a comercialização, face ao aumento significativo destas atividades no mundo e no 

Brasil. Mato Grosso é um dos principais produtores piscícolas do Brasil, e o conhecimento sobre os 

parasitos que os peixes desta região podem abrigar é fundamental para elaboração de medidas profiláticas 

nas pisciculturas. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a ocorrência de 

parasitas de peixes no Estado do Mato Grosso. Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada na literatura 

científica através de consulta a livros, teses, dissertações, periódicos e artigos científicos. Os trabalhos 

encontrados apontaram que os estudos parasitológicos em peixes no Mato Grosso são escassos, 

especialmente com os criados em cativeiro, sendo as informações disponíveis restritas a peixes oriundos do 

ambiente natural. Ainda são necessários mais estudos sobre os parasitos que os peixes desta região podem 

abrigar em ambiente natural ou durante seu cultivo, a fim de viabilizar a elaboração de medidas profiláticas 

adequadas para o manejo sanitário, evitando-se que a falta deste tipo de pesquisa prejudique o 

desenvolvimento desta importante cadeia produtiva. 

 

Palavras-chave: Ictiopatologia. Parasitologia. Pantanal mato-grossense. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os peixes são os vertebrados que apresentam os maiores índices de infecção 

parasitária, devido às peculiaridades do meio aquático que facilitam a propagação, 

reprodução e viabilidade do ciclo de vida, entre outros fatores relevantes para a 

sobrevivência de cada grupo de parasitos. A ação das populações destes agentes sobre os 

peixes pode ocasionar elevadas taxas de mortalidade, redução das capturas ou diminuição 

dos valores comerciais dos exemplares atacados, culminando em prejuízos econômicos. 

Além disso, alguns parasitos potencialmente zoonóticos podem utilizar os peixes como 

hospedeiros, o que apresenta riscos à saúde pública (BARROS et al., 2006; MALTA apud 

NEVES, 2018). 

Quando os peixes estão no seu ambiente natural, a relação parasito:hospedeiro, em 

geral, não determina sérios prejuízos aos animais, permitindo a sobrevivência de ambos 

no ambiente equilibrado. Em situações específicas pode-se observar que alguns parasitos 

prejudicam determinadas funções dos peixes que, dessa forma, se tornam presas fáceis 

para aves piscívoras, ou outros peixes carnívoros, que vêm a ser os seus hospedeiros 

definitivos. Por meio dessas estratégias, muitos parasitos conseguem completar seu ciclo 

de vida, perpetuando a sua espécie. No entanto, com a produção de peixes em cativeiro 

ocorrem muitas alterações no ambiente, fazendo com que os peixes se tornem mais 

susceptíveis a uma série de enfermidades (PÁDUA et al., 2011). 

Na piscicultura, os parasitos que possuem ciclo de vida complexo e que 

necessariamente dependem de hospedeiros intermediários para completar todas as fases 
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e então atingir o estágio adulto, dificilmente tornam-se problemáticos. Isso ocorre devido 

à dificuldade de encontrar, nos locais de produção, todos os hospedeiros que participam 

do ciclo de vida. Com isso, parasitos que possuem um ciclo de vida simples e que não 

precisam de hospedeiros intermediários, conseguem proliferar rapidamente e causar 

surtos epizoóticos com apreciáveis perdas decorrentes de mortalidade ou queda no 

desempenho dos animais (PÁDUA et al., 2011).  

As epizootias estão entre os principais entraves na criação comercial de peixes, em 

que as altas densidades de estocagem associadas a medidas de manejo inadequadas 

favorecem o surgimento e a disseminação de enfermidades. As infecções causadas por 

agentes parasitários podem causar diminuição na produtividade dos peixes, em razão do 

aumento na mortalidade e da redução no desempenho zootécnico dos animais cultivados, 

comprometendo o ganho de peso dos animais e até inviabilizar economicamente a criação 

(VIEGAS et al., 2012).  

Nas últimas décadas tem aumentado consideravelmente a relevância dos estudos 

relacionados com parasitos e outros patógenos de organismos aquáticos, principalmente 

daqueles hospedeiros com potencial para o cultivo e para a comercialização, face ao 

aumento significativo destas atividades no Brasil e no mundo.  

A produção de peixes no Brasil foi de 507,12 mil toneladas em 2016, com alta de 

4,4% em relação a 2015. Mato Grosso, reconhecido como maior produtor nacional de 

grãos e detentor do maior rebanho bovino do País, vem se destacando na produção de 

peixes, ocupando a quarta posição (40,41 mil toneladas, ou 8,0% do total nacional) e com 

95% da sua produção concentrada em peixes nativos, entre eles, pintado, pacu, tambaqui 

e ainda os híbridos de alguns destes, como a tambatinga e o tambacu (IBGE, 2017;) 

Considerando que os peixes nativos possuem fauna parasitária própria e em 

condições de confinamento pode ocorrer o aumento dos índices parasitários, devido à 

elevada densidade populacional, registros de informações a respeito de parasitismo em 

condições naturais, bem como em criatórios são relevantes. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão sumária sobre parasitos de 

peixes, com ênfase nas espécies que foram encontradas em peixes oriundos do Estado de 

Mato Grosso, Brasil. 

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho constitui-se de uma revisão da literatura especializada, feita em agosto 

de 2018, no qual realizou-se uma consulta a livros e periódicos presentes no Centro de 

Aquicultura da Unesp – campus de Jaboticabal e em artigos científicos selecionados 

através de busca no banco de dados dos sites: Scielo e Google scholar.  

Os critérios de inclusão para as bibliografias encontradas foi a abordagem da 

ocorrência de parasitos em peixes de rios e pisciculturas do Mato Grosso. Também, 

buscou-se por estudos que conceituassem a ictioparasitologia, os principais grupos de 

parasitos de peixes e os prejuízos gerados por eles.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os principais grupos de parasitas de peixes são os Protozoa, Myxozoa, 

Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda e Crustacea, o manejo adequado da 

piscicultura é sem dúvida, a medida mais importante a ser tomada para evitar que os 
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peixes sejam acometidos por eles. Uma vez que no Brasil são poucos os estudos 

realizados para testar a eficácia e os efeitos de drogas utilizadas para combater parasitoses 

em peixes (LUQUE, 2004; NEVES, 2018). 

Assim, o conhecimento sobre os parasitas, seu ciclo de vida e hospedeiros são 

essenciais para elaborar medidas profiláticas adequadas para o manejo sanitário nas 

pisciculturas. Foram encontrados diversos trabalhos sobre parasitos de peixes, no entanto, 

pouquíssimos eram os de ocorrência em Mato Grosso. Abaixo, encontra-se uma síntese 

de cada um deles. 

 

DESCRIÇÃO DE ESPÉCIES DE PARASITOS EM PEIXES NO MATO GROSSO 

 

Cepeda e Luque (2010) capturaram dois indivíduos do peixe siluriforme 

Brachyplatystoma filamentosum (LICHTENSTEIN, 1819), no rio Araguaia, Mato 

Grosso, coletando muitas monogeneas de suas brânquias, incluindo três novas espécies 

de Demidospermus Suriano, 1983, são elas: Demidospermus ceccarellii (Figura 1-a), 

Demidospermus brachyplatystomae (Figura 1-b), e Demidospermus araguaiaensis 

(Figura 1-c)  

 

Figura 1: Demidospermus ceccarellii, Demidospermus brachyplatystomae, 

Demidospermus araguaiaensis. 

 

 
 

Fonte: Cepeda; Luque (2004) 

 

Naldoni et al. (2011) descreveram uma nova espécie de mixosporídeo, Henneguya 

eirasi, parasitando os filamentos branquiais de Pseudoplatystoma corruscans e 

Pseudoplatystoma fasciatum (Siluriformes: Pimelodidae) capturados no Pantanal do 

Estado do Mato Grosso, Brasil. O plasmodia causou ligeira compressão dos tecidos 

adjacentes, mas nenhuma resposta inflamatória foi observada no local da infecção. A 

análise ultraestrutural revelou uma única parede plasmodial conectada à zona 
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ectoplásmica através de numerosos canais pinocitóticos. A prevalência do parasito foi de 

17,1% em ambas as espécies de peixes examinadas e não foi influenciada pela estação do 

ano, sexo do hospedeiro ou tamanho do hospedeiro.  

Silva-Souza et al. (2011) realizaram uma descrição expandida, obtida por 

microscopia de luz e eletrônica de varredura, do branquiúro Dolops bidentata (Figura 2) 

coletados de Pygocentrus nattereri do Pantanal de Poconé, MT, Brasil. Este parasito foi 

descrito há mais de 100 anos, sendo a descrição original válida, mas incompleta. Silva-

Souza et al. (2011) descreveram e apresentaram pela primeira vez, os apêndices e outras 

estruturas tais como áreas respiratórias, boca, detalhes e ornamentação das maxilas e da 

antênula.  
 

Figura 2: a) Dolops bidentata (Bouvier, 1899); b) Microscopia eletrônica de varredura de 

Dolops bidentata (Bouvier, 1899). 

  
 

Fonte: Silva-Souza et al. (2011) 

 

PARASITOS DE PEIXES ENCONTRADOS EM RIOS DO MATO GROSSO 

 

Luque et al. (2013) listaram um total de 134 espécies de crustáceos parasitas 

associadas a 205 espécies de peixes de água doce e marinha no Brasil, dentre estes 

crustáceos, 11 ocorreram no estado de Mato Grosso: Argulus multicolor Stekhoven, 1937, 

Argulus salmini Krøyer, 1863, Dipteropeltis hirundo Calman, 1912, Dolops bidentata 
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(Bouvier, 1899), Dolops discoidalis Bouvier, 1899, Dolops longicauda (Heller, 1857), 

Dolops nana Lemos de Castro, 1950, Urogasilus brasiliensis Rosim, Boxshall e 

Ceccarelli, 2013, Leiperia gracile (Diesing, 1836) (larva), Leiperia sp. (larva) e Sebekia 

oxycephala (Diesing, 1835) (larva). 

Santos et al. (2008), realizou estudo com 65 exemplares de pirarucus (Arapaima 

gigas) coletados no rio Araguaia, região do Município de Cocalinho, MT, em agosto de 

2004. Foram identificadas cinco espécies de helmintos parasitos: Dawestrema 

cycloancistrium Price e Nowlin, 1967 em brânquias (Monogenea), Nilonema senticosum 

(Baylis, 1927) e Goezia spinulosa (Diesing, 1839) (Nematoda) encontrados na bexiga 

gasosa e no estômago respectivamente, Polyacanthorhynchus rhopalorhynchus (Diesing, 

1851) (Acanthocephala) e Caballerotrema brasiliense Prudhoe, 1960) (Digenea) 

encontrados no intestino. Os pesquisadores coletaram um total de 8244 parasitos com 

média de 126 ± 40,9 e amplitude de 1-260 (estes valores não incluem os espécimes de D. 

cycloancistrium). Todos os peixes examinados estavam parasitados com pelo menos um 

metazoário, sendo que a maioria dos indivíduos (56,9%) se encontrava parasitado por três 

espécies. As espécies de helmintos com maior prevalência foram N. senticosum (81,5%) 

e G. spinulosa (80,0%). Os maiores valores de intensidade e abundância média foram 

observados para C. brasiliense e N. senticosum (61 e 46,9 respectivamente). Espécimes 

de G. spinulosa foram observados no interior de cistos na mucosa do estômago de A. 

gigas, com uma amplitude de variação de um a dois cistos por hospedeiro, alterando 

notoriamente o tecido e sugerindo possibilidade de patogenia nesses peixes.  

Santos (2010) coletaram durante os anos de 2005 a 2009 no rio Cuiabá – Parque 

Nacional do Pantanal (PARNA-Pantanal) do estado de Mato Grosso, 376 espécimes de 

peixes migradores: Pseudoplatystoma corruscans – 50, P. fasciatum – 50, Piaractus 

mesopotamicus – 85, Prochilodus lineatus –72; Zungaro zungaro– 50 e Salminus 

brasiliensis – 87; e identificaram 23 espécies de endoparasitos:cinco digenéticos, oito 

cestóides, sete nematóides, dois acantocéfalos e um pentastomídeo. Foram coletados 

10.418 espécimes de endoparasitos, sendo que 6162 (59,15%) foram coletados de P. 

mesopotamicus, 1249 (11,99%) de P. fasciatum, 1173 (11,26%) de Z. zungaro, 1167 

(11,2%) de P. corruscans. O típico padrão de distribuição agregada foi observado para 

todas as espécies, onde os pimelodideos analisados foram os que apresentaram maior 

diversidade de espécies, embora sem a presença de nenhuma espécie de endoparasito 

dominante. Também observou que o sexo dos hospedeiros influenciou significativamente 

a abundância de N. (N.) curemai em P. lineatus, de S. spectatus em P. mesopotamicus e 

a prevalência parasitária de S. oxycephala em P. fasciatum, sugerindo a existência de 

diferenças ecológicas e comportamentais entre hospedeiros machos e fêmeas. Ainda 

ressaltou que dentre os peixes migradores de interesse comercial do Pantanal Norte 

MatoGrossense, a similaridade na composição e estrutura de suas comunidades 

endoparasitárias foi fortemente influenciada pela proximidade filogenética dos 

hospedeiros, assim como pelo hábito alimentar exclusivamente piscívoro, associado à 

disposição dos peixes na coluna d’água. 

Adriano et al. (2012), no Pantanal Matogrossense, avaliaram a prevalência, a 

distribuição geográfica e sazonal de protozoários e mixozoários parasitos de jaú (Zungaro 

jahu). Os peixes foram capturados no Sul do Pantanal, na região dos rios Aquidauana, 

Miranda e Paraguai, em 2001, 2002 e 2003, na região Central (Parque Nacional do 

Pantanal - PARNA Pantanal) em 2003, 2004, 2005 e 2008, e na região Norte (rios Cuiabá 

e Manso, no município de Nobres) em 2003, 2004 e 2005. Foi identificado Trichodina 
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sp. parasitando pele e brânquias de jaú nas três regiões estudadas. Ocorrência de Epistylis 

sp. na pele e Cryptobia sp. nas brânquias foram restritas às coletas da região Central, 

enquanto Ichthyophthirius multifiliis foi identificado parasitando a pele nas três regiões 

estudadas. Também foi observada a ocorrência de mixozoários, Myxobolus cordeiroi 

parasitando vários órgãos e Henneguya sp. parasitando brânquias de jaú das três regiões 

estudadas. 

Pádua et al. (2011) comenta que em diagnósticos a campo no Estado de Mato 

Grosso puderam observar a ocorrência do parasito Chilodonella hexasticha no híbrido 

pintado da Amazônia, no entanto, com baixos níveis de parasitismo. A quilodonelose é 

uma doença parasitária causada por protozoários ciliados pertencentes ao gênero 

Chilodonella sp. Estes parasitos são microscópicos, possuem formato oval levemente 

assimétrico e várias estrias pelo corpo que, por sua vez, são fileiras de cílios que compõem 

as bandas ciliares, sendo este um dos principais critérios utilizados na sua identificação. 

Podem parasitar a pele, nadadeiras, córnea e brânquia dos peixes cultivados, bem como 

os do ambiente natural. Este parasito causa dificuldade respiratória nos animais 

acometidos, o que pode levar à morte por asfixia e/ou por infecções secundárias causadas 

por bactérias oportunistas.  

Milanin et al. (2010) apresentaram as características morfológicas, histológicas e 

ultraestruturais de Myxobolus oliveirai (Figura 3), um parasita dos filamentos branquiais 

em Brycon hilarii do Pantanal brasileiro. Dos 216 espécimes de B. hilarii examinados 

(126 selvagens oriundos de rios do Mato Grosso e 90 cultivados em piscicultura de São 

Paulo), 38,1% dos espécimes selvagens (n = 48) estavam infectados. Os parasitas formam 

plasmódios alongados principalmente na ponta dos filamentos branquiais, atingindo cerca 

de 3 mm de comprimento. Os valores de prevalência de infecção do parasita não 

revelaram diferenças significativas entre as estações chuvosa e seca ou entre machos e 

fêmeas. No trabalho, os autores enfatizam a importância da infecção para o cultivo da 

espécie hospedeira. 

Santin et al. (2009) trabalhando com larvas de peixes de corvinas (Pachyurus 

bonariensis e Plagioscion ternetzi) da lagoa Sinhá Mariana, no Estado de Mato Grosso, 

foram coletadas entre março de 2000 e março de 2004, com o objetivo de determinar a 

fauna parasitária de peixes. Larvas das duas espécies foram parasitadas pelos mesmos 

endoparasitas: Contracaecum sp. Tipo 2 (larvas) (Nematoda: Anisakidae) no mesentério 

e Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) paraguayensis (Acanthocephala: 

Neoechinorhynchidae) no estômago e na porção terminal do intestino. A análise 

estatística mostrou que houve uma correlação positiva significativa entre o comprimento 

padrão dos hospedeiros e a abundância de acantocéfalos e nematoides, e que a prevalência 

de nematóides apresentou uma correlação positiva significativa com o comprimento 

padrão das duas espécies de hospedeiros, indicando a presença de um processo 

cumulativo de infecção. O estudo realizado constituiu o primeiro registro de nematoides 

e acantocéfalos parasitando larvas de peixes, bem como o primeiro registro de 

endoparasitas em larvas de peixes no Brasil. Além disso, lista uma nova localidade e duas 

espécies de hospedeiros para Contracaecum sp. Tipo 2 (larva) e N. (N.) paraguayensis. 

Barros et al. (2009) reportaram 24 percentual de infecção de 100% para 

Contracaecum sp. em Pseudoplatystoma fasciatum (cachara), com 2% das larvas 

encistadas na musculatura esquelética e 98% no mesentério, em estudos no rio Cuiabá, 

em Mato Grosso. Os peixes marinhos ou de água doce como os pimelodídeos (cachara, 

pintando, etc), são hospedeiros intermediários para espécies de anisaquídeos. 
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OCORRÊNCIA DE CASO CLÍNICO EM HUMANO NO MATO GROSSO 

 

Cruz et al. (2010) relata que em 2010 foi observado na cidade Barra do Garça, 

Mato Grosso, o primeiro caso clínico de anisaquíase em humano decorrente do consumo 

de espécies aquáticas, com registro de lesões submucosas no estômago e observação do 

estágio larval dos nematódeos em regiões do intestino delgado. Neves (2018) refere que 

a família Anisakidae acomete uma diversidade de peixes, assim como em crocodilianos 

e tem sido alvo de investigações, principalmente pelo potencial zoonótico apresentado 

por estes anisaquídeos e ressalta que o estágio larval destes parasitos representa um risco 

de infecção intestinal para o homem podendo ainda provocar quadros alérgicos e 

dermatites.  

 

CONCLUSÕES 

 

Estudos parasitológicos em peixes no Mato Grosso são escassos, especialmente 

com os criados em cativeiro. Verificou-se que as informações disponíveis são na sua 

maioria restritas a peixes oriundos do ambiente natural.  

Comparando a quantidade de trabalhos de parasitos de ocorrência no Estado de 

Mato Grosso com as de outros estados brasileiros vizinhos, como Rondônia e Mato 

Grosso do Sul, verificou-se que um número maior de estudos é encontrado nestes, tanto 

na natureza como em pisciculturas.  

Portanto, considerando que Mato Grosso é um dos principais produtores 

piscícolas do Brasil, faz-se necessário mais estudos sobre os parasitos que os peixes desta 

região podem abrigar, com o propósito de conhecê-los e elaborar medidas profiláticas 

adequadas para o manejo sanitário durante o cultivo, evitando-se que a falta deste tipo de 

pesquisa prejudique o desenvolvimento desta importante cadeia produtiva.  
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RESUMO 

 

O êxito no plantio de espécies florestais depende diretamente da produção de mudas de boa qualidade, 

sendo estas influenciadas por diversos fatores como nutricionais e ambientais. Deste modo, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a influência da adubação fosfatada no crescimento inicial de mudas de 

Myracrodruon urundeuva produzidas em diferentes ambientes a partir de sementes criopreservadas. Para 

tanto, utilizou-se o delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 5x4, sendo cinco doses de 

fósforo (0; 100; 200; 300 e 400 mg.dm-3) e quatro ambientes (tela chromatinet vermelha, tela sombrite 

preta, tela termo refletora aluminet, todas com 50% de sombreamento e pleno sol) com três repetições. Os 

parâmetros avaliados foram: altura, diâmetro do colo e número de folhas aos 30 e 60 dias após a repicagem. 

Foram observadas diferenças significativas para os parâmetros altura e número de folhas, sendo as menores 

médias encontradas no ambiente pleno sol. O ambiente telado preta e telado vermelho proporcionaram 

maior crescimento em altura de planta aos 30 dias após a repicagem, porém aos 60 dias após repicagem 

destaca-se o ambiente telado preto. Resultados parciais até os 60 dias após a repicagem mostraram maior 

crescimento das mudas de aroeira sob telas de sombreamento. Não se observou efeito das doses de fósforo 

estudadas sobre os parâmetros de crescimento até os 60 dias após a repicagem. 

 

Palavras-chave: espécies florestais. aroeira preta. telas de sombreamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A aroeira é uma espécie arbórea brasileira considerada rústica, de rápido 

crescimento, com madeira de alta densidade e longa durabilidade e que tem sido 

empregada com sucesso em recomposição de áreas degradadas e reflorestamentos 

(LORENZI, 2014). Possui diferentes formas de uso e reconhecido valor econômico, 

sofrendo processo de exploração intensa e seletiva que levou a espécie à lista oficial da 

flora ameaçada de extinção (CARVALHO, 2003; IBAMA, 1992).   

O conhecimento sobre a capacidade de armazenamento desta espécie permite a 

manutenção de sementes viáveis para atender aos programas de conservação e de 

produção florestal, já que suas sementes apresentam curta longevidade natural 

deteriorando-se rapidamente por serem oleaginosas (CARNEIRO; AGUIAR, 1993; 

SOUZA et al., 2007). 

Neste contexto, a criopreservação torna-se importante alternativa, pois permite a 

conservação do material biológico a temperaturas ultrabaixas, retardando o processo de 

deterioração e mantendo as sementes viáveis por período mais longo (MELETTI et al., 

2007). 

Além do conhecimento sobre armazenamento das sementes nativas, é necessário 

conhecer métodos de propagação eficientes que possam garantir sua sobrevivência. A 

produção de mudas em viveiros é um método comum e viável, porém um dos fatores 

limitantes é o conhecimento da quantidade de luz necessária para a germinação rápida e 

uniforme e produção de mudas de qualidade (PACHECO et al., 2006). Os ambientes 
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protegidos associados ao uso de telas com malhas coloridas e a adequada nutrição 

melhoram o desempenho dessas espécies produzindo mudas mais vigorosas e mais sadias 

(MORAIS et al., 2012). 

Deste modo, o objetivo do estudo foi avaliar a influência da adubação fosfatada no 

crescimento inicial de mudas de Myracrodruon urundeuva a partir de sementes 

criopreservadas produzidas em diferentes ambientes. 

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi desenvolvida na área experimental de Silvicultura, pertencente à 

Universidade Estadual do Estado do Mato Grosso, em Cáceres, MT sendo iniciada em 

Outubro de 2017 com previsão de encerramento em Outubro de 2018. As sementes foram 

adquiridas de matrizes ao acaso e um lote de 300 sementes submetido à criopreservação. 

Estas foram dispostas em sementeiras contendo areia lavada e, ao atingirem 5 cm de altura 

foram repicadas para sacos de polietileno contendo as doses de fósforo. 

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados em esquema 

fatorial 5x4, sendo cinco doses de fósforo (0 (D1); 100 (D2); 200 (D3); 300 (D4) e 400 

(D5) mg.dm-3) e quatro ambientes (tela chromatinet vermelha (TV), tela sombrite preta 

(TP), tela termo refletora aluminet (TPR), todas com 50% de sombreamento e pleno sol 

(PS)) com três repetições. As repetições foram constituídas por 3 plantas por tratamento. 

As avaliações foram realizadas aos 30 e 60 dias após a repicagem (DAR) sendo as 

variáveis analisadas: altura da planta, diâmetro de colo e número de folhas. Para tanto, 

utilizou-se régua graduada, paquímetro digital e avaliação direta das folhas 

completamente expandidas. 

As médias obtidas para cada parâmetro estudado foram submetidas à análise de 

variância e comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade através do programa 

SISVAR versão 5.6 (FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os parâmetros avaliados apresentaram respostas significativas nos diferentes 

ambientes estudados exceto para diâmetro de colo aos 30DAR. As doses de fósforo 

aplicadas mostraram efeitos positivos sobre o crescimento da aroeira preta apenas na 

primeira avaliação. Não houve interação significativa entre os fatores analisados exceto 

para número de folhas (Tabela 1).  

Foram observadas diferenças significativas para os parâmetros altura e número de 

folhas, sendo as menores médias encontradas no ambiente PS. O ambiente TPR e TV 

proporcionaram maior crescimento em altura de planta aos 30 DAR, porém aos 60DAR 

destaca-se o ambiente TP. Em trabalho realizado por Lessa et al., (2010), os autores 

observaram maior crescimento de mudas de jatobá sob sombreamento de 50% em 

detrimento às mudas a pleno sol, corroborando com o presente estudo. 

Ao avaliar-se o diâmetro do colo aos 30 DAR não se observa diferença entre os 

ambientes, no entanto aos 60 DAR os ambientes TP, TPR e TV proporcionaram maior 

crescimento das mudas em espessura. 

Em relação às diferentes doses estudadas, aos 30DAR observam-se diferenças 

estatísticas entre as doses D1 e D5, com destaque para a D5, porém esse efeito não é 

notado aos 60DAR.  
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Tabela 1  

Médias e coeficientes percentuais da variação experimental para as características 

altura, diâmetro e número de folhas, avaliadas aos, 30 e 60 dias após a repicagem 

(DAR). 
 

Variáveis Altura (cm) Diâmetro (cm) Nº de folhas 

 30DAR 60DAR 30DAR 60DAR 30DAR 60DAR 

Ambientes 5,18** 23,70** 1,76 ns 8,77** 4,44** 12,12** 

Doses 3,31* 2,51 ns 2,94* 0,52 ns 3,52* 2,73* 

AxD 0,44 ns 3,11 ns 0,50 ns 1,10 ns 2,43 *  2,19* 

Ambientes       

PS 3,86 b 4,66 c 1,20 a 1,69 b 4,66 b 6,26 b 

TP 4,46 ab 8,48 a 1,37 a 2,38 a 5,64 a 8,50 a 

TPR 4,87 a 6,12 b 1,37 a 2,62 a 5,22 ab 7,83 a 

TV 5,09 a 7,00 b 1,38 a 2,52 a 5,64 a 8,49 a 

Doses de P       

D1 4,06 b 5,84 a 1,20 b  2,22 a 4,58 b 6,80 a 

D2 4,17 b 6,06 a 1,23 ab 2,15 a 5, 27 ab 7,77 a 

D3 4,65 ab 7,19 a 1,35 ab 2,43 a 5,59 a 8,08 a 

D4 4,68 ab 6,79 a 1,36 ab 2,36 a 5,22 ab 8,11 a 

D5 5,28 a 6,98 a 1,51 a 2,36 a 5,79 a 8,09 a 

CV% 20,13 19,42 18,71 23,82 16,07 15,07 

*,* * significativo ao nível de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo teste F. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%. 

Ambientes: PS- pleno sol, TP- tela preta, TPR-termorefletora, TV-chromatinet vermelha. 

Doses: D1- 0 mg dm-3, D2- 100 mg dm-3, D3- 200 mg dm-3, D4- 300 mg dm-3, D5- 400 mg dm-3. 

 

CONCLUSÕES 

 

Resultados parciais até os 60 dias após a repicagem mostraram maior crescimento 

das mudas de aroeira sob telas de sombreamento. 

Não se observou efeito das doses de fósforo estudadas sobre os parâmetros de 

crescimento até os 60 dias após a repicagem. 
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RESUMO 

 

A maioria das frutas tropicais são altamente perecíveis, pois possuem alto teor de água, deteriorando-se em 

poucos dias. Esse problema dificulta a conservação pós-colheita causando perdas na produção. Sendo 

assim, neste trabalho objetivou-se avaliar a qualidade da polpa de Passiflora mucronata (maracujá do mato) 

em pó submetida à desidratação pelo processo foam-mat, em função da temperatura do ar e diferentes 

aditivos (Albumina, Maltodextrina e Emustab). Para formação das espumas adicionou-se à polpa de 

maracujá os aditivos nas concentrações de 10 e 20% em massa e utilizou-se as temperaturas de secagem de 

40, 50, 60 e 70 ºC.  Para caracterização da polpa in natura, da espuma e da polpa em pó foram realizadas 

análise de densidade, pH, Acidez Titulável Total, umidade e vitamina C. Para interpretar os efeitos dos 

tratamentos sobre a acidez titulável total, pH e teores de vitamina C da espuma e do pó, utilizou-se a análise 

de componentes principais, gerando um biplot.  A polpa de maracujá desidratada pelo processo foam mat 

apresenta maior acidez titulável total e menor pH, em comparação com a polpa in natura e com as espumas 

de polpa de maracujá do mato. Dentre os aditivos utilizados, a albumina, proporciona polpa com maiores 

teores de vitamina C e maior pH. A temperatura de secagem de 40 °C produz polpa pó com menores teores 

de acidez titulável total, em comparação com as demais temperaturas estudadas. O aumento da 

concentração dos aditivos de 10 para 20% reduz a acidez titulável total e aumenta o pH da polpa. 

 

Palavras-chave: Aditivo. Concentração. Temperatura. Passiflora mucronata. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A família dos maracujás (Passifloraceae) possui grande diversidade genética se 

destacando tanto em produção como em qualidade (MELETTI et al., 2011). Por possuir 

condições favoráveis ao cultivo do maracujá, o Brasil lidera a produção e consumo em 

âmbito mundial (EMBRAPA, 2017).  

A espécie Passiflora mucronata, conhecida como maracujá do mato, é uma espécie 

nativa que apresenta frutos doces com elevados teores de sólidos solúveis totais, acima 

de 17° brix, o que é considerado um valor muito alto (MAROSTEGA, 2014). Apresenta 

grande potencial para ornamentação, pois possui longo período de florescimento, flores 

brancas e fosforescentes, com antese noturna e resistência ao frio. As sementes possuem 

longevidade maior que outras passifloráceas, podendo ser formadas mudas por um 

período de um ano após a colheita (MELETTI et al., 2011). No que se refere a utilização 

dessa espécie na alimentação humana, especificamente, não existem relatos na literatura 

científica.  

No geral, a maioria das frutas tropicais são altamente perecíveis, pois possuem alto 

teor de água, deteriorando-se em poucos dias. Esse problema dificulta a conservação pós-

colheita causando perdas na produção, além de diminuir o tempo de prateleira de muitos 

produtos (SOARES, 2009). Para tentar conservar a polpa por mais tempo, geralmente 

utiliza-se a cadeia do frio, entretanto, esse é um processo que apresenta elevado custo. 

Uma alternativa a cadeia do frio é a desidratação da polpa, que estende sua vida útil 

de prateleira através da obtenção de um produto final em pé, diminuindo os gastos com 
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transporte. O método de secagem spray drying é muito utilizado na secagem alimentos, 

pois em contato com altas temperaturas se tem menos danos térmicos e alta produção 

(ENDO et al., 2007). Porém, esse é um processo oneroso e consome grande quantidade 

de energia.  

O processo de secagem em leito de espuma ou foam-mat é uma técnica muito 

utilizada para secagem de alimentos, sendo transformados em uma espuma estável pela 

incorporação de ar em sua estrutura e adição de um aditivo (UBOLDI, 1971). 

Uma das vantagens desse processo está relacionado ao menor tempo de secagem, 

devido a maior área exposta da espuma ao ar e a velocidade de secagem, diminuindo o 

tempo necessário para obtenção do produto em pó, além de acelerar o processo de 

remoção de água (SOARES, 2009). Além disso, esse método utiliza secadores 

convectivos simples, de baixo custo e menor consumo de energia, tornando o custo 

operacional do processo foam-mat, significativamente menor, em comparação aos demais 

métodos de secagem utilizados na indústria alimentícia. 

Com base na importância de reduzir as perdas, prolongar a vida útil da polpa e o 

tempo de armazenamento, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a 

qualidade da polpa de Passiflora mucronata submetida à desidratação pelo processo 

foam-mat, em função da temperatura do ar e diferentes aditivos (Albumina, Maltodextrina 

e Emustab). 

 

METODOLOGIA  

 

O experimento foi realizado no Departamento de Agronomia da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Cáceres.   

Os frutos foram colhidos quando apresentavam pelo menos 70% da casca amarela. 

Em seguida foram despolpados manualmente e a polpa foi mantida congelada até o 

momento da formulação das espumas. 

Para a formação das espumas, foram utilizados os seguintes aditivos: albumina 

(produto à base da proteína do ovo); Emustab (produto à base de proteínas e fosfolipídios) 

e maltodextrina (produto à base de amido de milho). Esses aditivos foram usados nas 

proporções de 10 e 20% em massa. Nos tratamentos com albumina e maltodextrina foram 

adicionados 5% de emustab para facilitar expansão da espuma. Os aditivos foram 

adicionados à polpa de maracujá do mato (100 gr) na concentração desejada e essa 

mistura submetida à agitação, em batedeira doméstica por 15 minutos para a obtenção da 

espuma.  

Ao final da agitação foi determinada a densidade da espuma em balão volumétrico 

de 10 mL e precisão de 0,1 ml, devidamente aferido com água destilada a 25ºC. A amostra 

foi colocada no balão volumétrico até o volume desejado e este pesado para se obter a 

massa por volume (g/cm³). Uma amostra de cada espuma formulada foi congelada para 

ser submetida às análises químicas. 

Após a determinação da densidade, as espumas formadas foram espalhadas em 

formas antiaderentes, formando uma fina camada com aproximadamente 5,0 mm de 

espessura e submetidas à secagem em um secador convectivo. Foram testadas 4 

temperaturas do ar de secagem, 40, 50, 60 e 70 ºC. A velocidade do ar de secagem foi 

medida por anemômetro de pás e mantida durante todo o processo em 2 m s-1. Durante a 

secagem as amostras foram pesadas em intervalos de 1 hora até que não houvesse mais 
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variação da massa em duas pesagens consecutivas. Nesse momento, considerou-se que as 

amostras haviam entrado em equilíbrio higroscópico com o ar de secagem. 

Após a secagem, as amostras foram trituradas em liquidificador doméstico e 

armazenadas em recipientes herméticos, sob congelamento até a realização das análises 

químicas. Todas as análises de caracterização da polpa in natura, das espumas e da polpa 

em pó de maracujá foram realizadas em triplicata seguindo as técnicas do Instituto Adolf 

Lutz (2008). 

As análises realizadas foram as seguintes: 

Determinação do teor de água: determinada através da pesagem de 2 a 10g da 

amostra em capsula, previamente tarada e aquecida durante 6 horas em estufa a vácuo a 

70 ºC, sob pressão reduzida ≤ 100 mm de mercúrio (13,3 kPa), pesando as amostras até 

peso constante. 

Acidez Titulável Total (ATT): pesou-se 10 g de amostra sendo transferido para um 

frasco Erlenmeyerde 125 mL com auxílio de 50 mL de água destilada e submetidos à 

titulação com solução de NaOH 0,01N (padronizada com bifitalato de potássio), 

utilizando fenolftaleína 1% como indicador.  

Determinação de pH: utilizou-se aproximadamente 5 g da amostra diluída em 10 

ml de água destilada, até obtenção de uma mistura homogênea, com medição diretamente 

em pHmetro de bancada, devidamente calibrado com solução tampão de pH 4,0 e 7,0.   

Determinação do teor de Vitamina C: quantificado através do método de titulação 

da solução de ácido ascórbico com iodato de potássio.  

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 3 x 2, 

sendo 4 temperaturas do ar de secagem (40, 50, 60 e 70 °C), 3 aditivos (albumina, emustab 

e maltodextrina) e 2 porcentagens de aditivo (10 e 20%), com duas repetições. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e quando houve diferenças significativas, os 

dados médios foram comparados pelo teste de Scott knott, a 5% de significância, 

utilizando o software Sisvar 5.3 Build 77 (FERREIRA, 2011). 

Além da análise univariada, os dados médios obtidos nas análises químicas foram 

submetidos à uma análise multivariada. Para tanto, o conjunto de dados obtidos das 

análises químicas, foram examinados pela análise de componentes principais (PCA), 

utilizando-se o software Chemoface 1.4 (NUNES et al., 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As espumas compostas por maltodextrina e emustab apresentarem densidade na 

faixa de 0,48 – 0,45 g.cm-3, respectivamente, estando adequadas para secagem pelo 

método foam mat na faixa recomendada (0,1 a 0,6 g.cm-3), segundo Van Arsdel e Copley 

(1964). Amostras preparadas com o aditivo albumina apresentaram densidade acima da 

máxima (0,73 g.cm-3) sugerida para o processo. Mafra et al. (2015) encontraram para 

espuma a partir da polpa de acerola com albumina densidade acima do recomendado 0,81 

g.cm3. Em relação ao teor de água, quanto maior a temperatura de secagem, menor foi a 

umidade encontrada nas amostras, conforme ilustra a Tabela 1. Soares (2009) verificou 

em seu trabalho que a umidade das espumas de araçá-boi diminuiu com o aumento das 

concentrações dos aditivos usados (maltodextrina, albumina, Superliga® e Emustab®). 

Estão apresentados na Tabela 1 a caracterização química da polpa de maracujá do 

mato e da polpa de maracujá formulada submetido a secagem à 40, 50, 60 e 70°C, com 
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as médias gerais, teste F e coeficientes de variação (CV), além do teor de água médio (b. 

u.). 

 

 

Tabela 1 

 Caracterização química da polpa de maracujá do mato in natura, das espumas e polpa 

de maracujá do mato em pó e teor de água médio (b. u.) 

 
Tratamentos T. 

(ºC) 

Aditivo Conc. 

aditivo (%) 

ATT pH Vit. C Média 

b. u. 

1 40 Albumina 10 47,53 4,80 224,00 7,5 

2 40 Albumina 20 38,70 5,06 197,13 5,7 

3 40 Maltodextrina 10 43,45 4,48 102,43 6,7 

4 40 Maltodextrina 20 38,38 4,47 138,26 6,4 

5 40 Emustab 10 48,46 4,46 121,23 7,8 

6 40 Emustab 20 45,02 4,53 140,81 7,7 

7 50 Albumina 10 53,44 5,05 219,09 3,5 

8 50 Albumina 20 41,99 5,25 287,04 3,1 

9 50 Maltodextrina 10 51,34 4,46 146,09 3,0 

10 50 Maltodextrina 20 43,20 4,54 131,14 4,0 

11 50 Emustab 10 59,29 4,54 185,00 4,7 

12 50 Emustab 20 51,66 4,57 165,28 6,0 

13 60 Albumina 10 49,25 4,94 169,33 3,3 

14 60 Albumina 20 39,61 5,16 199,28 2,8 

15 60 Maltodextrina 10 49,22 4,45 227,85 2,5 

16 60 Maltodextrina 20 40,74 4,47 141,28 3,0 

17 60 Emustab 10 56,25 4,45 141,14 4,1 

18 60 Emustab 20 58,25 4,63 141,66 4,6 

19 70 Albumina 10 48,06 4,82 239,04 2,0 

20 70 Albumina 20 36,81 5,08 268,14 1,1 

21 70 Maltodextrina 10 46,44 4,44 111,30 1,8 

22 70 Maltodextrina 20 43,93 4,40 107,27 2,6 

23 70 Emustab 10 65,70 4,40 121,66 2,7 

24 70 Emustab 20 55,40 4,45 146,22 2,3 

25 --- Albumina 10 23,77 4,89 128,91 --- 

26 --- Albumina 20 21,54 5,20 240,19 --- 

27 --- Maltodextrina 10 23,74 4,62 84,64 --- 

28 --- Maltodextrina 20 23,74 4,60 115,75 --- 

29 --- Emustab 10 24,66 4,55 86,91 --- 

30 --- Emustab 20 22,93 4,66 103,48 --- 

31 --- Polpa in 

natura 

--- 24,55 4,40 135,55 --- 

  Média Geral  42,48 4,67 161,1 --- 

  CV (%)  9,04 2,94 27,46 --- 

  F  20,377* 7,804* 3,053* --- 
* Significativo a 5% pelo teste F. 

  

Para interpretar os efeitos dos tratamentos sobre a ATT, pH e teores de vitamina C 

da espuma e do pó de maracujá do mato, utilizou-se a análise de componentes principais 

(PCA), gerando um biplot (Figura 1) como resultado dos valores obtidos.  

Analisando o PCA, observa-se a formação de quatro grupos distintos. O grupo I, 

formado pelos tratamentos 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, é  composto pelas amostras das 

espumas e da polpa que não foram submetidas ao processo de secagem e apresentaram 

menores valores de ATT. O grupo II é composto por todos os tratamentos que contém 

albumina, esses tratamentos apresentaram maior teor de vitamina C e maior pH. O 

subgrupo II.I (1, 7, 13 e 19) para concentração de 10% do aditivo, apresentou maior ATT 
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em comparação ao grupo II.II (20% do aditivo). Silva (2015) encontrou mesmo resultado 

em seu estudo utilizando abumina como agente espumante, observou a redução da ATT 

conforme aumento da porcentagem de aditivo.  

 

Figura 1: Biplot das análises dos componentes principais para dados de ATT, pH e 

vitamina C.  

 

 
 

O grupo III (3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24) é formando por 

todos os tratamentos com maltodextrina e emustab, caracterizado por apresentar menor 

teor de vitamina C em relação ao grupo II, formado pelos tratamentos com albumina. Em 

relação a ATT, apresentou-se maior em relação a espuma e a polpa in natura. As 

principais características que contribuíram para a divisão desses grupos foram os aditivos 

(albumina no grupo II e maltodextrina e emustab no grupo III), e os tratamentos que não 

foram submetidos a secagem ficaram no grupo I, apresentação de teores diferentes de pH 

e vitamina C (maiores no grupo II e menores no grupo III). 

A Tabela 2 representa a análise de variância para os teores de ATT, pH e vitamina 

C. Verifica-se que apenas o efeito isolado dos tratamentos causa diferenças significativas 

nos teores de ATT, pH e vitamina C, já a interação entre as fontes de variação não são 

significativas. 

 

Tabela 2 

 Análise de variância para as variáveis ATT, pH e vitamina C. 

 

Fonte de Variação G

L 

AT

T 

pH Vit. C 

Temperatura 3 6,398* 1,977 1,132 
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Aditivo 2 35,060* 72,177* 19,381* 

Concentração 1 35,706* 6,910* 0,132 

Temperatura*Aditivo 6 2,449 0,394 2,106 

Temperatura*Concentração 3 0,564 0,065 0,389 

Aditivo*Concentração 2 1,952 2,492 0,937 

Temperatura*Aditivo*Concentração 6 0,860 0,163 0,978 

CV (%)  8,53 3,14 25,92 

Média geral  48,00 4,6620829 169,6534846 
* Significativo a 5% pelo teste F. 

 

Observando a Tabela 3, as temperaturas de secagem 50, 60 e 70 ºC não diferem 

estatisticamente para a variável ATT, mas quando esse índice é comparado com a acidez 

da polpa e temperatura de 40 ºC, verifica-se interferência neste quesito. Carvalho (2014) 

produzindo polpa de abobora em pó pelo processo de secagem em leito de espuma, 

utilizando Albumina, Emustab®, Maltodextrina e Super Liga Neutra e temperaturas de 

secagem 40, 50, 60, 70 e 80 °C, observou aumento da ATT com a elevação da 

temperatura. 

 

Tabela 3 

 Valores médios do efeito da temperatura em relação a ATT, pH e vitamina C. 

 

Temperatura ATT pH Vit. C 

40 43,588049 a 4,632777 a  153,978539 a 

50 48,889417 b 4,733611 a 165,605419 a 

60 49,390679 b 4,684168 a 170,090960 a 

70 50,152231 b 4,597777 a 188,939020 a  

 

Houve aumento do índice de ATT quando as espumas foram submetidas a 

temperaturas superiores a 50 ºC. Estudando o efeito da temperatura na secagem de polpa 

de acerola, Soares et al. (2001) encontraram níveis de Acidez Titulável Total 7 vezes 

maior do que na polpa de acerola in natura, o que vem garantir o sabor ácido característico 

do fruto, tornando-se um meio desfavorável para desenvolvimento microbiano.  

A elevação da temperatura não influenciou estatisticamente o pH (Tabela 3), 

ficando aproximadamente constante para as espumas formadas. Soares et al. (2001) em 

seu estudo não encontraram diferenças significativas entre o pH da polpa in natura de 

acerola e as espumas formadas utilizando emustab e liga neutra.  

O teor de vitamina C não sofreu alteração em relação ao aumento das temperaturas 

estudadas. Em comparação a polpa in natura, esse aumento ocasionou maior absorção de 

ácido ascórbico. Silva et al. (2008) verificaram que para as temperaturas estudadas, a 

concentração de vitamina C é maior quando se tem elevação da temperatura.  

Na Tabela 4 estão apresentados os valores médios ATT, pH e vitamina C da polpa 

em pó, em função do aditivo utilizado na formação da espuma. Os valores médios de pH 

para a espuma de polpa de maracujá com maltodextrina, emustab e albumina foram 4,46, 

4,50 e 5,02, respectivamente. Os valores encontrados para essas espumas estão próximos 

ao valor encontrado do pH da polpa de maracujá do mato in natura (4,40). Para os dois 

últimos aditivos houve diferença significativa para o pH em relação a albumina, esse fator 
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implicou em aumento da acidez, devido o valor do pH da albumina ser maior que os dos 

demais aditivos (5,020416) (SOARES, 2009). 

 

Tabela 4 

 Valores médios do efeito dos aditivos em relação a ATT, pH e vitamina C 

 

Tratamentos ATT pH Vit. C 

Albumina 44,423778 a 5,020416 b 225,381593 b 

Maltodextrina 44,587306 a 4,462500 a 138,202846 a 

Emustab 55,004198 b 4,503333 a 145,381593 a 

 

A utilização de agentes espumantes acarretou redução do pH para os aditivos 

maltodextrina e emustab e aumento para o aditivo albumina, diferindo estatisticamente 

entre si. O uso de maltodextrina reduziu o pH, estando de acordo com o estudo realizado 

por Soares (2009), que em seu trabalho caracterizou aditivos para secagem de araçá-boi 

em leito de espuma e observou que a maltodextrina reduz o pH devido a alguma liberação 

de ácido do aditivo.   

Soares et al. (2001) estudando desidratação de polpa de acerola pelo método foam-

mat, utilizando temperatura de secagem de 60 e 70 º C e como aditivos Pectina cítrica, 

Emustab, Super liga neutra, percebeu que o aumento da temperatura e os aditivos usados 

refletem positivamente no aumento do teor de vitamina C. 

Furtado et al. (2010) estudando o comportamento da secagem de polpa de seriguela, 

em leito de espuma e estufa de circulação de ar forçada, utilizando albumina como agente 

espumante, observou um aumento significativo no teor de ácido ascórbico da polpa em 

pó quando utilizou a temperatura de secagem de 80 ºC, em comparação as temperaturas 

de secagem de 60 e 70 º C, obteve maior concentração da vitamina. O mesmo resultado 

foi encontrado por Silva et al. (2008) na secagem de polpa de tamarindo em estufa de 

circulação de ar. 

O aumento das concentrações de aditivo proporcionou diferença entre os teores de 

pH e ATT, conforme ilustra a Tabela 5.  Soares (2009) encontrou resultado semelhante 

ao utilizar diferentes concentrações de aditivo, percebeu que todos os aditivos usados na 

formação das espumas promoveram diminuição da ATT com o aumento das suas 

concentrações. Em estudo relacionado a desidratação de polpa de maracujá azedo, pelo 

método em camada de espuma, Silva (2015) verificou a redução da ATT e aumento do 

pH conforme elevava a concentração de aditivo de 10 para 20%, ou seja, quanto maior a 

concentração maior o valor do pH das espuma. Silva et al. (2008) verificaram o mesmo 

comportamento, segundo os autores a redução da ATT pode estar relacionado com a 

alcalinidade dos aditivos. 

 

Tabela 5 

 Valores médios do efeito da porcentagem do aditivo em relação a ATT, pH e vitamina 

C 

Tratamentos ATT pH Vit. C 

10 51,537039 b 4,606528 a 167,347272 a 

20 44,473149 a 4,717638 b 171,959698 a 
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CONCLUSÕES 

 

A polpa de maracujá desidratada pelo processo foam mat apresenta maior ATT e 

menor pH, em comparação com a polpa in natura e as espumas de polpa de maracujá. O 

uso de albumina para a formação da espuma, em comparação ao uso de maltodextrina e 

emustab, proporciona polpa de maracujá em pó com maiores teores de vitamina C e maior 

pH. A temperatura de secagem de 40 °C produz polpa de maracujá em pó com menores 

teores de ATT, em comparação com as demais temperaturas estudadas. O aumento da 

concentração dos aditivos de 10 para 20% reduz a ATT e aumenta o pH da polpa de 

maracujá em pó. 
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RESUMO 

 

O uso de óleos essenciais como agentes antimicrobianos é dificultado por se tratar de produtos apolares, 

necessitando de testes prévios para escolha de um emulsificante. Tendo em vista a utilização do óleo 

essencial da Glândula Paracloacal, como composto de testes antimicrobianos o presente trabalho analisou 

a solubilidade de óleo essencial da Glândula Paracloacal em solventes, por procedimentos técnicos 

laboratoriais, utilizando o método de solubilidade qualitativo. O óleo essencial da Glândula Paracloacal se 

solubilizou nos solventes Tween 20 e Tween 80 na presença de meio aquoso. A utilização deste óleo 

essencial para fins de testes antimicrobianos é possível uma vez que ele se apresentou solúvel, o resultado 

obtido contribui para ampliação de informações sobre a utilização do óleo essencial da Glândula 

Paracloacal. 

 

Palavras-chave: Bioprospecção. Solventes. Zoologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo, com vários ambientes 

específicos que favorece a bioprospecção de extratos vegetais e de origem zoológica. A 

utilização terapêutica de partes obtidas de animais ou de derivados de seu metabolismo, 

como secreções corpóreas, excrementos, ou de materiais construídos por ele, como ninhos 

e casulos na cura de doenças humanas, é chamado de zooterapia (CASALI, 2010; 

COSTA; COSTA-NETO, 1999; DE OLIVEIRA; KFFURI; PENIDO et al., 2016; 

MAYWORM, 2011). Estudos realizados no Brasil listam partes do corpo de diferentes 

espécies de animais, que são utilizados nos tratamentos, sendo os crocodilianos os animas 

mais citados no uso como remédios em tratamentos de doenças pelas comunidades, tendo 

a gordura como o produto  mais citado (ALVES et al., 2009; ALVES; ROSA, 2007; 

COSTA-NETO, 1999).  

O Caiman yacare é um dos crocodilianos mais vigorosos no mundo, com 

densidades superiores a 100 ind/km², distribuídos no Pantanal brasileiro (FARIAS et al., 

2013). A espécie é resiliente às alterações ambientais e a caça. Está classificado na 

listagem atual da CITES de Espécies Crocodilianas como fora de ameaça de extinção, o 

seu cultivo em cativeiro na Bacia do Rio Paraguai é regulamentado por meio da portaria 

de nº 126 específica, publicada em fevereiro de 1990, pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (BRASIL, 1990; IUCN, 2017; 

MOURÃO et al., 2000). 

O cultivo da espécie gera descartes entre esses descartes se encontra a Glândula 

Paracloacal (GP), que fica fixada nas paredes da cloaca encontrada nos crocodilianos 

(WELDON; FLACHSBARTH; SCHULZ, 2008), sendo que está quando comprimida 

libera um óleo essencial. Realizar estudos com esse subproduto originado do abate do C. 
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yacare, ameniza a quantidade de descartes e agrega valor na utilização comercial do C. 

yacare. 

Nos últimos anos ocorreu um aumento na incidência da resistência bacteriana e 

redução na identificação de novos antibióticos sintéticos, pesquisas em busca de 

compostos farmacologicamente ativos de substancias naturais, tais como óleos essenciais, 

que visam uma forma terapêutica mais segura e acessível à população, se fazem 

necessárias (FILHO; YUNES, 1998; GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). 

Os testes de avaliação antimicrobiana foram desenvolvidos para testes com 

substancias polares (hidrófilos), os óleos essências são apolares, não ocorrendo a 

solubilização em água, tornando os resultados pouco acurados. Com o intuito de melhorar 

a qualidade destes testes, vem sendo empregado a adição de solventes como Etanol, 

Tween 20, Tween 80 e dimetil sulfóxido (DMSO). Diante disso, desenvolveu-se este 

trabalho com o objetivo de analisar a solubilidade do óleo essencial da GP de C. yacare 

nos solventes Etanol, Tween 20, Tween 80 e DMSO. 

 

METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDO 

 

 Estudo de natureza experimental de abordagem analítica de procedimentos 

técnico laboratoriais com óleo essencial da GP, subproduto oriundo do abate do C. 

yacare, no município de Cáceres, Mato grosso, Brasil. 

 

SOLUBILIDADE 

 

O ensaio de solubilidade do óleo da GP adicionado aos solventes etanol absoluto, 

Tween 20, Tween 80 e DMSO foi realizado por adaptação do método de solubilidade 

qualitativo ( EASTMAN; MOORE, 1984; HANSEN, 1967). 

Os testes foram realizados em temperatura ambiente, primeiramente foram 

preparadas soluções de estoque (solução mais concentrada), da seguinte maneira: 

adicionamos em tubos de ensaio 10 mg de óleo essencial, 63 μL de cada solvente e 

completamos para 1 mL de água destilada, homogeneizamos por 1 minuto.  

 A partir desta solução realizamos a solução teste, onde foram retirados 160 μL da 

solução estoque e colocados em tubos de ensaio, posteriormente foram acrescentados a 

esta solução 20 μL de água destilada e realizado homogeneização por 1 minuto, mais 50 

μL de água destilada foram acrescentados e a homogeneização foi repetida, o processo 

foi repetido até que se atingisse o volume final de 1 mL, o que corresponde 

aproximadamente a concentração de 2% do solvente. A solubilidade foi classificada 

conforme descrito na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Termos descritivos de solubilidade e seus significados 

 

Faixa de Solubilidade Significado 

Solúvel Translúcido e homogêneo 

Pouco solúvel Turva 

Insolúvel Turva e com formação de micelas  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O óleo essencial da GP na presença dos solventes puros, etanol absoluto, Tween 

20, Tween 80 e DMSO se apresentou solúvel. 

O óleo essencial da GP solubilizado em Tween 20 e Tween 80 se mantiveram 

solúvel após a adição de água destilada no tubo de solução teste.  

O óleo essencial da GP solubilizado em etanol, após a adição de água destilada no 

tubo de solução teste se mostrou pouco solúvel e o solubilizado em DMSO após a adição 

de água destilada no tubo de solução teste se mostrou insolúvel com presença do óleo nas 

paredes da vidraria (Figura 1). 

 

Figura 1: Teste de Solubilidade de óleo essencial da GP em Tween 20, Tween 80, 

DMSO e Etanol. 

 
 

Tween 20, Tween 80 e Etanol são os solventes mais utilizados em ensaios 

antimicrobianos com óleos essências, porém o uso do Tween 20 e 80 pode gerar 

resultados falso-positivos ou diminuir a atividade dos óleos essenciais, para minimizar 

esses efeitos e para padronização nos métodos antimicrobianos com óleo essenciais é 

indicado que os solventes estejam em uma concentração máxima de 2%, ( HOOD; 

WILKINSON; CAVANAGH, 2003; NASCIMENTO; NASCIMENTO; RODRIGUES, 

2007). 

 

CONCLUSÕES 

 

A reprodução de ensaios antimicrobianos com o óleo essencial da GP é possível 

uma vez que este se apresentou solúvel no teste de solubilidade na presença dos 

emulsificantes, tendo a solubilidade alterada de acordo com a quantidade do 

emulsificante, porém, há necessidade de padronização do teste de solubilidade para óleos 

essenciais, a falta de padronização sobre esta atividade dificulta a comparação entre os 

estudos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALVES, R. R. N. et al. Commercialization of animal-derived remedies as complementary medicine in the 

semi-arid region of Northeastern Brazil. Journal of Ethnopharmacology, v. 124, n. 3, p. 600–608, 2009.  

 

ALVES, R. R. N.; ROSA, I. L. Zootherapeutic practices among fishing communities in North and Northeast 

Brazil: A comparison. Journal of Ethnopharmacology, v. 111, n. 1, p. 82–103, 2007.  



 
 

71 

 

 

BRASIL. Portaria no 126, de 13 de fevereiro de 1.990. Ministério do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal. p. 6–8, 1990.  

 

COSTA-NETO, E. M. Healing with animals in Feira de Santana City, Bahia, Brazil. Journal of 

Ethnopharmacology, v. 65, n. 3, p. 225–230, 1999.  

 

COSTA, V. P.; MAYWORM, M. A. S. Plantas medicinais utilizadas pela comunidade do bairro dos 

Tenentes - município de extrema, MG, Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, v. 13, 

n. 3, p. 282–292, 2011.  

 

DE OLIVEIRA, H. B.; KFFURI, C. W.; CASALI, V. W. D. Ethnopharmacological study of medicinal 

plants used in Rosário da Limeira, Minas Gerais, Brazil. Revista Brasileira de Farmacognosia,, v. 20, n. 

2, p. 256–260, 2010.  

 

EUA.United States Patent  (Estados Unidos da América) James E. Eastman; Rochester Moore. COLD-

WATER-SOLUBLE GRANULAR STARCH FOR GEL LED FOOD COMPOSTIONS. US 

4,465,702, 01 Nov. 1982, 14 Aug. 1984.  

 

FARIAS, I. P. et al. Avaliação do risco de extinção do jacaré-do-pantanal  Caiman yacare  (Daudin, 1802) 

no Brasil. Biodiversidade Brasileira, Brasilia, v. 3, n. 1, p. 21–30, 2013.  

 

FILHO, V. C.; YUNES, R. A. Estratégias para a obtenção de compostos farmacologicamente ativos a partir 

de plantas medicinais. Conceitos sobre modificação estrutural para otimização da atividade. Quimica 

Nova,  v. 21, n. 1, p. 99–105, 1998.  

 

GUIMARÃES, D. O.; MOMESSO, L. DA S.; PUPO, M. T. . ANTIBIÓTICOS: IMPORTÂNCIA 

TERAPÊUTICA E PERSPECTIVAS PARA A DESCOBERTA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

AGENTES. Quim. Nova, v. 33, n. 3, p. 667–679, 2010.  

 

HANSEN, C. M. The Three Dimensional Solubility Parameter and Solvent Diffusion Coefficient. Their 

Importance in Surface Coating Formulation. J. Paint Technology, p. 104, 1967.  

 

HOOD, J. R.; WILKINSON, J. M.; CAVANAGH, H. M. A. Evaluation of Common Antibacterial 

Screening Methods Utilized in Essential Oil Research Evaluation of Common Antibacterial Screening 

Methods Utilized in Essential Oil Research. Journal of Essential Oil Research, Arizona, v. 15, n. April 

2014, p. 37–41, 2003.  

 

IUCN. Utilização Sustentável, Caiman yacare. CROCODILE SPECIALIST GROUP. Disponivel em: 

http://www.iucncsg.org/pages/Crocodilian-Species.html. Acessado em: 20 Jun. 2017.  

 

MOURÃO, G. M. et al. Aerial surveys of caiman, marsh deer and pampa deers in the Pantanal Wetland of 

Brazil. Biological Conservation, v. 92, n. 5197, p. 175–183, 2000.  

 

NASCIMENTO, P. F. C.; NASCIMENTO, A. C.; RODRIGUES, C. S. Atividade antimicrobiana dos óleos 

essenciais : uma abordagem multifatorial dos métodos. Brazilian Journal of Pharmacognosy, v. 17, n. 1, 

p. 108–113, 2007.  

 

PENIDO, A. B. et al. Ethnobotanical study of medicinal plants in Imperatriz, State of Maranhão, 

Northeastern Brazil. Acta Amazonica, v. 46, n. 4, p. 345–354, 2016.  

 

WELDON, P. J.; FLACHSBARTH, B.; SCHULZ, S. Natural products from the integument of nonavian 

reptiles. Natural Product Reports, v. 25, n. 4, p. 738, 2008.  

 

 

 



 
 

72 

 

SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE LEUCENA  
 

Dhielida Torquato dos Santos1, Beatriz Fernanda Silva Lima1, Petterson Baptista da Luz1 

 

1 Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT 

 

Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina veterinária e Zootecnia. 

 

RESUMO 

 

A leucena (Leucaena Spp) é uma leguminosa arbórea, altamente palatável, produz elevadas quantidades de 

forragem com altos teores de proteína e minerais, notadamente em solos de alta fertilidade natural, sendo, 

portanto, uma alternativa de baixo custo para a substituição parcial dos produtos comerciais comumente 

utilizados na suplementação animal. Possui semente com índice de germinação inferior a 50%, sendo 

necessário a superação dessa dormência. Partindo deste entrave que é a dificuldade de germinação das 

sementes de Leucena, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o método de superação de dormência 

que proporciona maiores valores de germinação. A superação da dormência de sementes de leucena, foi 

realizada no Laboratório de Sementes e Plantas Ornamentais da Universidade do Estado de Mato Grosso – 

Campus Cáceres. Para tanto, foram utilizados três métodos para superação de dormência, sendo eles, água 

quente, escarificação química e mecânica. Após a superação de dormência foi realizado o teste de 

germinação. Os resultados médios de primeira contagem e germinação de sementes de leucena se 

comportaram de maneira semelhante com relação aos métodos de superação de dormência, sendo que a 

testemunha, que não possuía nenhum tipo de tratamento, foi a que apresentou menor média de germinação. 

Os testes de escarificação mecânica e química apresentaram melhores médias de superação de dormência 

de sementes de leucena. A superação de dormência de sementes de leucena por meio da utilização de água 

a 80 oC é um método eficiente que pode ser executado por apresentar características relevantes. 

 

Palavras-chave: Leucaena Spp. Germinação. Escarificação.   
 

INTRODUÇÃO 

 

A leucena (Leucaena Spp) é uma leguminosa arbórea, originária da América 

Central, de emprego bastante diversificado, onde se dispersou para outras partes do 

mundo devido a sua versatilidade de utilização, podendo ser empregada para forragem, 

produção de madeira, carvão vegetal e melhoramento do solo (VEIGA; SIMÃO NETO, 

1992). 

Altamente palatável, produz elevadas quantidades de forragem com altos teores 

de proteína e minerais, notadamente em solos de alta fertilidade natural, sendo, portanto, 

uma alternativa de baixo custo para a substituição parcial dos produtos comerciais 

comumente utilizados na suplementação animal (COSTA, 1987). 

Para a produção das mudas de leucena, é necessário quebrar a dormência natural 

das sementes, causada pela impermeabilidade do tegumento à água, a qual se denomina 

semente dura. O plantio de sementes desta leguminosa sem quebra da dormência física 

resulta, geralmente, em índice de germinação inferior a 50% (KLUTHCOUSKI, 1980) e 

ocasiona emergência lenta e irregular, com reflexos diretos sobre o estande final, além de 

favorecer a infestação das ervas daninhas (MARTINS et al., 1996).  

Segundo Nascimento (1982), as técnicas mais utilizadas para quebrar a 

impermeabilidade à água das sementes de leguminosas são: tratamentos térmicos, 

químicos (ácido sulfúrico ou álcool), elétricos ou de pressão, abrasão e armazenamento. 

Partindo deste entrave que é a dificuldade de germinação das sementes de 

Leucena, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o método de superação de 

dormência que proporciona maiores valores de germinação.  
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METODOLOGIA  

 

A superação da dormência de sementes de leucena, foi realizada no Laboratório 

de Sementes e Plantas Ornamentais da Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus 

Cáceres. Para tanto, foram utilizados três métodos para superação de dormência, sendo 

eles: 

Água quente: submetemos 100, sendo 4 repetições de 25 sementes de leucena a uma 

condição de água a 80 oC por 5 minutos, utilizando o equipamento de banho-maria.  

Escarificação química: 100 sementes, sendo 4 repetições de 25 sementes foram 

submetidas ao ácido sulfúrico por 20 minutos, e, posteriormente lavadas em água 

corrente. 

Escarificação mecânica: 100 sementes, sendo 4 repetições de 25 sementes foram 

submetidas a escarificação em lixa, sendo uma de cada vez e apenas uma leve abrasão. 

 Para comparação, 4 repetições de 25 sementes sem nenhum tipo de tratamento de 

superação de dormência foi feita como testemunha, totalizando 4 tratamento diferentes. 

Após a superação de dormência foi realizado o teste de germinação. 

Teste de Germinação: Conduzido em quatro repetições de 25 sementes por tratamento, 

distribuídas entre papel germitest, umedecidas com água destilada equivalente a 2,5 vezes 

o peso do substrato seco, mantidas em BOD a 25 ºC e fotoperíodo de doze horas. As 

avaliações foram realizadas no quarto e no décimo dia após a semeadura, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelas Regras para análise de sementes (BRASIL, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados médios de primeira contagem e germinação de sementes de leucena 

se comportaram de maneira semelhante com relação aos métodos de superação de 

dormência, sendo que a testemunha, que não possuía nenhum tipo de tratamento, foi a 

que apresentou menor média de germinação (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Resultados médios de primeira contagem (PC) e germinação (G) de sementes de 

leucena após a superação da dormência com os tratamentos em questão e sem superação 

de dormência (testemunha) 

 

Tratamento PC  G 

Testemunha 1,75 c 8,75 c 

Escarificação mecânica 22,75 a 23,75 a 

Escarificação química 21,25 a 24 a 

Água quente 10 b 20 b 

CV (%) 7,25 4,13 

 

As médias, seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si 

pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância. 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Teles et al., (2000), onde a 

imersão em H2SO4 concentrado por 20 min foi eficiente para quebrar a dormência das 

sementes. 
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Vale ressaltar que os tratamentos de superação de dormência que apresentaram 

melhor média de germinação foram a escarificação química e a mecânica, de modo que a 

mecânica apresenta como aspecto negativo a necessidade de mão-de-obra que em larga 

escala, torna este processo de escarificação oneroso. Por outro lado, a escarificação 

química apresenta como aspecto negativo perigo de queimadura por ser realizada com 

ácido sulfúrico. 

Sendo assim, pequenos produtores podem fazer uso de água quente a 80 oC que 

apresentou pouca diferencia entre os melhores métodos de superação de dormência e 

apresenta como vantagem o baixo custo, método de fácil replicação e pode ser feito em 

larga escala. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os testes de escarificação mecânica e química apresentaram melhores médias de 

superação de dormência de sementes de leucena. 

A superação de dormência de sementes de leucena por meio da utilização de água 

a 80 oC é um método eficiente que pode ser executado por apresentar características 

relevantes. 
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RESUMO 

 

O ensino de química enfrenta muitos desafios, principalmente por tratar de conceitos abstratos e cálculos 

matemáticos que despertam desinteresse e aflição nos estudantes, com isso têm-se a necessidade de seus 

conteúdos serem tralhados de forma mais dinâmica, reflexiva e colaborativa, facilitando assim a relação e 

o sentido dos mesmos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar e investigar a adoção de uma 

metodologia ativa de ensino conhecida como PBL – Problem-Based Learnig, do português: Aprendizagem 

Baseada em Problemas, no ensino de titulações ácido-base no ensino superior de farmácia. Com isso, pode-

se concluir que o PBL foi bem aceito pelos estudantes e houve uma maior interação, discussões de conceitos 

e possivelmente um maior aprendizado de conceitos químicos. 

 

Palavras-chave: Metodologias ativas. Metodologia de ensino. Química investigativa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As dificuldades enfrentadas pelos alunos de química possivelmente estão 

relacionadas com os métodos tradicionais de ensino, de forma descontextualizada, na 

qual, gera o desentusiasmo pelo conteúdo, apresentam repugnância em co-relacionar a 

temática estudada com o cotidiano. De acordo com Leão (1999, p.191) “O ensino 

tradicional pretende transmitir os conhecimentos, isto é, os conteúdos a serem ensinados 

por esse paradigma seriam previamente compendiados, sistematizados e incorporados”. 

Por conseguinte, é o docente que domina a temática sensatamente, organizando-o, 

estruturando-o para subsequente serem propagados aos alunos. A ênfase do ensino 

tradicional, consequentemente, está na disseminação de conhecimento (SAVIANI, 1991). 

Na finalidade de facilitar o entendimento no estudo de química, tornando-o mais 

compreensível e de maior interesse dos discentes é necessário transmudar os métodos de 

ensino a fim de propiciar inovações no exercício de ensino-aprendizagem. Segundo 

Arroio et al. (2006), há uma carência imprescindível na utilização de metodologias 

alternativas, propícias para o ensino de química, intencionando desta forma, a curiosidade 

e o interesse sobre os constituintes programáticos de química, outrossim essa separação 

na metodologia proporciona melhor compreensão dos conteúdos ministrados. O emprego 

das novas metodologias transfere um encorajamento sumo e cooperativo aos alunos, na 

finalidade de favorecer a absorção e de modo consequente a aprendizagem, visto que, o 

ensino-aprendizagem instiga o aluno a articular seu próprio conhecimento. 

E com isso, percebe-se que é necessário atualmente uma maior capacidade de o 

aluno buscar o seu próprio conhecimento ou seja, ser mais ativo em sua aprendizagem, 

com isso têm-se adotado metodologias ativas que perfazem, sendo incluídas como 

indivíduos históricos, dessa maneira, atribuem-se um papel ativo na aprendizagem, visto 
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que, suas experiências, habilidades e convicções são valorizadas como início para 

elaboração do conhecimento (NEUMANN; SANTOS; DIESEL, 2017).  

Sustentando este argumento, Berbel (2011), afirma que, o método ativo é um 

processo que visa estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para 

pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para tomada de decisão, ademais o 

método ativo traduz-se numa percepção didática que incentiva os processos de ensino e 

de aprendizagem em um aspecto analítico e sensato, no qual o estudante é corresponsável 

pelo seu conhecimento, sendo o professor apenas o facilitador desse processo. 

Problematizar, portanto, é o mecanismo para quem deseja aprender, pois como afirma 

Berbel (2011) “Aprender por meio da problematização e/ou da resolução de problemas 

de sua área é uma das possibilidades de envolvimento ativo dos alunos em seu próprio 

processo de formação”. 

Dentre as metodologias ativas destaca-se o PBL (Problem-Based Learning), sendo 

um dos procedimentos de aprendizagem que beneficia as inúmeras nuances dos 

conhecimentos, essencialmente quando se aprecia os pensamentos antecipados nas 

primeiras etapas, os incentivos dos estudantes envolvem-se de modo direto a solucionar 

os problemas destacados (SAMPAIO; ANTONIO; AGUIAR, 2014). De acordo com 

Sampaio, Antonio e Aguiar (2014), exaltam que: “Para melhor resultado no PBL, o papel 

do tutor é fundamental, assim como boa comunicação, sem desconsiderar que um 

ambiente amigável e não ameaçador parece contribuir consideravelmente em cada uma 

das fases”. 

Giribet e Moya (2014) constataram que a metodologia PBL possui diversos pontos 

positivos que possibilitam a formação dos estudantes, visto que, acredita-se que os 

discentes são construídos no contexto que lhes proporcionam a autoaprendizagem, no 

qual influenciará positivamente na futura profissão, esta metodologia pode oportunizar o 

desenvolvimento de saberes primordiais à sua atuação profissional, exemplo este a 

elaboração de um pensar crítico, aptidão na comunicação, trabalho em equipe, melhora 

na autoestima em associação a profissão exercida e encorajamento na aprendizagem 

possibilitando-o perceber o desejo de investigar, amplificar e requalificar seus 

conhecimentos. 

Dentre as competências proporcionadas pelo PBL, Cogo et al. (2010) salientam sua 

colaboração para o desenvolvimento e sistematização do trabalho em equipe e, por 

conseguinte, a edificação de um conhecimento coletivo, no qual possibilita a formação 

de profissionais habituados em relações interpessoais e colaboração nos exercícios 

necessários ao seu futuro processo de trabalho. 

Com o objetivo de estudos das propostas de aprendizagem baseada em problemas, 

Razzoto, Raimondi e Stocco (2017), relatam em sua pesquisa uma investigação realizada 

com trinta e seis acadêmicos de engenharia química de uma universidade. Foi proposto 

para cada grupo um estudo de caso, de forma a despertar a curiosidade dos discentes. Os 

resultados obtidos mostraram claramente a compreensão dos alunos em correlação a 

sistematização de resoluções de problemas no ensino de química. O estudo proporcionou 

aos acadêmicos que despertassem a autonomia na busca do conhecimento, fundamental 

para resolução de problemas científicos. 

Foi realizado também por Crizélia, Carlos e Paulo (2008), uma pesquisa 

desenvolvida com uma turma do 2º (segundo) ano do ensino médio de uma escola pública 

localizada em São Paulo. Crizélia, Carlos e Paulo, buscaram compreender como o 

emprego de um problema auxilia no processo de ensino-aprendizagem, oportunizando o 
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aluno a construir seu próprio conhecimento. A pesquisa mostrou inúmeros benefícios 

vinculados a motivação e a participação dos alunos no decorrer das aulas de química. Os 

autores afirmam que essa abordagem é necessária, visto que, os problemas propostos 

apresentam informações insuficientes para condução da resposta, neste caso permitirá que 

o aluno possa arquitetar seu conhecimento.  

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada com uma turma de farmácia do 3º (terceiro) semestre, 

situada na Faculdade do Pantanal (FAPAN). Concerne um estudo de carácter qualitativo 

com o desígnio de aprimorar os conhecimentos sobre titulação ácido-base, com a 

aplicação das convicções de aprendizagem baseada em problemas.  

Minayo (2015) mostra que a pesquisa qualitativa se atenta primordialmente com o 

grau de realidade que não consegue ser quantificado. Com isso, aborda o universo de 

aspirações, motivos, significados, atitudes, valores e crenças que apresentam um 

ambiente mais detalhado das relações, dos fenômenos e dos processos, proporcionando 

uma expectativa mais profunda ao tema estudado. 

Por ter sido realizado a interação e cooperação entre o pesquisador e seus alunos, a 

natureza da pesquisa foi caracterizada como pesquisa-ação segundo Cazzolato (2008), 

afirma que, a pesquisa qualitativa teve um cunho de pesquisa-ação, visto que, seu maior 

intuito seja oportunizar novas informações, conceber e produzir conhecimento que traga 

melhorias e soluções para toda a sistematização (CAZZOLATO, 2008). 

Outrossim, a pesquisa-ação traduz-se fundamentalmente em vincular pesquisa e 

ação em um único processo, dispõe-se em elucidar a realidade em que estão inseridos 

constatando problemas coletivos, analisando e experimentando soluções em circunstância 

real, conjuntamente, há produção e uso de conhecimento (THIOLLENT, 1997). 

Para orientação do trabalho, foi elaborado um roteiro contendo a descrição de dois 

problemas, no qual os alunos foram convidados a se dividirem em grupos compostos por 

4 a 5 indivíduos, cada grupo em questão recebeu o mesmo roteiro. Na figura 1 está o 

problema 1 proposto, 

 

Figura 1: Problema 1 do PBL aplicado 
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Fonte: Figueiredo, 2018. 

 

O professor responsável pela disciplina antes de levá-los ao laboratório de química 

concedeu algumas explicações acerca dos problemas que os alunos deveriam resolver e 

explanou sobre alguns procedimentos necessários para os alunos realizarem as análises. 

 Posteriormente, realizou-se uma leitura em conjunto, discutindo alguns conceitos 

já adquiridos ao longo da vida acadêmica e conceitos inéditos aos quais não tinham 

conhecimento, anotando-os. Tentou-se descobrir as fórmulas para determinação da 

concentração, sucedendo um debate entre os grupos, nos quais chegaram a um consenso 

em que fórmula iria ser utilizar. Foi proposto também que realizassem questões 

motivadoras de discussão e também os dois problemas, sendo produzidas fora da 

instituição, com finalidade de trazerem os mesmos resolvidos na aula seguinte e as 

possíveis dúvidas a serem sanadas. 

Na aula subsequente, os alunos dirigiram-se para o laboratório de química, para que 

pudessem realizar na prática a teoria anteriormente estudada. A prática envolvida referiu-

se a titulação do ácido acético trazido pelo professor. Inicialmente, realizou-se a leitura 

da folha de procedimento, recolhendo os materiais a serem utilizados na prática, 

colocando-os em cima da bancada. Logo em seguida, montou-se a estante universal, 

providenciou-se a limpeza adequada da bureta com a solução padrão a ser utilizada na 

titulação ácido-base, preencheu-se a bureta com a mesma solução de concentração 

conhecida.  

Com isso, retirou-se uma alíquota da amostra homogeneizada (solução), transferiu-

se a fração para um erlenmeyer adicionando-se algumas gotas de indicador ácido-base. 

Iniciou-se a adição da solução que se encontra na bureta ao erlenmeyer de forma não 

muito rápida e contínua, sob agitação da solução no erlenmeyer, observando 

cuidadosamente o aspecto do material no erlenmeyer. 

Interrompeu-se a adição da solução da bureta no ponto final da titulação, quando 

ocorre a viragem do indicador, logo em seguida, anotou-se o valor gasto no ponto final 

com a precisão adequada. Efetuou-se os cálculos da concentração do analito, seguindo a 

proporção estequiométrica da reação. 

Todos os processos foram realizados com autonomia pelos estudantes, pois os 

mesmos já haviam estudado a técnica de titulação por meio de vídeos e livros que 

abordavam este tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados obtidos foram das falas de alguns alunos por meio da gravação de 

frases expressas por eles e que traziam um significado importantes acerca da metodologia 

adotada e pela observação feita e manuscrita pelo professor da disciplina em um caderno 

de anotações (caderno de campo) em todo o percurso da pesquisa, desde a sala de aula 

até a prática laboratorial. 

 Inicialmente com a metodologia proposta aos estudantes houve uma resposta 

negativa, visto que eles, sempre esperam por conteúdos prontos e respostas prontas. Nesta 

turma, haviam sempre perguntas do tipo:  

 

Aluno1: “Professor, tem slides deste conteúdo para gente estudar       

para a prova? ” 
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Aluno2: “É muito complicado ter que procurar resolver esse 

problema, o senhor    não poderia explicar logo? Assim ficaria 

muito mais fácil. ” 

  

Estas falas corroboram com o que Leão (1999) discute que o ensino tradicional 

pretende transmitir os conhecimentos, isto é, os conteúdos a serem ensinados por esse 

paradigma seriam previamente compendiados, sistematizados e incorporados. No ensino 

tradicional não se busca a reflexão e busca por significados dos estudantes, fazendo com 

que o mesmo apenas memorize conceitos e reproduza-os nas avaliações, sempre com um 

único intuito, buscar nota e não o aprendizado em si. 

 O professor da disciplina, pediu para que os alunos enviassem via e-mail possíveis 

dúvidas que surgissem, o que foi muito satisfatório, pois muitos alunos enviavam dúvidas 

concernentes para a resolução dos dois problemas propostos. As principais dúvidas foram 

em relações ao cálculo, pois os alunos não conseguiam fazer a relação estequiométrica 

entre o titulado e o titulante, isso apontou que era necessária uma discussão mais 

aprofundada desta relação no laboratório no momento do procedimento experimental. 

 Na prática experimental no laboratório de química da FAPAN, o professor 

explicou alguns cuidados que os alunos deveriam ter para realizar as análises e também 

elaborou alguns questionamentos para perceber se todos haviam estudado e discutido os 

conceitos e procedimentos necessários para a realização da titulação do ácido acético. 

Com esta arguição o professor viu que maioria da turma havia realizado as leituras que 

ele pediu, bem como haviam algumas dúvidas acerca das reações químicas envolvidas e 

conceitos como titulação direta e indireta. 

 No momento da titulação o professor não realizou um exemplo de como era para 

ser feito e nem estava no procedimento experimental, com intuito de perceber se os alunos 

sugeriam ou elaborassem explicações de como deveria ser realizado tal procedimento e 

nos três grupos percebeu-se que os alunos apresentavam uma noção satisfatória de como 

realizar. Em todos os momentos o professor realizava questionamentos acerca do que os 

alunos realizavam como ponto de partida para verificar a aprendizagem dos conceitos e 

das técnicas. Um exemplo disso foi o seguinte diálogo entre o professor e o Aluno2: 

 

Professor: “ALUNO2, até que ponto você ficará despejando a solução de NaOH na 

solução que está segurando? ” 

Aluno2: “Até eu atingir o ponto de equivalência professor. ” 

Professor: “Como assim o ponto de equivalência, o que é isso? ” 

Aluno2: “Bem professor, pelo o que vimos é no momento em que a base vai neutralizar 

o ácido fraco que temos aqui, que é o ácido acético. ” 

Professor: “Muito bem, então eu posso dizer que sempre que eu quiser realizar uma 

titulação eu vou despejar o NaOH até atingir este ponto? ” 

Aluno2: “Depende do tipo da titulação professor, neste caso do ácido acético sim, mas 

também nós poderíamos estar despejando um ácido em uma base, como no primeiro 

problema que o senhor passou. ” 

 Neste diálogo percebe que o aluno conseguiu entender o real processo da titulação 

ácido-base e ainda conseguiu relacionar com outros tipos que necessitam de outros 

reagentes. Isso demonstra que a discussão dos problemas os levou a discutir e comparar 

conceitos e técnicas relacionadas com o conteúdo proposto. 
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 Na realização dos cálculos houve a necessidade de relembrar conceitos básicos da 

matemática, isso demonstra uma certa fragilidade dos alunos em termos de cálculos, o 

que dificultou em relacionar a quantidade de Titulante gasto na titulação. Mas 

relembrando os conceitos matemáticos os grupos conseguiram realizar e propor 

explicações condizentes e reflexivas acerca da titulação ácido-base 

 

CONCLUSÕES 

 

 Ensinar exige mais do que conhecimento da parte do professor. É preciso 

disposição para inovar, adaptar e procurar sempre novos caminhos, saberes e 

oportunidades de melhorar a prática docente. 

Tanto o laboratório de química, quanto o as discussões em grupo na resolução dos 

problemas propostos, se caracterizam como ferramentas de ensino poderosas e 

potencialmente significativas no trato de conteúdos de químicas a serem explorados por 

professores e alunos.  

No caso do conteúdo de titulações ácido-base, que é sempre considerado por 

professores um conteúdo de difícil compreensão pelos alunos percebemos que se 

adotando novas metodologias, neste caso o PBL, possibilitou uma aprendizagem 

contextualizada de conteúdos científicos químicos e que muitos professores têm 

dificuldade de trabalhar com seus alunos. Dessa forma, o PBL pode trazer contribuições 

para o ensino de Química no ensino superior. 
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EIXO 3: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: ECOLOGIA, GENÉTICA, BOTÂNICA, 
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RESUMO 

 

Os anuros em geral são considerados oportunistas no habito alimentar, no entanto pouco se conhece da 

dieta da maioria das espécies. Nesse estudo apresentamos a dieta de Rhinella schneideri, baseada na análise 

do conteúdo estomacal de 14 indivíduos, advindos das proximidades do Hotel Recanto do Dourado inserido 

na Bacia do Alto Paraguai no Pantanal Mato-Grossense, região de Cáceres. Foram encontrados 408 itens 

pertencentes a 10 categorias de presas. Rhinella schneideri alimentou-se de uma forma generalizada, sendo 

que as categorias de presas que apresentaram maior Índice de Valor de Importância foram Formicidae, 

Coleoptera e Spirobolida. De acordo com os resultados obtidos podem-se dizer que esta espécie é 

generalistas e oportunistas, como as demais Bufonidae.    

 

Palavras-chave: Anura. História Natural. Inseto. Bacia do Alto Paraguai. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As regiões neotropicais abrigam mais de um terço da herpetofauna do mundo, mas 

pouco se sabe sobre a ecologia e história natural de muitas espécies, tornando complicado 

aplicar estratégias de conservação (URBINA; CARDONA, 2008). 

Compreender os diferentes hábitos alimentares de espécies de anfíbios é importante 

para ampliar os conhecimentos de história natural de uma comunidade, interações e fluxo 

de energia através dos ecossistemas (DUELLMAN; TRUEB, 1994). No bioma Pantanal 

o pulso de inundação deixa grandes áreas alagadas, eventos que podem alterar a dinâmica 

de recursos e a estruturação das comunidades (MARTINS et al., 2015). 

A espécie Rhinella schneideri é amplamente distribuída na América do Sul, desde 

a Costa Atlântica do Brasil para o Paraguai, ocorrendo também na Bolívia, Argentina e 

Uruguai, pertence ao grupo Rhinella marina (FROST, 2018; PRAMUK, 2006) sua 

biologia é razoavelmente desconhecida (VASCONCELLOS; COLLI, 2009). 

De modo a contribuir para o conhecimento da história natural da espécie na região 

do Pantanal, o presente trabalho teve como objetivo analisar o conteúdo estomacal de R. 

schneideri coletadas no Pantanal de Cáceres - MT. 
 

METODOLOGIA  

 

Os espécimes foram coletados em área de vegetação nativa, em terra firme, nas 

margens do rio Paraguai, nas proximidades do Hotel Recanto do Dourado, região de 

Cáceres – MT (16° 14' 48.1" S - 57° 46' 42.6" W) no bioma Pantanal. Foram amostradas 

quatro áreas, duas em cada margem do rio. Em cada uma foram montadas três armadilhas 

de interceptação e queda (pitfall), uma a aproximadamente 20 metros da margem do rio, 
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a segunda a 100 metros e a terceira a 200 metros no interior da mata. As armadilhas foram 

colocadas em formato de “Y”, utilizando quatro baldes de 60 litros, distantes 15 metros 

do centro e interligados por cerca guia de lona com 70 cm de altura. Cada conjunto de 

armadilhas permaneceu aberto por dez dias consecutivos sendo vistoriados diariamente 

pela manhã. 

No decorrer dos dez dias os espécimes de R. schneideri coletados foram 

eutanasiados com solução injetável de cloridrato de lidocaína a 2% (Xylestesin®), fixados 

em formalina a 10%, conservados em álcool a 70% e tombados na coleção do Centro de 

Pesquisa de Limnologia, Biodiversidade e Etnobiologia do Pantanal (CELBE), 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Cáceres, Mato Grosso, Brasil. As 

coletas foram realizadas sob licença permanente do Sistema de Autorização e 

Informações sobre Biodiversidade (SISBIO) número 8849-1, registro de expedição 

número 10128.   

Para análise estomacal foram retirados os estômagos através de uma incisão ventral. 

Estes foram abertos e os itens alimentares encontrados triados com auxílio de microscópio 

estereoscópico, identificados e classificados ao nível taxonômico de ordem e em seguida 

armazenados separadamente em frascos ergométricos contendo álcool 70%. 

Os itens alimentares foram secados em papel absorvente durante um período de três 

horas e então a biomassa de cada categoria de presa foi obtida por meio de uma balança 

de precisão (0,0001g). Às categorias de presas com massa inferior ao poder de leitura da 

balança (0,0001 g), foi atribuído um valor de massa 0,0001 g, suficientemente pequeno 

para não interferir nos percentuais de categorias alimentares mais importantes da dieta. 

Na análise de dados para o aspecto da dieta de R schneideri foi determinado a 

importância de cada categoria de presa utilizando três grandezas diferentes: (I) 

porcentagem numérica (N%); (II) percentagem de frequência (F%) e (III) percentagem 

de biomassa (M%). O porcentual de cada categoria de presa foram determinados através 

dos seguintes modelos:  

 

𝑁% =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 ∗ 100 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑔𝑜𝑠
 

 

𝐹% =  
𝑓𝑟𝑒𝑛𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 ∗ 100

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡ô𝑚𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠
 

 

𝑀% =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 ∗ 100 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡ô𝑚𝑎𝑔𝑜𝑠
 

 

Posteriormente, para evidenciar os itens com maior importância na dieta foi 

calculado o Índice do Valor de Importância (IVI) com base no modelo proposto por Meira 

et al., (2007): 

𝐼𝑉𝐼 = (𝑁% + 𝐹% + 𝑀%)/3 
 

Onde: N% = porcentagem numérica; F%= porcentagem de freqüência; M% = 

porcentagem de biomassa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram encontrados 408 itens pertencentes a 10 categorias de presas nos estômagos 

dos 14 indivíduos de R. schneideri analisadas. Os itens com maior percentual numérico e 

frequência foram Formicidae e Coleoptera, quanto ao de massa foram Coleoptera e 

Spirobolida as mais relevantes. Enquanto Índice de Valor de Importância se destacaram 

Formicidae, Coleoptera e Spirobolida (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Representatividade das categorias de presas encontradas nos estômagos examinados  

 

Categoria de presas N N% F F% M (g) M (g)% IVI V V% 

Hymenoptera - Formicidae 279 67,0 14 100,0 1,384 17 61,3 1,909 24,7 

Coleoptera  99 24,0 13 92,8 3,961 46 54,2 1,927 25,0 

Spirobolida 7 1,7 3 21,4 2,255 27 50,1 3,004 39,8 

Hemiptera 3 0,7 1 7,1 0,33 5 12,8 0,500 6,4 

Hymenoptera 4 1,4 3 28,5 0,088 2,2 10,7 0,203 2,6 

Araneae 8 3,4 2 14,2 0,048 2,2 6,6 0,081 1,0 

Diptera 5 1,2 2 14,2 0,003 0,3 5,2 0,001 0,2 

Isoptera 1 0,2 1 7,1 0,001 0,1 2,4 0,001 0,1 

Blattodea 1 0,2 1 7,1 0,001 0,1 2,4 0,001 0,1 

Mantodae 1 0,2 1 7,1 0,001 0,1 2,4 0,001 0,1 

Total 408 100 41   8,072 100   7,628 100 

(n=14) de R. schneideri coletadas no Pantanal Mato-Grossense, região de Cáceres – MT. N = número de 

presas; N% = porcentagem numérica das presas em relação ao total; F= frequência de encontros nos 

estômagos; F% = percentagem de frequência; M = massa (g) total da categoria; M% = porcentagem da 

massa; IVI = Índice do valor de importância; V= volume e V% = porcetagem de volume. 

 

Em estudos realizados com R. schneideri a categoria mais importantes também foi 

de Formicidae e Coleópteros (BATISTA et al., 2011; DURÉ; KEHR; SCHAEFER, 

2009). No presente estudo além de Formicidae, Coleoptera e a ordem Spirobolida também 

apresentaram alto valor de IVI.  

A ordem Sporobolida obteve o maior valor volumétrico na dieta de R. schneideri, 

esses animais não são frequentemente consumidos por organismos invertívoros, visto que 

possuem defesa química não palatável à maioria dos predadores de invertebrados. Torna-

se não palatável a maioria dos predadores por possuírem glândulas de defesa em quase 

todos os segmentos do seu corpo que, em geral contém secreção composta por substâncias 

tóxicas (HOPKIN; READ, 1992).   

 

CONCLUSÕES 

 

A espécie R. schneideri mostrou-se especialista na dieta de artrópodes. Embora as 

categorias de presa Formicidae, Coleoptera e Spirobolida tenham sido as mais 

importantes, uma grande variedade de presas foram consumidas, apontando não haver 

preferência alimentar, dentro do grupo artrópode. Esta condição revela que a espécie é 

oportunista enquanto sua dieta e desempenha um papel importante no ambiente como 
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controladora natural de artrópodes, agindo principalmente no equilíbrio populacional das 

suas presas. 
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RESUMO 

 

O Pantanal é composto por grandes variedades de formações vegetativas de macrófitas aquáticas que 

desempenham papéis extremamente importantes no funcionamento dos ecossistemas em que ocorrem, pois 

esse vegetais contribuem em vários aspectos para a cadeia alimentar e na ciclagem de nutrientes. Devido 

sua importância no ecossistema, o trabalho avaliou a diversidade de macrófitas aquáticas no setor funcional 

fluviolacustre do Rio Paraguai no município de Cáceres, Mato Grosso. O estudo foi realizado de modo 

aleatório nas áreas amostradas e com base nos dados da abundância e composição de espécies calculados 

por meio do índice de diversidade de Shannon-Wener; Equitabilidade de Pielou; análise de agrupamento 

de SØrensen (Bray-Curtis). Nas áreas estudadas 25 indivíduos foram identificados, sendo esses 

representados por 17 famílias. As quais 3 apresentaram maior diversidade, sendo elas Poaceae com 23,52% 

dos indivíduos das áreas amostradas, logo Pontederiaceae com 17, 64% seguida das famílias Salviniaceae 

e Fabaceae com 11,76%. A maioria (13) das famílias apresentaram baixa diversidade com apenas 0,17%. 

 

Palavras-chave: Botânica. Pantanal. Baías. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis contínuas do planeta, cobrindo 

aproximadamente 140.000km² da Bacia do Alto Rio Paraguai (BAP) e seus tributários, 

que drenam o Cerrado do Brasil Central (HARRIS et al., 2005). É um sistema regido pelo 

pulso de inundação caracterizado pelo período de enchente, cheia, vazante e estiagem. 

Este fator age como força motriz na paisagem do bioma, essencial para os habitats 

aquáticos e sua biota (JUNK; DA SILVA, 1999). 

Esse bioma é composto por grandes variedades de formações vegetativas de 

macrófitas aquáticas que desempenham um papel extremamente importante no 

funcionamento dos ecossistemas em que ocorrem, sendo capazes de estabelecer uma forte 

ligação entre o sistema aquático e o ambiente terrestre que o circunda (JUNK; DA 

SILVA, 1999). 

As macrófitas são organismos fotossintetizantes, classificadas quanto à sua forma 

de vida, que varia de acordo com a adaptação da espécie. De acordo com a adaptação e 

local de ocupação das espécies são denominadas de emersas, com folhas flutuantes, 

flutuantes livres, submersas enraizadas, submersas livres, anfíbia e epífita (THOMAZ; 

ESTEVES, 2011). Esses vegetais proporcionam refúgio de diversos organismos, fonte de 

alimento para vários tipos de peixe, aves e mamíferos aquáticos, assimilam nutrientes, 

durante a sua decomposição ou mediante sua excreção, servem de produtores primários, 

atuam como liberadores de nutrientes, absorvendo os sedimentos por suas raízes e 

liberando-os na água, através de sua excreção ou de sua decomposição (DA SILVA et al., 

2000). 

As macrófitas aquáticas em áreas úmidas, são ricas em nutrientes com formação de 

extensos tapetes verdes, ricos em matéria orgânica, que se acumula nas raízes e estolões 

das mesmas (SILVA; ABDON, 1998). Essas espécies vegetais são influenciadas por 
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diversos fatores, como a hidrologia que proporciona maiores modificações na estrutura 

da comunidade (MALTCHIK et al., 2007). 

Diante do apresentado, o estudo da diversidade de espécies de macrófitas aquáticas 

é imprescindível para sua preservação e manejo de populações, visto que diferentes 

alterações na dinâmica do ecossistema aquático podem subsidiar respostas negativas, 

proporcionando o desenvolvimento de espécies oportunistas, o qual necessitaria de 

manejo para o controle (POMPEO, 2008). Portanto estudos sobre espécies de macrófitas 

aquáticas ampliará o conhecimento sobre sua biodiversidade e ecologia, além de 

constituir base para programas de monitoramento e manejo. 

Portanto, o trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade de macrófitas 

aquáticas em baias no setor funcional fluviolacustre do Rio Paraguai no município de 

Cáceres, Mato Grosso.  

 

METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em período de cheia, nas baías das Pacas, Morro e Morrinhos 

do Rio Paraguai em Cáceres, MT. 

Para a análise da estrutura da comunidade das macrófitas aquáticas foi utilizado o 

método de cobertura segundo Braun-Blanquet (1979). O grau de cobertura estimado em 

% por meio de um quadrado de 0,50 cm de lado, previamente subdividido em 16 partes. 

Para isto, o quadrado foi lançado aleatoriamente por 50 a 60 vezes, ao longo do banco de 

macrófitas, localizados na região litorânea das baías do rio Paraguai. Foram consideradas 

somente as macrófitas presentes na superfície da água. A identificação foi determinada 

por meio de literatura especializada como em- Pott; Pott (2000). 

Os dados de riqueza, abundância, frequência relativa e absoluta das espécies foram 

avaliados para cada período em cada tipo de banco amostrado. Com base nos dados da 

abundância e composição de espécies calculados por meio do índice de diversidade de 

Shannon-Wener; Equitabilidade de Pielou; análise de agrupamento de SØrensen (Bray-

Curtis) e o método de ligação pela média do grupo. A Análise de Correspondência 

Canônica (CCA) foi utilizada para ordenação dos dados de abundância e das variáveis 

abióticas de cada baía para verificar os padrões espaciais e temporais destes descritores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas áreas estudadas 25 indivíduos foram identificados, sendo esses representados 

por 17 famílias. Apiaceae (0,17%), Apocynaceae (0,17%), Araceae (0,17%), Asteraceae 

(0,17%), Cyperaceae (0,17%), Euphorbiaceae (0,17%), Hydrocharitaceae (0,17%), 

Marsileaceae (0,17%), Mimosaceae (11,76%), Nympheaceae (0,17%), Onagraceae 

(0,17%), Poaceae (23,52%), Polygonaceae (0,17%), Pontederiaceae (17,64%), 

Ricciaceae (0,17%), Salicaceae (0,17%) e Salviniaceae (11,76%). A que apresentou 

maior diversidade e riqueza de espécie foi a família Poaceae com 23,52% dos indivíduos 

das áreas amostradas, logo Pontederiaceae com 17, 64% seguida das famílias 

Salviniaceae e Mimosaceae com 11,76%. A maioria (13) das famílias apresentaram baixa 

diversidade com apenas 0,17%. 

Das 25 espécies encontradas, apenas 8 espécies ocorreram nas três baías, sendo elas 

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth, Eichhornia crassipes Mart., Oxycaryum cubense (Poepp. 
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e Kunth) Palla, Paspalum repens P. J. Bergius, Pistia stratiotes L., Polygonum 

ferrugineum Wedd., Pontederia rotundifolia L. f. e Salvinia auriculata Aubl. 

 

Tabela 1 

Lista de espécies das macrófitas aquáticas encontradas nas áreas amostradas do 

Rio Paraguai no município de Cáceres, Mato Grosso. 

 

Espécies Baía DP Baía MO Baía M 

Aspilia latissima Malme. X   

Azolla filiculoides Lam.  X X 

Banara arguta Briq. X   

Eichhornia azurea (Sw.) Kunth X X X 

Eichhornia crassipes Mart. X X X 

Hydrocotyle ranunculoides L.f. X  X 

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees  X  

Limnobium laevigatum (Humb. e Bonpl. ex 

Willd.). Heine 

 X  

Ludwigia helmintorrhiza (Mart.) Hara X  X 

Marsilea crotophora D. M Johnson  X  

Neptunia plena (L.) Benth.  X X 

Neptunia prostrata (Lam.) Baill. X   

Nymphea sp.  X  

Oxycaryum cubense (Poepp. e Kunth) Palla X X X 

Panicum dichotomiflorum Michx. X   

Paspalum repens P. J. Bergius X X X 

Phyllanthus fluitans Muell.Arg. X  X 

Pistia stratiotes L. X X X 

Polygonum ferrugineum Wedd. X X X 

Pontederia rotundifolia L. f. X X X 

Rhabdadenia pohli Muell. Arg.   X 

Ricciocarpus natans (L.) X  X 

Salvinia auriculata Aubl. X X X 

 

As espécies Aspilia latíssima e Neptunia prostrata (Lam.) Baill., foram encontradas 

somente na Baía das Pacas. Enquanto, Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, 

Limnobium laevigatum (Humb. e Bonpl. ex Willd.). Heine, Marsilea crotophora, 

Nymphea sp., foram amostradas na Baía do Morrinho. 

Porém, apenas Rhabdadenia pohli Muell. Arg. foi encontrada somente na Baía do 

Morro. Segundo o trabalho realizado por Abdon; et al., (2000), essa espécie ocorreu em 

ambiente ou unidades de vegetação de mata ciliar, campo sujo, campo inundável, 

formações pioneiras e corpos d´água, porém não registraram sua ocorrência em floresta 

semidecidual, floresta decidual e cerradão. 

Foi encontrado duas espécies do gênero Neptunia, no qual Neptunia plena estava 

presente nas baías Morrinho e morro, mas Neptunia prostrata estava apenas na Baía das 

Pacas. 
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CONCLUSÕES 

 

As baías localizadas no setor funcional fluviolacustre apresentam alta diversidade, 

composta principalmente da família Poaceae com 23,52%, representando assim um ótimo 

número de riqueza devido ao período de cheia, o qual o estudo foi realizado, pois nesse 

período, normalmente não apresenta essa alta variedade de espécies vegetais, porque não 

propicia habitats ideais para produção e aparecimento de diversas espécies. 
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RESUMO 

 

O presente projeto buscou analisar a importância de se trabalhar a Educação Ambiental nas escolas, pois 

mesmo estando inserida nos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Educação 

Ambiental ainda gera inúmeros questionamentos entre os profissionais da educação sobre sua 

aplicabilidade em sala de aula. Para tanto tomaremos o desenvolvimento do projeto Sabão e papel ecológico 

na Escola Estadual Padre Tiago, no município de Mirassol d´Oeste - MT, que por meio da metodologia de 

realização oficinas de aprendizagem e palestras os educadores envolvidos, despertaram nos estudantes a 

prática de sustentabilidade através do reaproveitamento de materiais que poderão vir a serem reciclados. 

 

Palavras – Chave: Meio Ambiente. Sensibilização. Projeto. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Escola é uma instituição de ensino que tem por objeto criar cidadãos críticos e 

conscientes das realidades da sociedade que os cerca, neste sentido vê-se a necessidade 

da educação ambiental, proporcionando ao educando informações  sobre reciclagem, 

produção de lixo e sua ação no ambiente em que vivemos, bem como as   possibilidades 

de reutilização de materiais, pesquisando e descobrindo metodologias de redução de 

resíduos sólidos (lixo), fazendo-os pessoas informadas, sensibilizadas e disseminadores 

de conhecimento.  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo relatar a forma como a Escola 

Estadual Padre Tiago, pertencente ao Município de Mirassol D´Oeste – MT, trabalha a 

Educação ambiental. Nos referimos a um projeto interdisciplinar realizado durante os 

meses de abril a junho, para a feira do conhecimento do curso técnico em informática do 

EMIEP com as turmas do 2º A, 2ºB, 3ºA, 3ºB do período matutino, tendo a participação 

de educadores de várias disciplinas: arte, geografia, biologia, química, língua portuguesa, 

história, matemática, técnico do laboratório de biologia; e os funcionários da limpeza. 

Percebemos que a Educação Ambiental é um tema amplamente discutido e a cada 

dia está fazendo parte do cotidiano das pessoas. Neste sentido o ambiente escolar 

desempenha uma grande função, pois é na escola que os educandos passam 4 horas de 

seu dia e a mesma tem função de sensibilizar os alunos para estas questões. Assevera 

Morin (2006): 
A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 

resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 

inteligência geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a 

faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e adolescência, que 

com freqüência a instrução extingue e que, ao contrário se trata de estimular 

ou, caso esteja adormecida de despertar (MORIN, 2006) 

 

Uma forma de tentarmos resolver esse problema é sensibilizarmos toda a 

sociedade de que precisamos educar suas ações e estabelecer limites de consumo o que 

envolve não só os consumidores, mas também as empresas que devem desenvolver 
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produtos ecologicamente corretos com materiais que não agridam o meio ambiente e 

apoiar projetos voltados para os problemas ambientais. Segundo Vilmar Berna(2004): 

 
O ensino sobre o meio ambiente deve contribuir principalmente para o 

exercício da cidadania, estimulando a ação transformadora além de buscar 

aprofundar os conhecimentos sobre as questões ambientais de melhores 

tecnologias, estimular a mudança de comportamento e a construção de novos 

valores éticos menos antropocêntricos (BERNA, 2001, p.18) 

 

A educação ambiental visa contribuir para formação de cidadãos conscientes e 

certos de suas responsabilidades com o meio ambiente, aptos a decidir e atuar em seu 

meio socioambiental, comprometendo-se com o bem-estar de cada um e da sociedade 

como um todo, visando um mundo melhor. 

A EA (Educação Ambiental) é totalmente amparada por leis como o citado a seguir 

na Lei nº 9.795 de abril de 1999: 

 
Art. 1.º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

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

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. 

Art. 3.º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental, incumbindo: 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 

integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

 

Como podemos observar existem vários mecanismos criados para que os cidadãos 

se sensibilizem quanto seu papel de disseminador de valores, cabendo muitas vezes ao 

educador esse papel, pois por meio do ensino – aprendizagem consegue sensibilizar 

seus educandos a respeito das questões ambientais que nos permeiam. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a realização do projeto buscamos desenvolver as seguintes etapa: 

 Apresentação do projeto a comunidade escolar; 

 Estudo teórico junto aso professores, funcionários e educandos sobre o tema 

Educação Ambiental e as leis que a regem; 

 Entrevista com secretário de obras e engenheiro sanitarista do município de 

Mirassol d’Oeste. 

 Visita ao “lixão” da cidade de Mirassol d’Oeste; 

 Reuniões entre os professores participantes do projeto para a elaboração das 

oficinas para a produção de papel reciclado e sabão ecológico; 

 Encontros com a comunidade escolar para a realização de palestras e oficinas; 

 Realização da Feira do Conhecimento e apresentação dos resultados obtidos com 

o projeto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente os alunos fizeram pesquisas utilizando internet, livros, etc. Também 

foram feitas entrevistas com a engenheira sanitária da cidade, pesquisa sobre educação 

ambiental nas gráficas, produção de cartazes de divulgação do projeto e pesquisa de preço 

dos materiais a serem utilizados na produção do papel.  

 De acordo com Phillip et all (2004):  
 

Resíduos sólidos urbanos são os resíduos gerados nas atividades 

urbanas, tipicamente de origem residencial, comercial e institucional. Muitas 

pessoas imaginam que, por conter baixas quantidades de contaminantes 

químicos perigosos, os resíduos sólidos urbanos causam baixo impacto 

ambiental. Na verdade os resíduos sólidos urbanos, se manejados de modo 

inadequado, podem causar impactos ambientais e para a saúde pública bastante 

graves (PHILLIP et. all, 2004, p. 276) 

 

Neste sentido buscamos incluir na prática pedagógica escolar ações que garantam 

acessos dos alunos às informações sobre resíduos sólidos e como estes afetam sua 

comunidade, criando espaço para críticas e reflexões estimulando a valorização de uma 

vida cidadã consciente. 

Após estudo teórico sobre a temática proposta iniciamos a prática da produção de 

papéis. Nesta fase os alunos puderam entrar em contato com todas as etapas da produção 

do papel, sendo todas elas realizadas pelos próprios educandos, com o auxílio dos 

professores participantes do projeto. 

Os papéis produzidos nas oficinas de papel foram utilizados na produção de um 

livro de receita organizado pela equipe de cozinheiras da escola e foram distribuídos não 

somente para a comunidade escolar, mas para todas as escolas da rede estadual e 

municipal instaladas dentro do município de Mirassol d’Oeste. 

Como uma atividade inerente a realização do projeto garantimos espaço para 

palestras e oficinas sobre a produção do sabão líquido, em pó e em barra.por meio de 

encontros aos sábados nas dependências da Escola Estadual Padre Tiago. Para isso 

realizamos encontros aos sábados nas dependências da Escola Estadual Padre Tiago 

contemplando a participação de alunos e a comunidade escolar na intenção de disseminar 

a importância da reciclagem e a reutilização de produtos que podem ser reciclados.  

A culminância do projeto se deu através da apresentação de dados para a 

comunidade escolar, com finalidade de sensibilizá-los a respeito da reciclagem, no dia 12 

de julho de 2014 na Feira do EMIEP. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Percebemos que a Educação Ambiental faz-se presente nos conteúdos curriculares 

com o objetivo de desenvolver no ser humano a consciência sobre o meio ambiente e 

sensibilizá-lo a respeito de seu papel perante os problemas ambientais. Nesse contexto o 

profissional da educação desempenha o papel de mediador do conhecimento tendo o 

mesmo um posicionamento crítico e reflexivo quanto às questões da educação ambiental. 

Nesse processo de sensibilização o diálogo deve ser o argumento principal de 

conscientização.  

Nesta perspectiva se faz necessário a execução de projetos voltados para a Educação 

Ambiental, fazendo com que os educandos vivenciem na prática a teoria aprendida em 
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sala de aula. No projeto Sabão e Papel Ecológico os alunos puderam colocar em prática 

toda a teoria vista em sala de aula, bem como sensibilizar seus familiares com relação a 

questão ambiental, fazendo com que reflitam sobre o reaproveitamento dos produtos que 

poderão vir a serem reciclados. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo o levantamento das espécies vegetais comercializadas na Feira de 

Economia Solidária, bem como das dificuldades enfrentadas pelos feirantes. Por meio de entrevista 

semiestruturada foram entrevistados 11 feirantes em 10 barracas que vivem em assentamentos rurais da 

região. Foram identificadas 47 espécies distribuídas em 24 famílias, indicadas para três formas de uso como 

alimentícia, medicinal e ornamental. A família botânica mais representativa foi a Rutaceae, com 07 

espécies, e a forma de uso mais utilizada foi alimentícia. Dentre os vários desafios apresentados destacaram 

dificuldades de produção sem o uso de agrotóxicos e de acesso a conhecimentos técnicos sobre agroecologia 

entre os produtores e consumidores. Outro aspecto foi a necessidade de ampliar a divulgação da feira, seus 

princípios e os produtos oferecidos, que atualmente se restringe ao público que à visita frequentemente 

como universitários e servidores da universidade. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Agroecologia. Feiras Livres. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As feiras livres têm como característica comum, em sua maioria, produtos oriundos 

da agricultura familiar, como forma de melhorar a renda dos pequenos produtores e 

possibilitar a organização da produção e da comercialização.  

Segundo Wanderley (2000) a agricultura familiar incorpora além dos chefes dos 

estabelecimentos, demais pessoas ligadas por parentesco e até mesmo alguns 

trabalhadores temporários. O autor explica que “os agricultores familiares são hoje 

percebidos como portadores de uma outra concepção de agricultura, diferente e 

alternativa à agricultura latifundiária e patronal dominante no país” (p. 36). Finatto & 

Salamoni (2008) completa que a diversidade na produção é fruto da agricultura familiar 

e que esta é responsável pela produção de alimentos para suprir as necessidades da 

população rural e urbana. 

A produção agroecológica está aliada a produtores que buscam conciliar a 

produtividade com conservação do meio ambiente visando primeiramente à qualidade de 

vida da própria família, e consumidores que buscam uma alimentação saudável e variada. 

“[...] Ademais, essas ações devem ser capazes de viabilizar novas experiências que 

incrementem a produção, com qualidade e maior conservação ambiental, capaz de atender 

a uma demanda crescente de alimentos pela população” (ALTIERI, 2004). 

A Feira de Economia Solidária e Agroecológica-FEISOL, realizada há 

aproximadamente dois anos, tem como princípio a comercialização da produção 

agroecológica advinda da agricultura familiar, tendo como pilar a sustentabilidade. 

Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo o levantamento das espécies 

vegetais comercializadas na FEISOL, bem como das dificuldades enfrentadas pelos 

feirantes para a sua permanência. 
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METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada em maio de 2018 na Feira de Economia Solidária e 

Agroecológica-FEISOL, no campus Jane Vanini da Universidade do Estado de Mato 

Grosso-Unemat, em Cáceres-MT, constituída de dez barracas. 

 Por meio da abordagem qualitativa e com o uso de técnicas como visitas in loco, 

observação e o uso da técnica da entrevista semiestruturada aplicada a 11 feirantes, sendo 

cinco homens e seis mulheres, com idade entre 30 a 72 anos (RICHARDSON, 1999). 

Para identificação dos vegetais indicados pelos feirantes utilizou-se o sistema de 

identificação APG III (Angiosperm Philogeny Group, 2009) a partir de consultas a 

bibliografias especializadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Enquanto por um lado o capitalismo busca cada vez mais formas de 

desenvolvimento máximo pautado na intensificação da produção a qualquer custo, no 

campo por exemplo, a modernização da agricultura baseado na monocultura e no uso 

intensivo de agrotóxicos, por outro lado os pequenos agricultores, em sua maioria 

oriundos de assentamentos, se organizam em busca de melhorar a de renda da família, 

baseado em uma forma de produzir saudável que leva em consideração tanto a saúde dos 

produtores quando a dos consumidores (ALTIERI, 2004). 

 

A FEIRA E OS FEIRANTES 

 

A feira livre FEISOL teve sua origem a partir de um curso de formação em 

Agroecologia oferecido pela UNEMAT, com o objetivo de contribuir com a melhoria da 

renda e autonomia das famílias, incentivar outras pessoas a participarem e despertar o 

interesse pela agroecologia. 

A FEISOL acontece as quintas-feiras no final da tarde onde os feirantes se 

organizam desde a produção até o deslocamento a universidade de modo individual ou 

coletivo.   

Os entrevistados residem em assentamentos rurais do município como o 

Assentamento Rural Laranjeira e o Assentamento Rural Facão, e da região como o 

Assentamento Rural Roseli Nunes, em Mirassol D’ Oeste-MT. 

Além da feira outras atividades são desenvolvidas pelos feirantes como a pecuária, 

trabalho doméstico, agricultura, avicultura, apicultura, cozinha, reciclagem, borracharia 

e horticultura. Dez dos feirantes participam ou estão em processo de construção de 

associação ou cooperativa em suas comunidades, sendo que apenas uma das entrevistadas 

disse ainda não participar.  

Os produtos comercializados nas feiras advêm da produção das comunidades rurais 

e apenas duas feirantes disseram que compram produtos, como o cumbaru, de outros 

sitiantes quando não encontram em suas propriedades. Um total de nove entrevistados 

possui sítio, e desses apenas um não reside nele, mas cultiva vegetais em seu lote. E dois 

residem na propriedade de parente. 
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OS VEGETAIS COMERCIALIZADOS 

 

Os feirantes indicaram 47 espécies comercializadas, distribuídas em 24 famílias 

botânicas e dentre elas destacou-se a Rutaceae, com sete espécies, sendo elas limão-taiti, 

limão-rosa, limão-caipira, laranja-caipira, laranja-vermelha, lima e pocã, seguida de 

Fabaceae, com quatro (cumbaru, vagem, tamarindo e feijão-catador), e Brassicaceae, 

Curcubitaceae, Myrtaceace, Musaceae e Poaceae, com três cada. 

O capim-cidreira da família Poaceae foi indicado como planta medicinal utilizada 

pelos produtores, o açafrão e o gengibre além de alimentícia também foram indicados 

como medicinais. A rosa-do-deserto que pertence a família Apocynaceae é utilizada como 

ornamental. As demais espécies têm uso alimentício. 

  

DIFICULDADES APRESENTADAS 

 

Os feirantes destacaram como principais dificuldades a distância e as condições das 

estradas de acesso entre os assentamentos rurais; o transporte, pois alguns feirantes não 

têm veículo próprio e aqueles que tem destacaram custo alto para o combustível e 

manutenção de veículos; acesso a tecnologias para extração de amêndoas, como a do 

cumbaru, e de irrigação em algumas propriedades. 

Apesar da feira apresentar uma renda considerável, há certa dificuldade na 

comercialização, pois os consumidores acham a produção agroecológica cara, sem se dar 

conta da dificuldade de produzir orgânicos. 

Um dos entrevistados destacou que ainda há necessidade de acesso a conhecimentos 

técnicos aos consumidores para que acreditem na produção agroecológica e de sua 

importância para a conservação ambiental, para a sustentabilidade socioeconômica das 

famílias agricultoras e dos benefícios dos alimentos advindos da agricultura 

agroecológica. Segundo um dos feirantes, o Senhor Sérgio “ainda falta as pessoas 

acreditar na agroecologia”.  

 

CONCLUSÕES 

 

Os produtores se auto-organizaram para dar continuidade ao projeto da FEISOL 

com bases na autonomia e em sua auto-sustentação e modo familiar e coletivo em um 

espaço não só de comércio, mas diálogo, construção de saberes e trocas de experiências. 

Ainda se faz necessário superar desafios como a sensibilização à sociedade a 

respeito da agroecologia como forma de manter uma alimentação saudável e de 

sustentabilidade as famílias do campo, e acesso e investimentos em técnicas e tecnologias 

para a produção agroecológica. Uma das formas de amenizar essas dificuldades é por 

meio de intercâmbios para troca de saberes e práticas com outros produtores 

agroecológicos. 
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RESUMO 

 

Trata-se de um trabalho de educação ambiental, cujo objetivo foi identificar, a partir da percepção das 

pessoas, quais os serviços ecossistêmicos são oferecidos pela Praça Barão do Rio Branco no Município de 

Cáceres-MT. Utilizamos uma entrevista com roteiro com a participação de 60 pessoas na pesquisa. Os 

dados revelam que o maior nível de frequência na praça está na faixa etária entre 13 à 19 anos e é mais 

recorrente comparado a faixa etária entre 60 à 69 anos, e dos entrevistados, 45% frequentam sempre a praça, 

já 25% visitam pouco. E nos serviços de abastecimento como a área verde da praça não tem árvores 

frutíferas e água potável, e sendo rodeada por lanchonetes e sorveterias, 76% citaram lanches como 

alimentação e nos serviços de regulação 40% escolheram a arborização tendo uma grande relevância ao 

bem estar humano. E nos serviços culturais 63% optaram por recreativos e ecoturístico por ser um ambiente 

de grande diversidades de benefícios intangíveis. E nos benefícios a saúde 56% preferiram à possibilidade 

de respirar ar puro, 22% por interesse econômico. Diante disso é fundamental que o Poder Público e a 

iniciativa privada desenvolvam ações de conservação e promoção desses serviços ecossistêmicos, com 

visas a garantir a qualidade de vida dos munícipios. 

 

Palavras-chave: Serviços ecossistêmicos. Área verde., Bem-estar humano. Praça.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As áreas verdes compõem a paisagem de muitas cidades brasileiras, a desrespeito 

de sua importância ecológica, social e econômica muitas dessas áreas têm perdido espaço 

para o avanço de loteamentos urbanos, ampliação do parques industriais, entre outros. 

Bargos e Matias (2011) afirmam que “desde da década de 1970 as cidades brasileiras têm 

sofrido intensas transformações, devido ao espaço urbano, com suas dimensões 

socioambientais, se tornando uma preocupação presente para o planejamento e a gestão 

urbana”. 

Considerando o papel dos ecossistemas e o bem-estar humano, a Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (AEM) afirma que os ecossistemas são um complexo dinâmico 

de comunidade de plantas, animais e microrganismo e o ambiente inorgânico interagindo 

como uma unidade funcional (CAEM, 2005). A partir dessas considerações, a AEM 

afirma que é fundamental compreender que os ecossistemas em equilíbrio geram serviços 

benéficos para os seres humanos, como serviços ambientais.  

As médias e grandes cidades representam grandes conglomerações de pessoas, de 

fluxo de veículos e sempre há o aumento de moradias com a construção civil, desta forma 

deve-se ter o planejamento de espaços verdes para o lazer, o que, consequentemente, 

redundam em melhor qualidade de vida para os seres humanos.  

O crescimento da população na área urbana incide com a construção de casas, 

comércios e empresas, onde o espaço natural vai sendo transformado em áreas 

antropizadas muitas vezes sem planejamento, que, portanto, desconsideram a importância 
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da manutenção de espaços verdes. Essa ação humana, por desconsiderar a necessidade do 

planejamento socioambiental, interfere na qualidade de vida dos moradores da cidade, 

trazendo impactos, especialmente à saúde.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2006) áreas verdes estão presentes em 

áreas públicas em áreas de preservação permanente (APP); nos canteiros centrais; nas 

praças; parques; florestas e unidades de conservação (UC) urbanas; nos jardins 

institucionais; e nos terrenos públicos não edificados. Como dito, as áreas verdes 

oferecem serviços ecossistêmicos, esses serviços são os: 

 
Benefícios que as pessoas deles recebem, que a AEM (Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio) descreve em termos de serviços de abastecimento, 

de regulação, de apoio e culturais, que incluem produtos como alimentos, 

serviços de regulação, como controle do clima e das enfermidades; e benefícios 

intangíveis, como espirituais ou estéticos (CAEM, 2005).  

 

De acordo com o Art. 8º, § 1ºda Resolução Conama nº 369/2006 (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) considera-se área verde, o espaço de domínio público que 

desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da 

qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços 

livres de impermeabilização (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006). 

Dessa forma os espaços verdes urbanos como praças, jardins botânicos, entre 

outros, são caracterizados por uma paisagem (considerando os aspectos vegetacionais, 

faunísticos e socioculturais) que contribui para o bem estar humano, ajudando na 

estabilidade e sustentabilidade da área, sendo importante na regulação do clima, na 

qualidade do ar etc.  

Levando em consideração a grande importância das áreas verdes no meio urbano 

para o bem-estar humano, procurou-se identificar quais são os serviços ecossistêmicos 

oferecidos pela Praça Barão do Rio Branco localizada na cidade de Cáceres-MT, bem 

como a percepção ambiental dos moradores sobre os benefícios para o bem-estar humano 

adstritos a esses serviços.  

 

METODOLOGIA  

 

Este é um trabalho vinculado ao Laboratório de Educação e Gestão Ambiental 

(Legam) do IFMT Campus Cáceres Professor Olegário Baldo. Trata-se de uma pesquisa 

de Educação Ambiental que pretendeu dialogar com a população sobre sua percepção 

ambiental dos serviços ecossistêmicos oferecidos por uma área verde municipal.  

O município de Cáceres situa-se na região sudoeste do Estado de Mato Grosso, 

fazendo parte da microrregião do Alto Pantanal e da mesorregião do Centro-Sul Mato-

grossense. Está localizado na latitude 16º 11’ 42” Sul e longitude 57º 40’ 51” Oeste, com 

extensão territorial de 24.398,399 km² e população de 87.942 habitantes, segundo o censo 

de 2010 (PEREIRA; NETO, 2015).  

Primeiramente elaborou-se uma entrevista semiestruturada com roteiro contendo 

12 questões abertas e fechadas (múltipla escolha). Entre as questões, sendo uma no campo 

dos Serviços de Abastecimento era sobre a alimentação que o ecossistema urbano da praça 

Barão poderia oferecer, mas como a área não contém árvores frutíferas as pessoas 

espontaneamente referiram à alimentação das lanchonetes ao redor da praça. 
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A realização da entrevista ocorreu entre os dias 17 e 18 de Maio de 2018 no período 

vespertino e noturno respectivamente, com as pessoas presentes na praça Barão do Rio 

Branco, onde foram entrevistadas 60 pessoas entre a faixa etária 13 à 69 anos sendo 30 

mulheres e 30 homens.  

A praça Barão do Rio Branco está localizada no município de Cáceres, na região 

tombada como Patrimônio Cultural e Histórico Nacional, trata-se de uma área verde 

rodeada por casarões bicentenários, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, igreja, cinema, 

escritórios, consultórios, escola, moradias, salão de beleza, lojas, bancos e, especialmente, 

está à margem esquerda do Rio Paraguai. Como podemos observar na figura 1. 

 

Figura 1: Praça Barão do Rio Branco na cidade de Cáceres-MT. 

 

 
 

Fonte:  Google Earth Pro  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Do conjunto de recomendações feitas pela comunidade científica aos participantes 

da Rio +20, merece destaque a urgência de que é preciso reconhecer que o bem-estar é 

complexo, multidimensional e específico ao contexto, e que inclui atributos físicos (bem-

estar objetivo), emocionais e sociais (bem-estar subjetivo). Portanto o bem-estar humano 

está ligado a satisfação física, emocional espiritual. A condição humana de ser que se 

realiza na relação tanto com outros seres humanos, quantos os demais seres da natureza, 

expõe a necessidade do estabelecimento de espaços de diálogo que promovam a 

diversidade de ideias objetivando a sustentabilidade socioambiental.  

Dessa forma, os serviços ecossistêmicos são fundamentais para o bem-estar 

humano, com os seus benefícios, como, por exemplo, os serviços de abastecimento, a 

regulação do clima, a segurança, serviços educacionais, recreativos, ecoturístico e entre 

outros, assim proporcionado uma vida mais saudável para a população e futuras gerações. 

Através deste estudo pode-se observar que na (figura 2), nos horários pesquisados 

quanto a faixa etária dos frequentadores na Praça Barão do Rio Branco, encontrou-se os 

seguintes valores: 39% de 13 a 19 anos, 34% de 20 a 29 anos, 12% de 30 a 39 anos, 8% 

de 40 a 49 anos, 5% de 50 a 59 anos e 2% de 60 a 69 anos. Sendo que a maior frequência 

está entre 13 à 19 anos e é mais recorrente se comparado com a faixa etária entre 60 à 69 

anos. Notamos que por ser um local recreativo, os jovens se encontram para namorar, 
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tomar tereré, frequentar o cinema, a igreja, a lanchonete, entre outros. Trata-se de uma 

área notadamente utilizada para o lazer de parte da juventude cacerense. Segundo Souza 

et al. (2016) apud Silva et al., (2015), em pesquisa dessa natureza, realizada em diálogo 

com pessoas com diferentes faixas etárias, constataram que é possível observar as 

percepções sobre arborização urbana nas diferentes gerações.  

 

Figura 2: Nível de Frequência por faixa etária.  

 

 
 

E das 60 (sessenta) pessoas entrevistadas, 45% dizem frequentar sempre a praça, já 

30% á vezes e 25% frequentam pouco. Somados os que dizem que frequentam as vezes 

e sempre, os dados revelam que 75% dos entrevistados frequentam à área verde em busca 

de lazer, entretenimento por ser um local de descanso. De acordo com Marques, Viana e 

Ferreira (2017), trabalho realizado sobre Gestão de Espaços Públicos a percepção e uso 

da Praça demostrou que as pessoas que frequentam a praça sempre possuem fácil acesso, 

muitas trabalham próximo e aproveitam o horário de almoço para descansar e respirar ar 

puro, outras são residentes do entorno.  

No roteiro de entrevista na pergunta que tratou dos Serviços de Abastecimento 

(figura 3) apresentamos como alternativas (alimentação, água potável e outros), mas 

como a área verde da praça não tem árvores frutíferas e nem água potável, as pessoas 

remeteram suas respostas a opção (outros) afirmando que se alimentam nas lanchonetes 

e sorveterias, assim, pode-se observar que 76% citou lanches como maior serviços de 

abastecimento. Importante destacar que a lanchonetes estão distribuídas tanto às margens 

da praça, quanto dentro da praça. Os dados revelam, portanto, que a Praça Barão é uma 

praça de alimentação da cidade.  

 

Figura 3: Serviço de Abastecimento. 
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Na figura 4 nos mostra que Serviços de Regulação tem uma grande relevância ao 

bem-estar humano, sendo a maior porcentagem (40%) escolhida pelos entrevistados o 

local mais arborizado, com os benefícios físicos e climáticos. Sobre a importância da 

arborização urbana, Pivetta e Filho (2002) afirmam que elas “protegem e direcionam o 

vento, amenizando a poluição sonora, reduzem o impacto da água da chuva e seu 

escorrimento superficial¸ auxiliam na diminuição da temperatura”, dessa forma, 

proporcionando um equilíbrio ambiental entre as áreas construídas e o ambiente natural 

alterado. Os autores asseguram ainda que estas áreas absorvem os raios solares e 

refrescam o ambiente pela grande quantidade de água transpirada pelas folhas, e a 

conservação da fauna silvestre, pois áreas arborizadas e ajardinadas de uma cidade 

tornam-se atrativas para a fauna, uma vez que oferecem abrigo e alimento. 

 Portanto essas áreas oferecem benefícios à população, favorecendo um conforto 

térmico e consequentemente melhorando a qualidade de vida. Segundo Gomes e Amorim 

apud Barreto et al. (2017) analisaram a função da arborização no conforto térmico das 

praças públicas do município de Presidente Prudente - SP e verificaram que a vegetação 

atua como regulador térmico, proporcionando menores valores de temperatura e 

induzindo melhores condições de conforto à população que utiliza esses espaços.  

E em seguida com 30% foi a regulação do clima, por um dos motivos a presença 

da mata ciliar do Rio Paraguai com função de melhorar o microclima urbano, diminui a 

temperatura devido à sua evapotranspiração e produção de sombras. Segundo Belmiro et 

al. (2012) “o papel dos vegetais são interceptando, absorvendo, refletindo e transmitindo 

radiação solar, diminuem a formação de ilhas de calor nas cidades”, dessa forma 

aumentando o conforto ambiental e obtendo um equilíbrio no índice de umidade no ar, 

pois as áreas verdes urbanas mantem os ambientes mais estáveis como as temperaturas 

do ar, e contribuições em relação a outras funções ambientais. As temperaturas de áreas 

urbanas em lugares pobres em vegetação alcançam valores superiores àqueles analisados 

em áreas densamente ocupados com vegetação (BELMIRO et al., 2012). 

 

Figura 4: Serviço de Regulação. 

 

 
 

A Praça Barão do Rio Branco está localizada na região tombada como Patrimônio 

Cultural e Histórico Nacional, desse modo cabe destacar que a avaliação pode ser feita 

considerando os serviços culturais oferecidos pela área. Segundo Conselho de Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (2005) os Serviços Culturais (figura 5) são fundamentais para 

o bem-estar humano no seu convívio social e nos momentos educacionais e recreativos. 
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A disponibilidade de áreas verdes fortalece as relações na comunidade, pois durante o 

dia, a sombra das árvores é utilizada para lazer e repouso, como descanso, leitura, 

brincadeiras. Desse modo observamos na figura 4 que 63% dos entrevistados escolheram 

a alternativa recreativos e ecoturístico por ser um ambiente de grande diversidades 

sociocultural, aumentando a atratividade da cidade, seguidos de 17% que afirmaram que, 

nesse aspecto, reconhecem a importância dos serviços educativos oferecidos pela área 

verde. Dessa forma segundo Belmiro et al., (2012) a Educação Ambiental é de grande 

importância para tornar cidadão consciente e praticantes no que diz respeito ao meio 

ambiente e a sustentabilidade, sendo de enorme importância para construir os 

fundamentos da sociedade sustentável para gerações futuras. 

 

Figura 5: Serviços Culturais. 

 

 
 

E na figura 6 relacionados aos benefícios a saúde que a área verde nos oferece, 56% 

dos entrevistados optou por (possibilidade de respirar ar puro), pois em áreas arborizadas 

contribuem para a purificação do ar, pois segundo Resende (2011) “as árvores purificam 

o ar pela fixação das partículas de poeira e gases tóxicos e reciclam os gases através da 

fotossíntese” pois a presença de áreas verdes traz uma considerável melhoria e 

estabilidade e assim proporcionando uma qualidade de vida melhor ao bem-estar humano. 

 

Figura 6: Saúde Benefícios. 
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De todos os 60 (sessenta) entrevistados 22% (13 pessoas) desenvolvem atividades 

econômicas na área verde da praça, e 78% (47 pessoas) não tem interesse econômico. 

Na tabela 1 temos os tipos de fonte de renda: 

 

Tabela 1 

Tipos de fonte de renda 

 

Interesse Econômico Nº de Entrevistados 

Banco 1 

Cinema 1 

Lanches 3 

Pipocas 4 

Pula-Pula 4 
 

 

Nesses aspectos para melhorar o bem-estar da população, as participantes sugeriram 

o aumento da segurança com a presença de policiais, a construção de banheiros públicos, 

evitando que algumas pessoas urinem em lugar impróprio, mais recreações culturais e 

educacionais, assim proporcionando momentos de recreações, turismo ecológico, por ser 

uma área ao lado do Rio Paraguai à várias formas de planejar roteiros de momentos 

recreativos para lazeres para os frequentadores do local e obter o conhecimento histórico 

por ser uma área rodeadas por casarões históricos, e estudos sobre os processos naturais 

na parte de serviços educacionais, áreas de lazer como parquinhos e academia ao ar livre, 

evitar andar de bicicletas na área central da praça, pois pode ocorrer acidentes 

principalmente com crianças e idosos, placas nas gramas para que as pessoas não pisem 

e preservá-las verdes , não jogar lixo para conservar o ambiente limpo, pois é de uso de 

toda a população , água potável em bebedouros, plantar árvores como frutíferas e regá-

las sempre.  

 

CONCLUSÃO 

 

A praça Barão do Rio Branco é um lugar de encontros, de famílias, casais de 

namorados, estudantes, muitos turistas. Trata-se de um ambiente muito agradável que por 

estar às margens do Rio Paraguai, está rodeado por casarões tombados pelo patrimônio 

histórico, oferece um espaço de lazer e convivência muito importante para a população 

cacerense. É de lá que centenas de pessoas visualizam o pôr do sol diariamente, além das 

tradicionais aves e répteis pantaneiros.  

Desse modo pode-se observar através dos resultados, que a praça é frequentada 

pelos jovens entre 13 à 29 anos, para lazeres recreativos. E de todos os entrevistados o 

nível de frequência à área verde está em torno de 45%, que frequentam sempre o local 

por ser momentos de distrações. Já nos Serviços de Abastecimento não possuindo árvores 

frutíferas, 76% dos entrevistados automaticamente escolheram as lanchonetes, como 

serviços de alimentação por estar em torno da área verde  

Nos Serviços de Regulação com 40% escolheram melhor à arborização, por ser um 

ambiente com o equilíbrio ambiental, interagindo com os indivíduos a partir de benefícios 

físicos e climáticos, e desempenhando um papel importante na melhoria da qualidade de 

vida da população. E nos Serviços Culturais 63% optaram por recreativos e ecoturístico, 

por possuir diversidades socioculturais, como Patrimônio Cultural e Histórico. E em 



 
 

107 

 

relação aos Benefícios a Saúde 56% elegeram a possibilidade de respirar ar puro, por ser 

um ambiente arborizado com seus benefícios naturais, e proporcionando uma qualidade 

de vida e a purificação do ar  

Através dos dados adquiridos e da observação concluímos que o espaço verde é 

essencial para a valorização da praça Barão do Rio Branco, que oferece a população de 

Cáceres/MT, benefícios sustentáveis ao bem-estar humano tais como, serviços 

recreativos e ecoturísticos, manutenção da qualidade do ar, a arborização, a regulação do 

clima, entre outros. Porém falta investimento e manutenção da área arbórea como, a 

identificação de espécies para compreender a importância de seus recursos e usos 

potenciais para conservá-las, e a compreensão da sociedade para a proteção do espaço 

verde.  
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RESUMO 

 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais são espécies vegetais que não estão presente na alimentação 

das pessoas no dia-a-dia e não são consideradas comuns, mas podem ser consumidas normalmente por 

apresentarem uma riqueza de vitaminas e nutrientes fundamentais para a saúde humana. O objetivo da 

atividade foi conhecer a nível taxonômico as espécies Taioba xanthosoma E. G. G. e Ilex paraguariensis 

A. S. H. das famílias Araceae e Aquilofilaceae respectivamente. As etapas foram: estudar as espécies a 

partir de referencial bibliográfico e preparar um prato para degustação. A degustação aconteceu durante o 

Festival Internacional de Pesca Esportiva em Cáceres, nos dias 06 e 07 de junho de 2018 e teve como 

público 45 crianças de 3 escolas da cidade de Cáceres. As crianças degustaram os alimentos e avaliaram 

como “gostou” e não gostou”. Dentre as receitas apresentadas estavam a Taioba com polenta e o Pudim de 

erva-mate que foram preparados com antecedência. A aceitação foi considerada positiva, pois mais de 80% 

das crianças gostaram dos pratos e disseram que os mesmos eram desconhecidos por elas. Essas plantas são 

muito poucos estudadas, por isso são desconhecidos seus benefícios nutricionais e biológicos. Esse 

destaque sobre as Plantas Alimentícias Não Convencionais é bastante relevante, pois é uma forma também 

de conservar a biodiversidade local. 

 

Palavras-chave: Botânica. Alimentação. Taioba xanthosoma. Ilex paraguariensis.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas espécies vegetais conhecidas como “mato” podem ser espécies com grande 

importância alimentícia que apresentam elementos nutricionais importantíssimos para a 

saúde humana (KINUPP; LORENZI, 2014). 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) são plantas que podem ser 

consumidas na alimentação humana, contemplando qualquer uma de suas partes, porém 

não são comuns na gastronomia de uma região ou país, podendo ser exóticas, nativas, 

silvestres, espontâneas ou cultivadas. 

Segundo Kinupp e Lorenzi (2014) as PANC’s estão relacionadas com a soberania 

alimentar dos nossos antepassados, pois os povos da humanidade tiverem grandes 

privações e duras necessidades que o fizeram buscar alimentos alternativos cultivados por 

eles mesmos ou encontrados na natureza. 

Os fast foods têm tomado espaço na alimentação de crianças e jovens, não levando 

em consideração à saúde e o poder nutricional oferecidos pelos alimentos de origem 

vegetal. Praticamente todas as vitaminas, minerais, carboidratos e todos outros elementos 

essenciais para o metabolismo humano são encontrados nas plantas, isso implica que o 

consumo das plantas reduz a necessidade de buscar vitaminas nas farmácias.  

Compreendendo a importância dessa temática na atualidade agregada ao estudo da 

Taxonomia Vegetal foi demandado um interesse em apresentar alguns pratos alimentícios 

preparados a partir de espécies vegetais não convencionais para degustação no Festival 
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Internacional de Pesca Esportiva (FIPe) que ocorreu na cidade de Cáceres. O público foi 

crianças de 3 escolas de Cáceres e dentre as espécies apresentadas teve a Taioba 

xanthosoma E. G. G. (Araceae) e a Ilex paraguariensis A. S. H. (Aquilofilaceae). O 

objetivo principal da atividade foi de apresentar as espécies vegetais, bem como suas 

principais características e informações nutricionais, e a partir de um questionário fechado 

coletar as opiniões das crianças em torno da aceitação dos pratos alimentícios degustados. 

 

METODOLOGIA  

 

A atividade aconteceu na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

(SICMATUR), na cidade de Cáceres, nos dias 06 e 07 de junho de 2018 durante o FIPe. 

Foram preparados com antecedência pratos alimentícios, dentre eles a Taioba com 

polenta de fubá e o Pudim de erva-mate, das espécies Taioba xanthosoma E. G. G. 

(Araceae) e a Ilex paraguariensis A. S. H. respectivamente, e expostos para degustação. 

Participaram da degustação 45 crianças de 3 escolas de Cáceres (Escola Novo Horizonte, 

Escola Vitória Régia e Escola Duque de Caxias), com faixa etária entre 05 e 10 anos.  

Foram apresentadas oralmente e em banner as principais características das 

espécies e de suas respectivas famílias, suas informações nutricionais e o prato 

alimentício, bem como suas etapas de preparação. Cada criança experimentou cada um 

dos pratos e avaliou como “gostou” ou “não gostou” da comida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As espécies vegetais em questão, bem como suas respectivas famílias, nome 

popular, partes utilizadas e os pratos que foram apresentados estão representadas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Espécies vegetais utilizadas para preparação dos alimentos 

 

Família  Espécie Nome popular 

Parte 

utilizada Prato 

Aquifoliaceae 

Ilex paraguariensis A. 

S. H. 

Erva-de-

chimarrão Erva Pudim  

Araceae 

Xanthosoma taioba E. 

G. G.  Taioba Folha 

Taioba com 

polenta 

 

A Ilex paraguariensis A. S. H. é uma espécie arbórea que pertence a família 

Aquilofilaceae. É uma planta nativa desde Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul até 

Rio Grande do Sul. Suas folhas desidratadas e moídas constituem a erva-mate 

mundialmente conhecida e comercializada para o preparo de chás e várias outras bebidas, 

como o chimarrão. Representa grande importância econômica dos três estados do sul. 

É uma espécie dioica e apresenta tronco ereto. Quando essa espécie se beneficia de 

sombras de árvores maiores podem chegar até 15 metros de alturas, porém quando 

exposta ao sol não ultrapassam os 7 metros. Apresenta uma casca pardo-acinzentada e 

rugosa, floresce na primavera e início do verão, sendo as flores polinizadas por insetos. 

Suas sementes são disseminadas por pássaros. 
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A receita apresentada foi o pudim de erva-mate (Figura 1). Ela é preparada da 

seguinte forma: peneire a erva e aproveite o pó fino; coloque 6 colheres de açúcar na 

fôrma e caramelize. Bata 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 200 g de creme de leite e 3 

colheres do pó da erva-mate. Derrame a massa na forma e cubra com papel alumínio e 

asse em banho-maria. 

 

Figura 1:Pudim de Erva-mate 

 

 
Fonte: KINUPP; LORENZI, 2018  

 

A Xanthosoma taioba E. G. G. pertence a família Araceae. É uma planta nativa do 

estado de Minas Gerais, sendo utilizada nesse estado e também no Rio de Janeiro. É uma 

importante fonte de diversas vitaminas, tanto suas folhas, quanto os rizomas (KINUPP & 

LORENZI, 2014). 

São herbáceas, eretas, possuem caules grossos e carnosos, folhas grandes que 

podem chegar a 80 centímetros de comprimento e 60 de largura. Ela se desenvolve em 

terrenos com abundância de água e se propaga por seção da cepa principal, pequenas 

cepas, mudas, etc.  

Na preparação da taioba com polenta (Figura 2) é utilizada a folhas, fubá e tempero 

a gosto. As etapas de preparo são as seguintes: rasgue a folha de taioba em tiras e afogue 

temperando-a a gosto. Em outra panela faça uma polenta de fubá com água e tempero a 

gosto. Sirva os dois juntos. 

 

Figura 2:Taioba com polenta de fubá 

 

 
Fonte: www.conhecaminas.com  
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Em termos nutricionais e medicinais podemos destacar que a folha da taioba é boa 

para a saúde dos olhos, importante para o sistema imunológico, participa do metabolismo 

de nutrientes, manutenção óssea, saúde do coração e do cérebro, reduz o risco de diabetes 

e contribui no tratamento da anemia (JACKIX, 2015). A erva-de-chimarrão é rica em 

potássio, sendo utilizada no tratamento de fraqueza, obesidade, letargia, fadiga, exaustão, 

gota, hipertensão, dores nos nervos, entre outros (BRAGHINI et al., 2014).  

O pudim de erva-mate foi degustado nos dias 06 e 07 de junho. Já a taioba com 

polenta apenas no dia 07, sendo então apenas avaliada pela Escola Duque de Caxias. 

Os resultados quantitativos estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Avaliação dos pratos 

 

Escola Alimento Gostou Não gostou 

Escola Novo Horizonte Pudim de erva-mate 9 5 

Escola Vitória Régia Pudim de erva-mate 13 1 

Escola Duque de Caxias 

Pudim de erva-mate 17 0 

Taioba com polenta 16 1 

 

Ao analisar os dados acima podemos concluir que a aceitação dos pratos foi bem 

representativa pelas crianças que experimentaram. Apresentamos a elas e aos professores 

das escolas que os acompanhavam a origem e importância nutricional dos vegetais e como 

foi feito o preparo dos pratos. Essas espécies eram desconhecidas pelas crianças. 

 

CONCLUSÕES 

 

A experiência foi muito produtiva, pois aprendemos um pouco mais sobre as 

PANC’s e a importância que elas representam na alimentação humana e também a 

taxonomia de cada vegetal pesquisado. 

As espécies apresentadas são bastantes ricas em nutrientes. Essas informações são 

muito pouco conhecidas pela população em geral. Há uma certa necessidade de dar 

destaque as PANC’s como forma de melhorar a alimentação principalmente das crianças 

que necessitam de uma grande quantidade de vitaminas e nutrientes nessa fase e uma 

forma também de conservar a biodiversidade local. 

Dessa forma é importante destacar a necessidade de trabalhar com as pessoas os 

benefícios que essas plantas nos oferecem e que em sua maioria são fáceis de cultivar no 

próprio quintal mesmo na cidade, agregando assim um valor nutricional natural na nossa 

alimentação do dia-a-dia. 
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RESUMO 

 

O Pantanal, destaca-se principalmente quanto a seu regime hídrico caracterizado pelo pulso de inundação 

monomodal, e as condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento de macrófitas aquáticas. Estas 

representam organismos vegetais fotossintéticos, classificados quanto sua forma de vida e adaptação da 

espécie ao meio ambiente. Possui grande importância, pois desempenham um papel ecológico despido da 

constituição de comunidades produtoras de biomassa, podendo interferir em seu funcionamento em 

diferentes aspectos. Desta maneira o presente estudo objetivou avaliar a riqueza e a composição florística 

de macrófitas aquáticas em uma baia no período de cheia e estiagem na Estação Ecológica de Taiamã 

(EET). As coletas foram realizadas na zona de transição aquático terrestre (ATTZ) dos ambientes no 

período de estiagem entre os meses de Agosto e Setembro de 2017 e durante a cheia em Fevereiro e Março 

de 2018. Para a caracterização da diversidade da comunidade utilizou-se o método de cobertura Braun-

Blanquet, quanto a classificação taxonômica das espécies seguiu-se o sistema APG IV. As comunidades de 

macrófitas aquáticas constituíram um total de 21 espécies, distribuídas em 12 famílias. Poaceae, 

Pontederiaceae e Araceae foram as mais representativas com cerca de 8 espécies. Durante o período de 

estiagem, a comunidade apresentou 14 espécies e na cheia 18 espécies. Em geral, foram registrados 21 

táxons na Baía, com maior riqueza para a cheia. Este estudo proporcionou a realização de uma listagem 

florística, seguida de um levantamento de dados informativos quanto a riqueza, distribuição e formas 

biológicas que a composição de macrófitas aquáticas apresentam no ambiente analisado. 

 

Palavras-chave: Plantas aquáticas. Flora. Pantanal.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas do mundo, e tem como principal 

tributário o rio Paraguai, e seus afluentes: rio Sepotuba, Jauru e Cabaçal (HARRIS et al., 

2005). Seu sistema constitui-se de vegetação aquática heterogênea, caracterizado pelo 

pulso de inundação monomodal previsível, com fases de enchente, cheia, vazante e 

estiagem que agem como força matriz na ecologia e paisagem, responsável pela definição 

da biota terrestre e aquática (ADAMOLLI, 1981; JUNK; DA SILVA, 1999).  

As macrófitas aquáticas são organismos vegetais fotossintéticos, classificados 

quanto sua forma de vida de acordo com a adaptação da espécie ao meio ambiente. De 

acordo com a adaptação e local de ocupação as espécies são denominadas como: emersas, 

com folhas flutuantes, flutuantes livres, submersas enraizadas, submersas livres, anfíbia 

e epífita (THOMAZ; ESTEVES, 2011). As macrófitas são de grande importância, pois 

desempenham um papel ecológico despido da constituição de comunidades produtoras 

de biomassa, podendo interferir em seu funcionamento em diferentes aspectos 

(TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Além disso, servem como alternativas de 

abrigo a outras espécies assim como fonte de alimentação, estocagem de nutrientes, 

produção de matéria orgânica, eutrofização artificial, autodepuração das águas e retenção 

de sedimentos (THOMAZ; ESTEVES, 2011). 
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A riqueza e composição das macrófitas aquáticas podem ser influenciadas por 

propriedades relativas a: concentrações de nutrientes, componentes físico-químicos da 

água e ascensão ao nível da água, sendo este último, propício ao desenvolvimento de 

novas espécies aquáticas, recrutamento de bancos de sementes e propágulo vegetativo, 

refletindo no índice de diversidade (ALVES; TAVARES; TREVISAN, 2011).  

O conhecimento da ecologia das espécies de macrófitas durante o período de pulso 

de inundação, proporciona um melhor entendimento da estrutura da comunidade dessas 

espécies vegetais aquáticas, esse entendimento pode subsidiar tomada de decisões de 

preservação. Apesar das áreas estudadas serem geograficamente próximas, o estudo 

comparativo entre dois períodos distintos proporcionará uma melhor compreensão de 

como os fatores físicos e químicos interferem ou atuam na composição e riqueza da 

comunidade.  

A partir deste contexto o presente estudo objetivou avaliar a riqueza e a 

composição florística de macrófitas aquáticas em uma baia no período de cheia e estiagem 

na Estação Ecológica de Taiamã. 

 

METODOLOGIA  

 

As coletas foram amostradas em uma baía caracterizada como ambiente lêntico, 

na Estação Ecológica de Taiamã (EET), situada na região de Cáceres, Pantanal Mato-

grossense. A localização de coleta encontra-se na faixa da fronteira a 180 Km de distância 

do perímetro urbano seguindo a rota do rio com os seguintes dados geográficos: Entre os 

Meridianos 57°24’ W e 45º40’ W, e Paralelos 16º48’S e 16º58’S. A respectiva unidade 

de conservação possui em sua composição ilhas de Taiamã e Sararé, delimitando-se pela 

bifurcação entre rio Paraguai e Bracinho. 

As coletas foram realizadas na zona de transição aquático terrestre (ATTZ) dos 

ambientes no período de estiagem entre os meses de Agosto e Setembro de 2017 e durante 

a cheia em Fevereiro e Março de 2018. 

Para a caracterização da diversidade da comunidade de macrófitas aquáticas 

utilizou-se o método de cobertura Braun-Blanquet (1979) com 0,50 cm de lado, neste, 

mensura-se o grau de cobertura (porcentagem) de acordo com a visualização. 

Posteriormente lançou-se o quadrante aleatoriamente nos bancos de macrófitas aquáticas. 

Por fim, os materiais coletados foram acondicionados em sacos plásticos, levados para o 

laboratório e identificados, ao menor nível taxonômico, com base na literatura de Cook 

(1990) e Pott, Pott (2000). As amostras foram incorporadas na coleção do herbário do 

Pantanal Vali Joana Pott (HPAN).  

Análise da composição e riqueza: A classificação taxonômica das espécies seguiu 

o sistema APG IV. O atributo de riqueza (S) avaliada no ambiente lêntico, baseou-se na 

contagem de espécies registradas durante o trabalho, utilizando-se software Office Excel. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As comunidades de macrófitas aquáticas foram compostas por um total de 21 

espécies, distribuídas em 12 famílias. Poaceae, Pontederiaceae e Araceae foram as mais 

representativas com cerca de 8 espécies. Durante o período de estiagem, a comunidade 

apresentou 14 espécies e na cheia verificou-se 18. Em geral, foram registrados 21 táxons 

na Baía, com maior riqueza para a cheia. As formas biológicas emergente e flutuante fixa 
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foram as mais representadas (50% e 23,07%, respectivamente), seguidas de flutuante livre 

(15,38%), anfíbia (7,69%) e epífita (3,84%), conforme pode ser observado na figura 1. 

 

Figura1: Percentual de famílias e espécies, por forma biológica das macrófitas aquáticas 

avistadas na área de estudo na Estação Ecológica de Taiamã, Pantanal-MT. 

 

 
 

Na perspectiva geral, a predominância de espécies de macrófitas aquáticas 

expressou-se pela frequência relativa das seguintes espécies:  Salvinia auriculata Aubl.; 

Eichhornia crassipes (Mart) Solms., Eichhornia azurea (SW.) Willd,, Aspilia latíssima e 

Pontederia rotundifólia . 

Na composição das macrófitas aquáticas analisadas observou-se que o setor 

característico ao ambiente de baia analisado no período de cheia apresentou maior 

riqueza, com distribuições uniformes estre os gradientes delimitados a amostragem. Estas 

diferenças estão relacionadas as tendências de geomorfologia fluvial responsáveis pela 

caracterização de cada setor. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo proporcionou com que fosse realizada uma listagem florística 

juntamente de um levantamento de dados relativos a informações quanto a riqueza, 

distribuição e formas biológicas que a composição de macrófitas aquáticas apresentam 

no ambiente analisado. Estes conhecimentos podem ser essenciais no que tange a política 

de gestão de conservação e manejo da unidade de conservação, tornando artefato 

argumentativo para preservação da área. 
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RESUMO 

 

A Ordem Sapindales compreende nove famílias, das quais seis ocorrem no Brasil e são representadas por 

cerca de 90 gêneros nativos. No grupo destacam-se inúmeras espécies de interesse comercial. Mesmo com 

a notável importância das Sapindales, o conhecimento sobre o grupo é negligenciado. Objetivo deste estudo 

foi levantar as espécies pertencentes à Ordem Sapindales presentes no Horto Florestal Prof.ª Michelle 

Carmelinda Pegorini Bordini, indicar sua participação no estrato avaliado e possibilitar sua identificação 

por chave dicotômica. O levantamento florístico-censitário dos indivíduos arbóreo-arbustivos em um 

fragmento de Cerradão antropizado ocorreu durante o primeiro semestre de 2018. O critério de inclusão 

adotado foi de 5 cm de diâmetro a altura de 30 cm do solo. Levantou-se cinco famílias pertencentes 

representadas por 11 gêneros monoespecíficos. A família com maior número de espécies foi Anacardiaceae 

R.Br., com cinco taxa, sendo Burseraceae Kunth e Meliaceae A.Juss. mono específicas. A Ordem 

Sapindales corresponde a 15,63% das famílias e a 13,10% das espécies. A contribuição de suas espécies 

para a diversidade da flora arbórea-arbustiva do fragmento estudado foi de apenas 7,68% do valor obtido 

pelo H’ que foi de 3,01. As espécies com maior IVI foram Anacardium occidentale L., Zanthoxylum 

riedelianum Engl. e Astronium fraxinifolium Schott, com 2,77, 2,18 e 1,24% respectivamente. A Ordem 

Sapindales é bem representada no fragmento estudado, apresentando grande número de famílias e espécies. 

 

Palavras-chave: Taxonomia das Angiospermas. Cerradão. Fragmento Florestal. Fitossociologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A circunscrição proposta pelo APG IV (2016) para Ordem Sapindales compreende 

nove famílias, as quais abrangem cerca de 5.800 espécies (JUDD et al. 2009). No Brasil 

ocorrem seis das famílias - Burseraceae Kunth, Anacardiaceae R.Br., Sapindaceae Juss., 

Rutaceae Juss., Simaroubaceae DC., Meliaceae Juss. – as quais compreendem cerca de 

90 gêneros nativos, além de 34 gêneros introduzidos (SOUZA; LORENZI, 2012). 

Sob o grupo das Sapindales estão subordinadas inúmeras espécies com alto valor e 

importância alimentícia, tais como as do gênero Citrus, a Manga (Mangifera indica L.), 

o Caju (Anacardium occidentale L.), entre outras. Existem ainda espécies amplamente 

utilizadas na indústria de cosméticos e fármacos, como é o caso das espécies de do gênero 

Protium Burm.f. (SOUZA; LORENZI, 2012). Para o setor florestal a importância do 

clado pode ser representado por vários integrantes de diferentes famílias: os Breus 

(Protium Burm.f.), a Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), o Gonçaleiro 

(Astronium fraxinifolium Schott), e o Mogno (Swietenia macrophylla King). 

Mesmo com a notável diversidade específica e utilização das Sapindales, o 

conhecimento sobre sua ocorrência, distribuição, ecologia e potencial econômico é 

negligenciado. Neste contexto, a falta de informações sobre a representatividade de um 

grupo com tal importância pode corroborar para a subutilização de recursos provenientes 

de suas espécies, colaborando, para a exaustão de fontes de produtos vegetais já 

pressionadas. 
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Assim, o objetivo deste estudo foi levantar as espécies pertencentes à Ordem 

Sapindales presentes no Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini, 

bem como indicar sua participação no estrato avaliado, e possibilitar sua identificação por 

meio de uma chave dicotômica. 

 

METODOLOGIA  

 

O estudo ocorreu no Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini, 

situado no IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo. Trata-se de um fragmento 

florestal antropizado de aproximadamente 3,0 ha, com cerca de 40 anos de sucessão 

natural, cuja fitofisionomia predominante é a de savana florestada (Cerradão), sendo que 

a área também possui componentes oriundos do Pantanal, pois trata-se de uma região de 

transição entre estes biomas.  

De acordo com a classificação climática de Köppen a região apresenta clima 

tropical, com inverno seco (Awa), com estação chuvosa no verão, de dezembro a março, 

e nítida estação seca no inverno, de abril a novembro. A temperatura média anual é de 

26,24°C, com precipitação total anual de 1335 mm e umidade relativa do ar média de 

78,50% (NEVES; NUNES; NEVES, 2011). 

O estudo foi conduzido durante o primeiro semestre de 2018, por levantamento 

florístico-censitário dos indivíduos arbóreo-arbustivos vivos presentes no fragmento. O 

critério de inclusão adotado foi de 5 cm de diâmetro a altura de 30 cm do solo, indicado 

por Felfili et al. (2011) para estudos florísticos em ambiente de Cerrado. 

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica Microsoft Office Excel 2016, 

onde calculou-se os parâmetros fitossociológicos específicos, a Densidade Absoluta 

(DA); a Dominância Absoluta (DoA); a Frequência Absoluta (FA), o índice de Valor de 

Importância (IVI) e Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), foram calculados 

conforme as equações de Souza e Soares, (2013).  As espécies de Sapindales foram 

avaliadas à parte e suas folhas foram observados para a construção de uma chave 

dicotômica baseada em caracteres foliares, afim de facilitar a identificação das mesmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram levantadas cinco famílias de Sapindales considerando-se a circunscrição 

adotada pelo Angiosperm Phylogeny Group IV (APG, 2016), distribuindo-se dentre estes 

clados 11 gêneros monoespecíficos. A família com maior número de espécies foi 

Anacardiaceae R.Br., com cinco taxa, sendo que Burseraceae Kunth e Meliaceae A.Juss. 

foram as únicas famílias representadas por apenas uma espécie. 

A Ordem Sapindales corresponde a 15,63% das famílias e a 13,10% das espécies. 

Entretanto, mesmo sendo a ordem com maior número de famílias, sua representatividade 

no âmbito de espécie não é grande, visto que ordens como as Fabales, geralmente 

apresentam elevado número de espécie, dada a ampla distribuição no Cerrado, sobretudo 

da família Fabaceae Lindl. (GIÁCOMO et al., 2015). Deste modo, a contribuição de suas 

espécies para a diversidade da flora arbórea-arbustiva do fragmento estudado foi de 

apenas 7,68% do valor obtido pelo H’ que foi de 3,01. 

Fazer inferências sobre a diversidade desta ordem no fragmento é uma tarefa 

complexa, haja vista a presença de três espécies exóticas, introduzidas no período de 

desenvolvimento antrópico na área. Assim, utilizar fatores como a presença de números 
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iguais de gêneros e espécies não é uma forma segura de indicar a diversidade do grupo, 

já que a dinâmica e as interações entre os grupos florísticos foram interrompidos em 

momentos regressos. 

As espécies com maior IVI foram Anacardium occidentale L., Zanthoxylum 

riedelianum Engl. e Astronium fraxinifolium Schott, com 2,77, 2,18 e 1,24% 

respectivamente. A Tabela 1 elenca as espécies levantadas distribuindo-as sob suas 

respectivas famílias e apresentando informações sobre a origem e dados referentes ao 

levantamento florístico. 

 

Tabela 1 

Principais parâmetros fitossociológicos e origem das espécies da Ordem Sapindales no 

Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini 

 

Família/Espécie Origem Nº Ind. DA DoA FA 

Anacardiaceae R.Br.       

Anacardium occidentale L. Nativa 39 13,00 0,66  37,50 

Astronium fraxinifolium Schott Nativa 12 4,00 0,23 25,00 

Mangifera indica L. Exótica 3 1,00 0,11 6,25 

Myracrodruon urundeuva Allemão Nativa 9 3,00 0,27 12,50 

Spondias purpurea L. Exótica 2 0,67 0,13 6,25 

Burseraceae Kunth      

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Nativa 3 1,00 0,02 9,38 

Meliaceae A.Juss.      

Cedrela fissilis Vell. Nativa 1 0,33 0,00 3,13 

Rutaceae A.Juss.      

Citrus limonia Osbeck Exótica 1 0,33 0,01 3,13 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Nativa 22 7,33 0,48 37,50 

Sapindaceae Juss.      

Dilodendron bipinnatum Radlk. Nativa 11 3,67 0,22 18,75 

Magonia pubescens A.St.-Hil. Nativa 2 0,67 0,02 6,25 

TOTAL  105 35,00 2,17 165,6 
LEGENDA: Nº Ind. – Número de indivíduos inventariados; DA – Densidade Absoluta; DoA – 

Dominância Absoluta; FA – Frequência Absoluta. 

 

A seguir é apresentada uma chave de identificação das espécies de Sapindales 

baseada em seus caracteres foliares: 

 

1. Folhas simples................................................................................................................2 

1. Folhas compostas...........................................................................................................3  

 

2. Limbo com formato obovado................................................Anacardium occidentale L. 

2. Limbo com formato lanceolado........................................................Mangifera indica L. 

 

3. Folha composta unifoliolada.........................................................Citrus limonia Osbeck 

3. Demais tipos de folhas compostas..................................................................................4 

 

4. Folha bipinada, borda dos folíolos serreada...................Dilodendron bipinnatum Radlk. 
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4. Folha pinada...................................................................................................................5 

 

5. Folha paripinada.............................................................................................................6 

5. Folha imparipinada.........................................................................................................8 

 

6. Limbo com presença de pontuações translúcidas.......... Zanthoxylum riedelianum Engl.  

6. Limbo com presença de pontuações translúcidas...........................................................7 

 

7. Folhas com 3-6 pare de folíolos........................................Magonia pubescens A.St.-Hil. 

7. Folhas com (4) 6-9 (12) pare de folíolos...........................................Cedrela fissilis Vell. 

 

8. Folíolos com até 4,0 cm de comprimento......................................Spondias purpurea L. 

8. Folíolos maiores que 4,0 cm de comprimento................................................................9 

 

9. Folhas com 7 folíolos elípticos e glabros.........Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 

9. Folhas com mais de 7 folíolos ovalados a oblongo-elípticos........................................10 

 

10. Folíolos com ápice acuminado, base truncada e borda serreada..................................... 

............................................................................................Astronium fraxinifolium Schott 

10. Folíolos com ápice cuneado, base arredondada e borda inteira....................................... 

.....................................................................................Myracrodruon urundeuva Allemão 

 

CONCLUSÕES 

 

A Ordem Sapindales é bem representada no fragmento estudado, apresentando 

grande número de famílias, gêneros e espécies. 

A comunidade abriga um grupo de espécies exóticas, sobretudo frutíferas, além de 

espécies com importância madeireira, e outras com potencial de exploração não 

madeireira. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar proposições para recuperação das áreas degradadas pelas 

voçorocas no município de Comodoro - MT, situado na região geográfica Intermediária “Cáceres” e na 

região geográfica Imediata “Pontes e Lacerda-Comodoro”, no Estado do Mato Grosso, por meio de 

pesquisa bibliográfica e atividades de campo para a observação das condições das áreas degradadas. Foi 

possível constatar a importância e a viabilidade de se analisar as técnicas e materiais utilizados no processo 

de recuperação de áreas degradadas por voçorocas em outras regiões com características ambientais 

semelhantes e seus respectivos resultados, de modo a servir de sustentação para que seja possível elaborar 

um plano de recuperação da referida área degradada com técnicas adequadas, considerando as 

peculiaridades socioambientais da área degradada em Comodoro - MT. Evidenciou-se também a 

necessidade de um acompanhamento efetivo e de manutenções periódicas às estruturas a serem utilizadas 

no processo de recuperação das áreas para garantir os resultados almejados. Além disso, fazem-se 

necessários estudos e análises mais aprofundadas sobre os aspectos socioambientais da área de estudo para 

o planejamento e implementação de ações para a recuperação da área degradada coerentes com a realidade 

local. Outro fator indispensável é a promoção do envolvimento do poder público e da comunidade neste 

processo, inclusive por meio de projetos de Educação Ambiental, para que as ações realizadas promovam 

mudanças efetivas no cotidiano da população. 

 
Palavras-chave: Solos. Processo erosivo. Fatores Socioambientais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As erosões consistem no processo de remoção e sedimentação de partículas, por 

meio de um “processo mecânico que age em superfície e profundidade, em certos tipos 

de solo e sob determinadas condições físicas” (MAGALHÃES, 2001, p.02). Sempre 

estiveram presentes no meio ambiente, modelando o relevo e modificando natural e 

geologicamente as paisagens. Elas são classificadas de acordo com seus agentes 

atenuantes, que pode ser a água, o vento ou geleiras (MAGALHÃES, 2001). 

Mas quando o ambiente sofre modificações antrópicas, como alterações no 

sistema natural de drenagem, através de obras de construções ou aterramentos, 

normalmente, provocam um incremento no processo de erosão, além de outras 

consequências indesejáveis (MOTA  apud MACHADO et al., 2017). Com isso, as erosões 

podem tornar-se destrutivas, modificando rapidamente os ambientes e causando impactos 

econômicos e ambientais,  

Segundo Ribeiro e Soares (2006), os problemas das erosões não se limitam às 

áreas de práticas agrícolas, mas também podem afetar as áreas urbanas, onde seus 

impactos são catastróficos. De acordo com Vieira e Verdum (2015),  

 
A estabilização de processos erosivos em áreas rurais e urbanas pode, 

em um determinado contexto, assumir um caráter prioritário quanto à 

necessidade de uma intervenção técnica mais imediata, tanto pelo aspecto de 
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conservação da natureza quanto pelo fator social envolvido. Dessa forma, 

pode-se prevenir não somente a ocorrência de desastres naturais, como a rápida 

e crescente perda de área agrícola em propriedades rurais (VIEIRA; 

VERDUM, 2015, p. 63).  

 

No município de Comodoro-MT, duas voçorocas têm causado transtornos à 

comunidade e às autoridades locais. Apelidadas de “voçoroca buracão” e “voçoroca das 

Marias”, estas erosões já alcançaram proporções alarmantes e seus sedimentos estão 

assoreando um córrego e colocando em risco de rompimento a BR de acesso ao 

município. Guerra apud Machado et al., (2017) ressalta que “a erosão é considerada um 

processo natural de desgaste do solo, que pode ser agravada por fatores antrópicos, os 

quais, quando aliados ao clima, tipo de solo e relevo, pode chegar a níveis de difícil 

recuperação, como no caso das voçorocas”. Sendo assim, o presente trabalho teve por 

objetivo apresentar proposições para recuperação das áreas degradadas pelas voçorocas 

no município de Comodoro-MT.  

 

METODOLOGIA  

 

O município de Comodoro está situado na região geográfica Intermediária 

“Cáceres” e na região geográfica Imediata “Pontes e Lacerda-Comodoro” (IBGE, 2017), 

no Estado do Mato Grosso (Figura 1). Possui uma área de 21.518 km², da qual 61% 

pertence a reservas indígenas. Segundo o IBGE, a estimativa era de 19.932 habitantes 

para 2017, quando a densidade demográfica seria de 0,9 habitantes por km² no território 

do município. Comodoro - MT tem as seguintes coordenadas geográficas de referência: 

13° 39' 51'' Sul e 59° 47' 32'' Oeste (PMC - MT, 2017). 

 

Figura 1: Localização do município de Comodoro - MT. 
 

 
 

Na região oeste limita-se com a linha de faixa de fronteira com a Bolívia e o 

município de Cabixi – Estado de Rondônia; ao sudeste com Nova Lacerda, ao norte com 

os municípios de Juína e Campos de Júlio. O município de Comodoro apresenta altitude 

de 600 m e tem seu relevo constituído por topografias planas, suaves, onduladas nos 
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cerrados e fortemente onduladas na região do Alto Guaporé. Os tipos de solos existentes 

no município são: Neossolo Quartzarênico, Latossolo Amarelo e Latossolo Vermelho. O 

clima do município é o tropical úmido, com precipitação pluviométrica média anual de 

2.014 mm (dois mil e quatorze), sendo que o período de maior incidência é de outubro a 

março e a temperatura média é de 26º C. A vegetação pertence ao ecossistema da 

Amazônia, com predominância de 40% mata densa, 20% mata baixa, 30% cerrado e 10% 

de campo nativo. A área do município integra a grande bacia do rio Amazonas que recebe 

águas de inúmeros córregos e rios, entre eles, rio Guaporé, Juína, Margarida, Piolho, 

Formiga, Novo, Iquê, Camararê, São Domingos, Cabixi e Pardo (PMC - MT, 2015). 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e de 

pesquisa documental (MARCONI; LAKATOS, 2011). Posteriormente, foi adotada a 

pesquisa de campo compreendida na perspectiva apresentada por Piana (2009), na qual 

se trata de uma integração dos dados obtidos pela pesquisa bibliográfica e de campo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

PROPOSIÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PELO 

PROCESSO EROSIVO NA ÁREA URBANA DE COMODORO – MT 

 

A remoção da cobertura vegetal original para o cultivo de pastagens e construções 

de obras públicas e privadas tem provocado intensas modificações às características do 

ambiente local, tornando o solo menos permeável e concentrando o fluxo das águas 

pluviais. Essa concentração de águas pluviais deu início a uma cadeia de erosões, que 

resultou na formação de duas grandes voçorocas cujas montantes estão localizadas 

próximas a uma área urbanizada e a jusante próxima a um córrego (Figura 2).  

 

Figura 2: Voçoroca das Marias à esquerda e Buracão à direita. Fonte: PMC-MT (2017). 

 

 
 

Nessa direção, Valcarcel e Silva (1997) destacam que “as atividades antrópicas, 

quando desenvolvidas desordenadamente, sem tomar em consideração aspectos 
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conservacionistas acarretam a degradação dos ecossistemas”. Os autores também 

enfatizam que o uso inadequado dos recursos naturais tende comumente, ocasionar 

deslizamentos, enchentes, processos erosivos avançados, entre outros impactos que 

comprometem a sustentabilidade socioambiental do planeta. Estudos realizados por 

Tavares (2008) enfatizam que: 

 
A gradativa evolução e cobrança da legislação ambiental ocorridas nas 

últimas décadas, especialmente a que trata da obrigatoriedade da recuperação 

de áreas degradadas, têm contribuído significativamente para o 

aperfeiçoamento da tecnologia pertinente e tem despertado o interesse de 

várias categorias profissionais. Pesquisadores, técnicos e empresas estão 

empenhadas na solução de diversos problemas, específicos da área. 

(TAVARES, 2008, p. 06). 

 

Tal cenário contribuiu para um direcionamento específico da investigação 

científica destes impactos e, consequentemente, para a geração de tecnologias para 

recuperação de áreas degradadas. Assim, a Recuperação de Áreas Degradadas (RAD), 

adotada como ramo da ciência, recentemente em nosso país, apresenta um grande 

potencial na produção de conhecimento e tecnologia para a recuperação destas áreas, em 

sua maioria, áreas com atividades ligadas ao setor agropecuário ou à cadeia produtiva em 

volta do agronegócio brasileiro (TAVARES, 2008). 

Neste contexto, estudos, planejamentos e ações de recuperação de uma área 

degradada, já caracterizada como voçoroca, realizadas no município de Reserva do 

Cabaçal (WWF-BRASIL, 2013), demonstraram o potencial que a sociedade possui 

quando sensibilizada e motivada a minimizar ou solucionar problemas do seu cotidiano, 

como a ocorrência de processos erosivos.  

É fundamental destacar que todo o planejamento dos trabalhos realizados em 

Reserva do Cabaçal – MT se constituiu a partir das etapas mínimas descritas por 

Rodrigues e Gandolfi ( apud WWF-Brasil 2013): 

 
1) Caracterização e avaliação das áreas degradadas, visando à melhor 

compreensão do grau da degradação e da capacidade de suporte geoecológico 

dos sistemas envolvidos;  

2) Levantamento detalhado da vegetação remanescente da região e/ou do uso 

dos solos, com o objetivo de compatibilizar as ações de revegetação com os 

sistemas ecológicos onde se inserem as áreas degradadas;  

3) Seleção do sistema de revegetação. De acordo com Rodrigues & Gandolfi 

(1998), a escolha do sistema a ser adotado depende da situação de cada local 

degradado. 

a) Quando se tem elevado grau de degradação ambiental, recomenda-

se a implantação de um sistema que seja compatível com as áreas de entorno, 

e que tenha eficiência para promover ao menos a estabiliza- ção dos terrenos e 

o controle dos processos erosivos.  

b) Quando se tem moderado grau de degradação ambiental, 

recomenda-se o enriquecimento, podendo ser por transferência de bancos de 

sementes, ou por plantio de mudas, ou mesmo por semeadura de espécies 

complementares, etc.  

c) Quando se tem sistema pouco perturbado, com baixo grau de 

degradação ambiental e favorável a funcionar como fonte de sementes e 

propágulos para os pontos degradados, recomenda-se a regeneração natural. 

Muitas vezes apenas o isolamento dessas áreas é suficiente para a recuperação 

ambiental. 
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4) Escolha das atividades de recomposição/restauração. Essa escolha envolve 

o uso de métodos ajustados às características regionais e às peculiaridades 

locais, e pontuais da área.  

5) Plantio e distribuição das espécies no campo (quantidade, forma e local), 

buscando imitar a distribuição natural das espécies, segundo as características 

ambientais das diversas fitofisionomias remanescentes existentes no entorno 

da área degradada. 

6) Manutenção; acompanhamento sistemático e avaliação dos sistemas de 

recuperação adotados. Trata-se da avaliação dos resultados obtidos em 

intervalos regulares. 

 

Como referência principal para a recuperação das voçorocas em Comodoro - MT, 

serão apresentadas, a seguir, as etapas do Plano de Recuperação de Áreas Degradas - 

PRAD, elaboradas e executadas na recuperação de uma voçoroca no município de 

Reserva do Cabaçal - MT, salientando-se que, conforme a WWF-Brasil (2013), este 

modelo pode ser replicado, integralmente ou com ajustes, desde que observadas as 

características e particularidades de cada área a ser aplicado:  

 
A concepção geral dessas técnicas pode ser replicada em outras áreas 

degradadas por processos erosivos. O ponto de partida é elaborar um PRAD 

baseado no diagnóstico das características locais e suas relações com as áreas 

do entorno, considerando também os recursos financeiros e materiais 

disponíveis. De modo geral, o processo deverá perpassar as seguintes etapas: • 

estabilização do terreno; • revegetação; • manutenção. (WWF-BRASIL, 2013, 

p. 80). 

 

Neste sentido, ressalta-se a necessidade de se realizar levantamento planialtimétrico 

da microbacia, onde a voçoroca está inserida, levantamento fitossociológico da vegetação 

remanescente ou mais próxima da área, estudo dos aspectos geológicos da área e de seu 

entorno e estudo das condições socioeconômicas da localidade, o que permitirá a 

elaboração de um plano condizente com as possibilidade locais. (WWF-BRASIL, 2013). 

O Plano de Recuperação de Áreas Degradas – PRAD, implementado em Reserva 

do Cabaçal – MT, compreendeu as seguintes etapas: 

Etapa 1 - Isolamento da área da voçoroca: para que sejam realizadas quaisquer 

obras no local, faz-se necessário o isolamento da área e a delimitação de um perímetro de 

segurança. 

Essa medida iria impedir que transeuntes e curiosos acabassem sofrendo acidentes 

por aproximarem das bordas das voçorocas, que estão instáveis, podendo deslocar por 

deslizamento ou solapamento. O ideal seria a construção de uma barreira que impedisse 

totalmente o acesso de pessoas, no entanto, devido aos custos, uma cerca de arame seria 

o suficiente para delimitar a área.  Conforme a WWF – Brasil (2013), o isolamento da 

área da voçoroca, por meio de instalação de cerca, irá evitar a continuação do processo 

de degradação, principalmente pelo pisoteio de animais. O pisoteio de animais pode 

compactar o solo, reduzindo ainda mais sua capacidade de infiltração, ao mesmo passo 

em que prejudica o desenvolvimento da vegetação remanescente (SCHNEIDER; 

GALVÃO; LONGHI, 1978). Estudos realizados por Julian et al. (2016), em Marília – SP, 

também constataram que “o cercamento da área, impedindo a entrada do gado, permitiu 

a regeneração natural da vegetação e a estabilidade dinâmica dos processos erosivos.” 

Etapa 2 – Disciplinamento do escoamento superficial: as medidas de contenção 

são parte do processo, para que as barreiras não sejam destruídas pela força da água. 
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Assim, é preciso reduzir o fluxo dentro da voçoroca. Construir canais de escoamento 

superficial controlado e caixas de contenção da água, conforme já construídas no entorno 

das voçorocas em Comodoro – MT (Figura 3), são opções eficazes e econômicas. 

Ressalta-se que, conforme Soares et al. (2012), “a caixa de contenção, que se trata 

verdadeiramente de um buraco, que tem a função de receber o fluxo de água e infiltrá-la 

lentamente”. Os autores destacam, ainda, que: 

 
...com caixa de contenção o volume de água anteriormente percolado para as 

áreas mais baixas do terreno, sofreria neste momento grande diminuição 

devido às novas barreiras construídas, que força com que a água permaneça 

mais tempo no local, infiltrando melhor no solo. Possibilitando assim os 

procedimentos das próximas etapas, até mesmo em períodos de chuva. 

(SOARES et al., 2012, p. 06). 

 

Esses canais dissipam parte do fluxo e diminuem o potencial erosivo da voçoroca, 

reduzindo a força da água sobre as barreiras de contenção que viriam a ser construídos 

posteriormente (SOARES et al., 2012). 

O disciplinamento das águas também pode ser feito com troncos de árvores mortas 

ou paliçadas de bambu, distribuídas nos pontos inicias dos eixos erosivos das voçorocas, 

atuando como redutores da velocidade do escoamento e retendo parte dos sedimentos 

carregados pela água, como destaca WWF – Brasil (2013). Estudos realizados por Julian 

et al. (2016) afirmam que, com a “implantação do barramento com bambus, observou-se 

a retenção de sedimentos das áreas a montante, possibilitando a infiltração de água no 

subsolo, auxiliando no crescimento da cobertura vegetal à jusante do barramento.”  

 

Figura 3: Caixas de contenção. Fonte: PMC – MT (2017). 

 

 
 

Etapa 3 – Montagem de cordões vegetativos: segundo WWF – Brasil (2013), os 

cordões vegetativos devem ser postos entre as paliçadas, inicialmente uma cobertura 

orgânica (restos de plantas, esterco de animais), que servirá de substrato para as espécies 

que serão plantadas em seguida no local. Preferencialmente devem ser usadas espécies 
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nativas e de fácil adaptação, que simulem a vegetação original, evitando a competição 

entre espécies e aumentando a interação entre a área recuperada e o entorno. Guimarães 

et al. (2012) destacam que: 

 
Existe uma variedade enorme de opções para a revegetação de áreas 

degradadas, incluindo neste contexto as voçorocas. Contudo a decisão sobre a  

técnica mais adequada deverá ser balizada por alguns fatores, destacando-se: 

presença de regeneração natural de espécies nativas ou de regeneração de 

espécies exóticas na borda ou no leito da voçoroca; vegetação predominante 

na matriz; e presença no entorno da voçoroca de fragmentos florestais nativos. 

(GUIMARÃES et al., 2012, p. 984). 

 

Neste sentido, o plantio de mudas contribui para o processo de recuperação da 

vegetação nativa, que exerce um papel fundamental na redução da compactação do solo 

e, consequente, promove um aumento da capacidade de infiltração e retenção de água 

nestas áreas (JULIAN et al., 2016). 

Etapa 4 – Estabilização de terrenos a serem revegetados: a estabilização é 

necessária para que as espécies vegetais que serão plantadas não sejam arrancadas pela 

força da água, ou soterradas por sedimentos. Pode ser utilizado o modelo de estabilização 

aplicado na voçoroca do município de Reserva do Cabaçal, onde se “implantaram 

paliçadas de fundo nos ramos primários da voçoroca, para disciplinar o escoamento de 

águas no seu interior, de maneira a propiciar, ao mesmo tempo, a redução da velocidade 

de escoamento e a contenção de sedimentos”. (WWW-BRASIL, 2013).  

Etapa 5 – Implantação de paliçadas laterais: as contenções podem ser das mais 

variadas formas e utilizar diversos materiais. Há a possibilidade de construir paliçadas de 

bambu nos pontos mais estreitos, os bambus auxiliam tanto na contenção quanto na 

recuperação de áreas degradadas, agindo como condicionador do solo (FERREIRA et al., 

2017). Construir muro de contenção na parte inferior da erosão com sacos de areia ou 

pneus nos pontos medianos, subindo pelo cânion sucessivamente a distâncias horizontais 

escalonado em degraus e construir barreiras maiores com troncos, solo-cimento, entulhos 

de construção civil são algumas das ações possíveis (MAGALHÃES, 2001).  

A WWF-Brasil (2013) recomenda que “nas margens dos ramos mais profundos 

da voçoroca, devem ser feitos cortes para a implantação de paliçadas laterais”. Também 

deve ser realizado  
o preenchimento das paliçadas laterais com matéria orgânica (intercalando 

restos de podas, estercos de currais de bovinos e de caprinos e camas de 

frango), para oferecer melhores condições ao plantio de gramíneas (Poaceae), 

que têm rápido crescimento e promovem a estabilização dos terrenos. (WWF-

BRASIL, 2013, p. 87). 

 

Estas opções estão entre as mais econômicas de lidar com o problema, utilizando 

os recursos locais, diminuindo a pressão sobre outras áreas, visando menor impacto 

ambiental e financeiro (WWF-BRASIL, 2013), sendo necessário empenho e mão de obra 

por parte das autoridades públicas. 

Etapa 6 – Introdução de cobertura morta: para a cobertura morta, podem ser 

utilizados restos de vegetação oriunda de podas de árvores ou coqueiros, distribuídas de 

forma que ajude a conter o escoamento entre outros benefícios (WWF-BRASIL, 2013). 

Vieira e Verdum (2015) destacam que: 

 



 
 

130 

 

A cobertura vegetal contribui para redução da taxa de escoamento da 

água precipitada tanto na forma de serrapilheira como na forma de cobertura 

viva, reduzindo o impacto direto da chuva e a desagregação de partículas sobre 

a superfície de erosão. Da mesma forma, a presença de cobertura vegetal sobre 

solo contribui para uma condição de infiltração mais efetiva e mais lenta ao 

longo do perfil do solo, tanto pela barreira física, quanto pela retenção de 

partículas minerais e infiltração de água pelas raízes. (VIEIRA; VERDUM, 

2015, p. 52). 

 

  Assim, conforme também afirma a WWF-Brasil (2013), “a cobertura permite 

reduzir os efeitos da erosão pelas chuvas, minimiza o escorrimento superficial, reduz as 

perdas de água por evaporação e serve como matéria orgânica, auxiliando na estrutura da 

camada superficial do solo arenoso”. 

Etapa 7 – Produção de mudas em viveiro: efetivadas as etapas anteriores, é 

possível implementar a revegetação da área degradada. Para tal, é recomendável a 

implantação de um viveiro no local, ou próximo deste, para produção das espécies 

naturais ocorrentes na área degradada. No processo de recuperação da área degrada em 

Reserva do Cabaçal – MT, adotou-se a produção de mudas de espécies atrativas da fauna 

silvestre local, priorizando espécies melíferas e frutíferas nativas da região (WWF-

BRASIL, 2013). Neste sentido,  

 
Adotou-se a estratégia de coletar materiais reprodutivos das espécies 

da comunidade arbustivo-arbórea, que ocorrem com grande frequência na 

floresta ribeirinha do córrego Queixada (afluente do Dracena), para 

identificação e para reprodução no viveiro de mudas. Foi dada preferência 

àquelas espécies que funcionam como atrativos à avifauna e, ainda, às 

espécies-chaves. (WWF-BRASIL, 2013, p. 90). 

 

Para a efetivação da cobertura vegetal, Soares et al. (2012) destacam, também, que 

é fundamental a semeadura de algumas espécies de gramíneas e leguminosas, que são 

facilmente adaptáveis a solos com baixa fertilidade e seu uso é uma opção de cobertura 

preventiva devido ao crescimento rápido.  

Uma vez que o solo coberto de grama, ou capim, está menos suscetível à erosão, a 

utilização de leguminosas, como o feijão-caupi, ajuda a restaurar o equilíbrio do solo, 

pois elas são grandes fixadoras de nitrogênio nos solos, através dos nódulos que se 

formam em suas raízes, o que ajudará outras espécies a se desenvolver no ambiente 

degradado (ALCANTARA et al., 2017).  

 As raízes das plantas irão dar sustentação ao solo e aumentar sua capacidade de 

infiltração, com a redução de velocidade das águas pluviais, consequentemente, ocorrerá 

retardo no avanço da erosão (MAGALHÃES, 2001). 

  Etapa 8 – Reordenamento da área: em todos os ramos das voçorocas devem ser 

construídos retentores de bambu, para evitar a concentração do fluxo e disciplinar o 

escoamento. Em seguida, serão introduzidas as mudas e sementes (WWF-BRASIL, 

2013). De acordo com Vieira e Verdum (2015), é necessária a “implantação de barreiras 

físicas, mecânicas e/ou vegetativas que diminuam o comprimento de rampa, promovam 

a retenção de sedimentos, auxiliem na difusão de fluxos concentrados e permitam o 

reordenamento da drenagem superficial”.    

 Etapa 9 – Intervenção no leito principal da voçoroca: devem ser feitos nos 

ramos que alimentam as voçorocas: no eixo principal, implantam-se paliçadas laterais e 

de fundo (WWF-BRASIL, 2013); também se recomenda que “no fundo do leito principal 
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da voçoroca são construídos, de forma disciplinada, drenos de pedras, de troncos, de 

galhos ou mesmo paliçadas de bambu, para propiciar o escoamento do lençol freático 

exposto” (WWF-BRASIL, 2013).  

Etapa 10 - Eliminação seletiva ou desbastes de espécies competidoras: o 

controle sobre as espécies competidoras tende a ajudar no processo de regeneração da 

vegetação, uma vez que o solo degradado necessita de cobertura vegetal para sua 

estabilização. Esta etapa requer acompanhamento de longa duração. (WWF-BRASIL, 

2013): 
A eliminação seletiva ou desbastes de espécies competidoras trata-se 

de uma atividade comumente realizada em ambiente degradado, face à 

presença de espécies agressivas, de gramíneas, de trepadeiras, de bambus e de 

outras, que competem vigorosamente com a regeneração daquelas que formam 

estratos superiores, dificultando o desenvolvimento sucessional das áreas em 

processo de recuperação (WWF-BRASIL, 2013, p.94). 

  

A eliminação seletiva ou desbastes de espécies competidoras também é enfatizada em 

trabalhos realizados por Rodrigues e Gandolfi (2000), Rodrigues (2006) e Hirose (2013). 

Etapa 11 – Acompanhamento e avaliação: o sistema de recuperação deve ser 

acompanhado, avaliado, de forma que sejam realizadas manutenções periódicas, pois o 

processo de recuperação leva décadas para se autorregular e a falta de acompanhamento 

pode comprometer os trabalhos já realizados (WWF-BRASIL, 2013). 

Ainda segundo a WWW-Brasil (2013), “dentre as ações de manutenção previstas, 

destacam-se: os controles fitossanitários, principalmente aos ataques de formigas, fungos, 

etc.; e a adubação de cobertura”. Trabalhos de acompanhamento e avaliação do processo 

de recuperação de áreas degradadas por voçorocas, realizados por Valcarcel e Silva 

(1997), Silva (2010), Biulchi (2012), WWF-Brasil (2013) e Custódio (2017) enfatizam a 

importância desta etapa para garantia da efetividade das ações realizadas e, 

consequentemente, da recuperação das áreas degradadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

A remoção da cobertura vegetal original, o cultivo de pastagens e o avanço da 

urbanização sem planejamento, associado a solos suscetíveis à erosão, fizeram com que 

determinadas áreas do município de Comodoro - MT se tornassem propícias ao 

desenvolvimento de processos erosivos, desencadeando a formação de voçorocas. 

 Neste contexto, foi possível apresentar possibilidades de ações para a recuperação 

das voçorocas existentes. Assim, destaca-se a importância e a viabilidade de se analisar 

as técnicas e os materiais utilizados no processo de recuperação de áreas degradadas por 

voçorocas em outras regiões com características ambientais semelhantes e seus 

respectivos resultados, para que seja possível elaborar um plano de recuperação da 

referida área degradada com técnicas adequadas, considerando as peculiaridades 

socioambientais da área de estudo. 

 Ressalta-se que o processo de recuperação de áreas degradadas por voçorocas é 

bastante lento e requer acompanhamento e manutenções periódicas. Além disso, fazem-

se necessários estudos e análises mais aprofundadas sobre os aspectos socioambientais da 

área de estudo para o planejamento e a implementação de ações para a recuperação da 

área degradada coerentes com a realidade local. Outro fator indispensável é o 

envolvimento do poder público e da comunidade neste processo, inclusive, por meio de 
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projetos de Educação Ambiental, para que as ações realizadas promovam mudanças 

efetivas no cotidiano da população. 
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RESUMO 
 
O texto apresenta resultados de pesquisa realizada visando detectar as causas da evasão escolar nos Cursos 

Técnicos em Agropecuária e Técnico em Informática Integrados ao Ensino Médio, no IFMT – Campus 

Cáceres no período de 2011 a 2015. Esses cursos têm duração de três s anos, e nos quais uma quantia 

significativa de alunos que ingressaram no curso não permanecem. Foi considerado como elementos para 

análise reflexiva o questionário aplicado em abril de 2016 pela Comissão de “Evasão, Permanência e Êxito 

dos Estudantes do IFMT”, realizada no Campus Cáceres, referente ao calendário 2015, bem como o contato 

via telefone com sujeitos evadidos dos referidos cursos no período de 2011 a 2015. A pesquisa qualitativa 

foi adotada, por ser mais adequada a natureza do problema em estudo. O referencial teórico em R. Dore 

(2011); N. Bobbio (1998); M. Manayo (2002), além das legislações Lei nº 9394/96 (LDBN); Lei nº. 

8069/90 (ECA), entre outras leituras, possibilitaram a compreensão dos problemas sociais evidenciados. 

Entre as causas informadas, os evadidos evidenciaram a dificuldade de adaptação ao curso e aos estudos 

(integral e profissional integrado); dificuldade financeira para acesso e permanência; e a falta de estímulo 

pelo curso entre outros fatores em discussão que alcançam a assistência estudantil, como suporte para 

superar problemas que dificultam a permanência do estudante e para fortalecer o vínculo da escola com a 

comunidade.  
 

Palavras-chave: Ensino médio técnico. Abandono. Assistência estudantil 

 

INTRODUÇÃO 
 

A evasão escolar se constitui num ato perverso de ausência ou abandono da escola, 

traduzido em desistência; falência temporária; em assumir um estado de inércia  no qual 

o sujeito perde a capacidade de sonhar. Nesse sentido, é necessário reconhecer que a 

natureza humana enquanto social,  é constituída conforme Bakhtin (1986) de maneira 

polifônica  pois o homem é agente de práticas sociais e de língua (gem) que interferem 

em seu comportamento e no seu modo de enxergar o mundo. Rezende (2010), apud 

Bakhtin (1981) acrescenta que há um “eu socialmente constituído” trata-se de uma noção 

de um todo identitário, formado a partir das interações ocorridas entre instituições sociais 

que emergem ao longo da trajetória de vida de um indivíduo. Partindo disso, é necessário 

reconhecer que o “eu social” não é, estático, imutável fixo e estável, pelo contrário, está 

em um constante processo emergente de mudanças e construção. Portanto, ao se tratar de 

evasão escolar, é preciso considerar a complexidade envolvida neste processo. 

Questões relacionadas à evasão escolar incomodam a sociedade, e suscitam o 

exercício empírico reflexivo de muitos teóricos, como Rosemery Dore na análise da 

evasão nos cursos técnicos de nível médio no sul do país; Norberto Bobbio, sobre as 

questões sociais e a evasão; Paulo Freire e Luiz Fernando Dourado na busca pela função 
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social da educação em contraste com dura realidade das famílias que participam da escola 

pública.  

Evasão escolar é um tema de difícil trato nas instituições de educação, nas quais a 

quantia de matriculados não correspondem à conclusão. Nessa diferença estão os sujeitos 

evadidos. De fato existe distanciamento ou distorções de expectativas entre ambos. Como 

agravante, o sujeito evadido, não tendo construido nenhum vínculo, desliga-se da 

instituição sem dar pistas dos motivos do abandono. Isso dificulta a reflexão sobre as 

causas da evasão e o replanejamento de ações institucionais voltadas ao combate a 

desistência dos cursos. 

A evasão é um problema característico da escola nas mais diversas etapas e 

condições de acesso, e estrutura disponível aos estudantes. Contudo, é um fenômeno 

observado basicamente nas escolas publicas, por razões de abarcar a maior parte da 

população em escolarização, e de modo especial, justamente aquela parcela que vive à 

margem ou abaixo da linha de pobreza.  

Dore (2011) ressalta que entre a população de baixa renda, existem inúmeros fatores 

que contribuem para a existência dinâmica da evasão, tais como problemas de 

desemprego, falta de moradia, desajuste familiar que obrigam as pessoas a buscar 

oportunidades de subsistência em lugares e condições mais diversas. Nesse cenário, os 

pais matriculam os filhos na escola, logo depois vêm se obrigados a mudar de cidade ou 

de região em busca de oportunidade de trabalho ou moradia segura e mais barata. 

Segundo Pacievitch;  

 

Em 2007, 4,8% dos alunos matriculados no Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano) abandonaram a escola. Embora o 

índice pareça pequeno, corresponde a quase um milhão e meio de 

alunos No mesmo ano, 13,2% dos alunos que cursavam o Ensino 

Médio abandonaram a escola, o que corresponde a pouco mais de 

um milhão de alunos. Muitos desses alunos retornarão à escola, 

mas em uma incômoda condição de defasagem idade/série, o que 

pode causar conflitos e possivelmente nova evasão 

(PACIEVITCH, 2017) 

 

A evasão se constitui num mal cujas raízes são abundantes e profundas, que  

alimenta-se da deficiência da escola de ensinar com segurança, de se tornar atrativa aos 

estudantes e de estabelecer um diálogo efetivo com as famílias. Nessa lógica, o trabalho, 

a moradia são prioridades para as famílias, quando deveria ser a escola. Contudo, as 

famílias não conseguem entender o verdadeiro sentido da escola, pois, nela o foco não 

está voltado para o êxito dos estudantes.  Segundo Lahire (1997) e Dourado (2005), a 

escola que conhecemos ainda é reprodutora de conhecimento, e favorece a desigualdade 

a quem dela participa. Embora, tenha se manifestado nas últimas décadas como inquieta 

diante de necessidades humanas.  

As políticas públicas brasileiras têm buscado responder aos problemas que 

envolvem a classe menos favorecida e promover melhoria na educação a partir de projetos 

educativos mais coerentes com a realidades das pessoas. A própria LDB e suas 

atualizações, Lei n° 9.394 de 20 dez. 96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência 

e à tecnologia; além da obrigatoriedade de ensino de Sociologia e Filosofia em todas as 

https://www.infoescola.com/educacao/ensino-medio/
https://www.infoescola.com/educacao/ensino-medio/
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séries do ensino médio; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

de Nível Médio; Educação Ambiental; Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino de 

História, Cultura Afro-Brasileira e Indígena; inclusão de LIBRAS como disciplina 

curricular; a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica; promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

Educação em Direitos Humanos; regulamentação do estágio de estudantes como ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo; entre outros garantidos por meio de lei, Decretos e 

Parecer publicados pelo Ministério da Educação. Embora que o governo através do 

Ministério da Educação tem apresentado à sociedade uma Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio que contrapõe a 

todos esses direitos e organização curricular conquistados; sem discussão. 

A própria Lei de cotas nas Universidades e Instituições Federais de ensino médio e 

superior; e a ampliação dos Programas como Bolsa Família e Programas de Assistência 

Estudantil têm sido fomentados visando garantir o acesso, e a condição de permanência 

das crianças e jovens na escola. Contudo, todo esse aparato não tem sido suficiente para 

minimizar a evasão, e acredita-se que seja pelo desencontro entre as políticas públicas, às 

necessidades das famílias e os valores investidos.  

Nos Institutos Federais a evasão é sentida com menor impacto, pela especificidade 

da oferta de Ensino Médio profissionalizante, pós médio e superior, mas não estão isentos 

dos índices evasão; que se comparado às escolas estaduais ou municipais, é baixo; porém, 

ao considerar a estrutura e o aparato de laboratórios e servidores titulados, a evasão 

estampada denuncia que os problemas vão além das condições materiais da escola; com 

possível alcance social, econômico e até cultural. 

No IFMT - Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo, a evasão é motivo de 

preocupação da gestão escolar, que não tem poupado esforços para minimizar a questão 

e acercar os estudantes de cuidados com intuito de evitar que abandonem da escola e do 

curso escolhido. Contudo, mesmo com boa estrutura, profissionais capacitados e 

assistência estudantil a evasão chega a 23% por turma no decorrer dos três anos.  

De acordo com Dore (2011), em análise da evasão no ensino médio, as causas da 

evasão escolar são complexas e exigem situações e soluções também complexas. A autora 

chama a atenção para o fato que “a evasão na escola média geral ou na modalidade 

profissionalizante vincula-se ao maior ou menor grau de democratização do acesso da 

população a esse nível de ensino”. E, define a retenção como produto da saída do aluno 

da instituição, do sistema de ensino ou da escola, mesmo que retorne posteriormente. 

Aponta razões que motivam a evasão, como: “a escolha de outra escola ou de um trabalho, 

o desinteresse pela continuidade de estudos, problemas pessoais, sociais ou na escola”, e 

destaca que; “qualquer que seja o motivo, o abandono da escola na vida de um jovem 

pode trazer repercussões negativas ao desenvolvimento de sua vida adulta” (DORE, 

2011), e prejuízos a sociedade.  

De acordo com Neri (2013), a evasão tem um custo desperdício que a sociedade 

não vê, pois há um investimento na escola que vai gerar a oportunidade, além da geração 

de políticas educacionais. Contudo, de acordo com esse autor, “uma política educacional 

baseada em incentivos e metas, não deve se guiar apenas pelos quesitos técnicos da 

qualidade e da eficiência” (NERI, 2013). 

Retomando a questão como causa e efeitos danosos ao sujeito e a sociedade, o 

mesmo autor; Haddad e Di Pierro (2000) e Dourado (2005), apontam o fracasso escolar, 
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as desigualdades sociais e a baixa renda das famílias como fatores determinantes para a 

evasão escolar dos estudantes em qualquer faze da vida e da formação, sendo de maior 

frequência na juventude, justamente a fase que se ajusta ao curso do ensino médio e da 

busca pela formação profissional para ingresso no mundo do trabalho.  

A responsabilidade prematura sobre jovens em formação evidentemente pesa e 

contribui para forçá-lo a balizar questões para as quais ele ainda não está preparado, 

como: viver honestamente entre o sonho, o desejo e a realidade; gerar o próprio sustento; 

fazer escolha entre ser jovem, livre e estudar ou estudar tralhando para ajudar a família, 

entre outros dessa natureza, que servem como pressão e produção de baixo estima.  

É por esses e outros fatores que não se pode negligenciar o processo de investigação 

das causas da evasão na sua localidade, considerando o contexto, as especificidades de 

oferta, da economia local, da cultura dos sujeitos e da visão que eles têm sobre a própria 

formação.  

Nesse cenário de problemas e incertezas a pesquisa é uma ferramenta essencial para 

desmistificar as causas da evasão no IFMT - Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo, 

como condição prévia a quem busca fortalecer a escola com a criação de estratégias para 

a permanência e êxito dos estudantes na Instituição. Pois, quando a desistência torna-se 

expressiva entre o corpo discente, os prejuízos são imensos para a instituição e seus pares.  

São os estudantes que dão vida e movimento à instituição. Quando uma instituição 

tem alunos motivados, interessados no curso que ingressam, isto reflete no desempenho 

acadêmico destes e no prestígio pela instituição. Esta ganha não somente pelo 

reconhecimento da comunidade escolar como também com os recursos que ela recebe 

para a assistência estudantil e o desenvolvimento de pesquisa e extensão. 

A pesquisa teve como objetivo, investigar as causas da evasão escolar nos cursos 

técnicos de nível médio do IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo no período de 

2011 a 2015, com pretensão de gerar um banco de dados e informações, visando favorecer 

tomar medidas para evitar a evasão nos próximos períodos letivos. Realizar a análise 

reflexiva dos pontos evidenciados na pesquisa realizada pelo IFMT sobre “Evasão, 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT, e de informações obtidas por entrevistas 

aos evadidos no período de 2011 a 2015. Para compreender as motivações que levam os 

estudantes a matricular e depois abandonar o curso técnico de formação básica e 

profissional de nível médio do IFMT – Campus Cáceres. 

 

METODOLOGIA  
 

O planejamento trouxe como propósito o aporte teórico a partir dos autores que 

tratam de evasão, como: Dore (2011), Bobbio (1998), Guerreiro (2017), Freire (1998), 

Manayo (2002), Oliveira (2014) e Pacievith (2017); além da Lei nº 9394/96 (LDBN); Lei 

nº. 8069/90 (ECA); Pareceres e Decretos relativos ao acesso à educação; dados da 

educação e evasão escolar a partir do Censo Escolar (IBGE/2012-2014); práticas 

pedagógicas; avaliação da aprendizagem; assistência estudantil; evasão, permanência e 

êxito na educação escolar. 

Como sujeitos da pesquisa foram selecionados desistentes dos Cursos Técnico em 

Agropecuária e Técnico em Informática Integrados ao Ensino Médio, no total de 26 

sujeitos iniciais, sendo que 04 que não foram encontrados, portanto somente 22 

colaboraram.  
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A primeira ação foi realizar um levantamento bibliográfico sobre evasão e suas 

possíveis causas; acesso à educação e problemas que impedem ao aluno de permanecer 

na escola. Posteriormente reflexão dos dados Censo Escola do IBGE, com foco nos dados 

de Mato Grosso e Região de Cáceres-MT, para fins de suporte à pesquisa como apoio as 

discussões e reflexão dos dados apurados.  

Considerando a natureza da pesquisa, foi de grande valia o aproveitamento dos 

dados do questionário aplicado pela Comissão de “Evasão, Permanência e Êxito dos 

Estudantes do IFMT”, realizada online, com alunos e servidores do Campus Cáceres, 

referente ao calendário 2015.  

O método de abordagem foi a pesquisa qualitativa, por ser mais adequada a natureza 

do problema em estudo; que Manyo define como:  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto 

de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilha com seus semelhantes. Desta forma, a 

diferença entre abordagem quantitativa e qualitativa da realidade 

social é de natureza e não de escala hierárquica (MANAYO, 2002) 

 

Considerando que a evasão escolar se caracteriza como um fenômeno social, 

demandado pela ação dos sujeitos num cenário que deveria ser absolutamente de 

formação, mas possui janelas de escape, pelas quais vão se os alunos com suas 

dificuldades. Manayo adverte que;  

 

No campo, assim como durante todas as etapas da pesquisa, 

tudo merece ser entendido como fenômeno social e 

historicamente condicionado: o objeto investigado, as pessoas 

concretas implicadas na atividade, o pesquisador e seu sistema de 

representações teórico-ideológicas, as técnicas de pesquisa e todo 

o conjunto de relações interpessoais e de comunicação simbólica 

(MINAYO, 2002) 

 

Nesta perspectiva o pesquisador deve ser ético, porém versátil, no sentido de 

conhecer a realidade na qual os sujeitos, a ação pedagógica e a gestão escolar se 

comunicam ou não. Pois, o próprio aluno evadido (ex-aluno) espera dele algo mais além 

de buscar os motivos do abandono, que traga informações sobre a escola ou estudo. Desse 

modo, conforme nos orienta Minayo, o trabalho de campo é em si um momento 

relacional, específico e prático. 

Para a abordagem dos sujeitos, foi adotada a entrevista semiestruturada, para a 

coleta de dados dos ex-alunos, evadidos no período de 2011 a 2015. Apenas em três 

questões: qual motivo o fez abandonar o curso; quais outros motivos reforçaram e 

contribuíram para abandonar o curso (sugestionando a citar pelo menos outros dois 
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motivos), formalizando em motivo principal, motivos auxiliares; e o que poderia ter 

ajudado-o a) a continuar no curso.  

As abordagens tiveram como propósito obter as principais causas da evasão no 

IFMT – Campus Cáceres, visando formar um referencial importante para propor medidas 

para sanar os problemas que impedem o bom desempenho acadêmico dos discentes e que 

promovam meios de motivação a estes, visando melhorar o índice de permanência até o 

final do curso. 

O modelo de entrevista semiestruturada foi aplicado por via de contato telefônico 

com 20 sujeitos colaboradores, sendo 16 obtidos nomes, endereço de e-mail e telefone 

em planilha unida em ordem alfabéticas relativas aos anos letivos de 2011 a 2014; e mais 

06 sujeitos identificados como evadidos da escola em 2015; totalizando 26 possíveis 

sujeitos. Entretanto 04 dos evadidos entre 2011 a 2014, não foram encontrados. Desse 

modo o total efetivo foi de 22 sujeitos colaboradores.  

Os dados coletados foram tratados com o sigilo, a imparcialidade e a 

responsabilidades que a natureza da ação exige. Especialmente neste caso, considerando 

o grau de confiança entre os sujeitos e o entrevistador. Pois, a aplicação da pesquisa 

ocorreu por entrevista via telefone; considerando que os sujeitos não comparecem mais 

na escola e a maioria residem em cidades do interior do estado. 

De maneira complementar e de grande valia foi feita a análise reflexiva dos pontos 

fortes e fracos levantados na pesquisa sobre “Evasão, Permanência e Êxito dos Estudantes 

do IFMT” realizada em abril de 2016, contrastando às informações coletadas por meio de 

entrevista com alunos evadidos entre 2011 a 2015, para compreender as especificidades 

da evasão do IFMT – Campus Cáceres e consequentemente, corroborar na análise dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e em suas respectivas reformulações.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Recorrendo a pesquisa mais adequada à natureza do problema em questão, o 

levantamento dos motivos da evasão escolar no IFMT – Campus Cáceres, entre 2011 e 

2015, foi utilizado o método de abordagem qualitativa, visando a utilização reflexiva dos 

dados coletados, considerando a diversidade regional e sociocultural dos sujeitos 

evadidos desse período.  

O quantitativo de sujeitos identificados pelo sistema acadêmico da instituição, 

totalizou em 26, evadidos dos Curso Técnicos em Agropecuária e Informática Integrado 

ao Ensino Médio, entre 2011 a 2015, sendo que destes, 04 não foram localizados. Quanto 

ao perfil, do total de 22 sujeitos, foram 12 do sexo feminino e 10 do sexo masculino; a 

idade destes varia de 15 a 18 anos oriundos de famílias de classe média baixa de Cáceres 

e região. Não foram considerados dados sobre a renda familiar, tendo em vista que seria 

indelicado tratar desse assunto por telefone, já que exigiria fazer também o levantamento 

do quantitativo de pessoas na família, contudo, espontaneamente problemas de baixa 

renda revelaram nas respostas dos entrevistados. 

A abordagem através de entrevista semiestruturada, com apenas em três questões, 

descritas nos itens: I – Que motivo o fez abandonar o curso; II – Quais outros motivos 

reforçaram e contribuíram para abandonar o curso? (sugestiona-se aqui, citar pelo menos 

outros dois motivos, formalizando motivos auxiliares); III – O que poderia ter lhe ajudado 

a continuar no curso? Sobre as questões reorganizadas em subtítulos, apresentamos os 

resultados obtidos: 
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I – Motivos que levaram a abandonar o curso. 

Entre os motivos mais apontados estão a dificuldade de adaptar aos estudos (Ensino 

Médio e Técnico); dificuldade financeira (morar na casa de parente; não ter dinheiro para 

ajudar, para o ônibus, para comer no final de semana ou ir para casa dos pais); dificuldade 

de adaptar na escola (o dia todo e muitas disciplinas); o trote ou bullyng (era chato, 

humilhante e arriscado machucar); não tinha onde morar;  

II – Motivos que reforçaram e contribuíram para abandonar o curso. 

Nesse aspecto foi sugestionando ao entrevistado a citar pelo menos outros dois 

motivos, formalizando assim os motivos auxiliares do motivo principal, e que podem ser 

assumidos como fator preponderante ao fator decisivo. O três fatores apontados foram: 

dificuldade de adaptar na escola e na cidade (difícil morar longe de casa); dificuldade de 

entender as aulas e os assuntos e problema de saúde na família.  

III – O que poderia ajudado o estudante a continuar no curso. 

Nesse campo a princípio os entrevistados recuavam, e geralmente respondiam, não 

sei. Mas, ao ser informado que sua contribuição pode ajudar a melhorar a escola para os 

próximos estudantes, ai sim a opinião fluía. O fator mais indicado foi que o estudante 

tenha mais atenção e organizar à escola com mais informação. A maioria alegou ter se 

sentido perdidos nos primeiros dias de aula. O segundo fator, ter bolsa de estudo para usar 

para ir a escola, comprar lanche e pagar xerox. Além disso, diminuir a violência na escola. 

 

Tabela 1 

Demonstrativo do quantitativo de respostas e problemas mais apontados como causa da 

evasão no IFMT – Campus Cáceres entre 2011 à 2015. 

 

Questõe

s 

Quantitativo/ Descrição das respostas 

I 9 – dificuldade financeira (morar na casa de parente; não ter dinheiro 

para ajudar, para o ônibus, para comer no final de semana ou ir para 

casa dos pais);  

6 – dificuldade de adaptar na escola (o dia todo e muitas disciplinas);  

4 – o trote ou bullyng (era chato, humilhante e arriscado machucar);  

2 – não tinha onde morar;  

1 – outros (casamento) 

II 11– Dificuldade de adaptar na escola e na cidade (difícil morar longe de 

casa) 

7 – Dificuldade de entender as aulas e os assuntos  

4 – Problema de saúde na família 

III 10 – O estudante ter mais atenção, organizar a escola (mais informação, 

se sentiram perdidos nos primeiros dias) 

07 – ter bolsa de estudo para usar para ir a escola, comprar lanche e 

pagar xerox 

05 – Diminuir a violência na escola, as pessoas aprenderem a respeitar 

os outros. 
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O contato com os evadidos do IFMT – Campus Cáceres, possibilitou ter uma breve 

noção dos problemas que levam o estudante a abandonar curso. De fato a maioria deles 

não pararam de estudar, seguiram em outras escolas até concluir o Ensino Médio.  

Observou-se que os entrevistados apontaram seus motivos com serenidade própria 

de quem concorda com tais fatos, como natural na vida do estudante. Tiveram receio ao 

responde à questão sobre o que poderia ajudar o estudante a permanecer estudando na 

instituição. Como se ele não precisasse opinar, e desconfiado(a) da necessidade desse 

dado, alguns perguntaram, mas para quê? E completavam: eu já saí mesmo, ou, não vai 

adiantar falar. Entretanto, ao ser informado que a sua opinião a partir da sua experiência, 

pode ajudar a instituição a criar estratégias, ou replanejar as ações, eles se mostraram mais 

acessíveis, passaram a contribuir e sugerirem que o estudante receba apoio principalmente 

nos primeiros dias de aula; que sejam dadas mais informações (exemplo bastante citado 

foi sobre os setores e onde ficam); que alguém cuide de comparecer nas salas e outros 

lugares nos horários sem aula, para atender. E por fim, apontaram a necessidade de 

atendimento financeiro com bolsas como suporte para ajudar o estudante a se manter na 

cidade.  

Percebe-se ligeira inversão de prioridades, enquanto aponta como maior dificuldade 

fatores relacionados a falta de condições de se manter fora de casa, a dificuldade de morar 

com parentes ou outros. No momento de sugerir priorizaram apontar possíveis soluções 

para melhorar a vida dos acadêmicos como: ter mais informações, acesso aos setores e 

serem cuidados, para depois sugerir que garantam o mínimo de apoio financeiro ao 

estudante.  

A partir dos dados, foi possível fazer uma comparação reflexiva entre os resultados 

desta pesquisa, sendo esta em menor escala e apenas com os evadidos; e os dados obtidos 

na pesquisa sobre “Evasão, Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT” realizada em 

abril de 2016, na qual se inclui como sujeitos os estudantes ativos, evadidos, docentes e 

os servidores da equipe multidisciplinar. 

Comparando os dados obtidos nas duas pesquisas, observa-se que a estreita relação 

entre os problemas apontados, que se ajustam as necessidades em três grandes aspectos, 

sendo primeiro as necessidades humanas, sociais e familiares; a segunda relaciona com a 

ação pedagógica na qual se expõe a dificuldade perpetuada na sua trajetória escolar, e a 

terceira com a questão regimental das relações humanas no espaço educativo, questionada 

pelo prisma da violência na escola destacada pelo bullying e trote desnecessário.  

 

CONCLUSÕES 

 

A pesquisa possibilitou retomar o contato com sujeitos evadidos do IFMT – 

Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, em buscar de razões pelas quais alguns estudantes 

abandonam os Cursos Técnicos, e favoreceu a reflexão sobre seus problemas para a 

compreensão do sujeito adolescente, condições socioeconômicas, relações familiares, 

vinculações culturais, as expectativas e angustias próprias dessa faixa etária.  

Por ser de sobremaneira ampla e complexa, a evasão escolar carece de efetivo 

registro pormenorizado das causas, de acompanhamento dos sujeitos, da reflexão das 

causas e efeitos, de replanejamento e inovação com propositura de ações, sejam elas 

pedagógicas ou administrativas como fundamentais para a superação dos problemas que 

levam o estudante a abandonar o curso ou a escola.  
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Um dado evidenciado nas discussões internas refere a dificuldade do aluno em 

permanecer no curso escolhido, entretanto essa situação não apareceu nas falas dos 

sujeitos da pesquisa. Não que seja um mito, mas não se confirmou como motivo para 

abandonar o curso. Os apontamentos registrados como resultados da pesquisa, indicam a 

necessidade de repensar as políticas de atendimento ao estudante na unidade; discutir e 

criar modelos de ações pedagógicas mais correntes com a realidade dos estudantes; 

identificar e valorizar as necessidades mínimas dos estudantes essencialmente nos 

primeiros dias de aula, melhorar a acolhida e ambientação. E por fim, lutar pela garantia 

de processos pedagógicos globalizados cuja concepção seja o sujeito cidadão para o qual 

as ações devem efetivamente partir do olhar sobre o sujeito humano e suas necessidades 

intrínsecas de formação intelectual, ética e profissional.  

Ao apontar como causa do abando do curso as dificuldades financeiras familiares, 

e como sugestão de melhoria primeiro um sujeito da pesquisa propõe o olhar da escola 

sobre o aluno: “o estudante ter mais atenção, organizar a escola, ter mais informação” e 

alegar que se sentiram perdidos nos primeiros dias de aula. Leva a crê que apesar das 

dificuldades, se o estudante sentir que está no centro do processo e os educadores se 

importam com seu êxito, ele certamente permaneceria. 

A partir da pesquisa, buscou-se obter as principais causas da evasão no IFMT – 

Campus Cáceres, visando formar um referencial importante para planejar ações que 

contraponha aos problemas que impedem o bom desempenho acadêmico dos discentes e 

que promovam meios de motivação a estes, garantindo desse modo um maior índice de 

permanência até o final do curso. 

Na oportunidade, foi de grande valia a análise reflexiva dos pontos fortes e fracos 

levantados na pesquisa sobre “ Evasão, Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT” 

realizada em abril de 2016, contrastando às informações coletadas por meio de entrevista 

com alunos evadidos entre 2011 a 2015, para compreender as especificidades da evasão 

do IFMT – Campus Cáceres para estabelecer um novo olhar na análise dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) de curso e corroborar com reformulações, visando 

adequar o processo pedagógico à realidade dos estudantes.  
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RESUMO 

 

A democratização da educação foi reconhecida legalmente a partir da Constituição Federal de 1988 e 

ganhou legislação própria com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96 e Lei 7.040/98 que estabelece a Gestão Democrática do Ensino Público Estadual de Mato Grosso. 

A democracia na educação está fundamentada nos princípios da descentralização, participação e 

transparência, com a participação coletiva de todos os membros da comunidade escolar nas decisões 

pedagógicas e administrativas. Nesse contexto, esta pesquisa teve por objetivo analisar a participação da 

dos profissionais da educação nas decisões administrativas e pedagógicas em uma escola pública de 

Mirassol D’Oeste – MT. A pesquisa foi desenvolvida por meio de questionário estruturado aplicado aos 

profissionais da educação da unidade escolar. A gestão da Escola Estadual Irene Ortega foi classificada 

como uma gestão democrática e participativa, visto que a mesma trabalha em torno dos princípios da gestão 

democrática, como participação, descentralização do poder, transparência, igualdade e respeito entre todos 

os membros da instituição escolar. Há boa participação dos diferentes segmentos da escola, porém, ainda é 

imprescindível maior sensibilização dos profissionais da educação e comunidade escolar em geral em 

relação à importância de sua participação, para assim, haver, de fato, uma gestão 100% democrática e 

participativa. Assim, conclui-se que é de fundamental importante a vivência da gestão democrática na 

escola para um ensino de melhor qualidade e satisfação de todos os envolvidos nesse processo. 

 

Palavras-chave: Escola Estadual Irene Ortega. Democracia. Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão democrática da escola pública, que visa à participação da comunidade, a 

autonomia e a descentralização do poder, tem ganhado ênfase nas políticas educacionais 

do Brasil, desde o final da década de 80, com a reformulação da organização e da gestão 

da educação brasileira, especialmente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) e Lei 7.040/98 que estabelece a Gestão Democrática do Ensino 

Público Estadual de Mato Grosso (ANTUNES; CARVALHO, 2008).  

O conceito de gestão escolar está intrinsecamente associado ao fortalecimento da 

democratização de todo o processo pedagógico, possibilitando a participação coletiva 

com resultados cada vez mais significativos. O modelo de gestão democrática constitui-

se, assim, em uma forma de conduzir a instituição escolar com garantia de participação, 

transparência e, sobretudo, democracia (SOUZA; OLIVEIRA, 2011).  

A gestão escolar democrática e descentralizada, prevista pela Constituição Federal 

de 1988, ganhou legislação própria com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seus artigos 3º, 14 

e 56, que garante mecanismos de gestão democrática para a escola pública, por meio da 

descentralização pedagógica, administrativa e financeira. 

Nesse novo cenário da educação, especialmente na educação pública, é 

inquestionável a importância da ação do gestor da escola para garantir a efetivação das 

conquistas legais e a democratização do poder (ANTUNES; CARVALHO, 2008). Na 
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escola democrática, o gestor é quem facilita a interação e participação da escola com a 

comunidade, de forma que a escola seja aberta a propostas inovadoras de forma 

participativa e democrática, visando o bem comum de toda comunidade (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2011). De acordo com Paro (1987), “se queremos uma escola 

transformadora, precisamos transformar a escola que temos”. 

Um instrumento essencial da gestão escolar democrática é a elaboração do Projeto 

Político-pedagógico (SOUZA; OLIVEIRA, 2011). A existência de uma escola requer o 

trabalho de muitas pessoas que interferem direta ou indiretamente no seu cotidiano. Dessa 

forma, é preciso envolver todos os setores da escola – equipe pedagógica, administrativa 

e comunidade – na elaboração e/ou reelaboração do Projeto Político-pedagógico, 

documento fundamental, norteador das ações que formam a identidade da escola. 

Construído por várias mãos, este deve ser o “retrato da escola”, com seus limites e 

perspectivas (LONGHI; BENTO, 2006; PICOLI; CARVALHO, 2008). 

Conforme Galina e Carbello (2008) a compreensão das instâncias colegiadas 

também é fundamental, visto que uma das características da democracia é o 

compartilhamento das decisões e informações. Isto significa envolver pais, alunos, 

professores e demais funcionários na administração escolar. As decisões tomadas 

coletivamente tem um valor qualitativo muito maior, pois representam verdadeiramente 

os anseios da comunidade.  

Nesse contexto, o Conselho Escolar é o órgão mais importante do processo de 

gestão democrática, como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no 

interior da escola. Sua participação deve estar ligada, prioritariamente, à essência do 

trabalho escolar. Assim, seu enfoque principal é acompanhar o desenvolvimento da 

prática educativa e do processo ensino-aprendizagem. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2004). De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), reconhecemos que a boa 

relação entre a escola e a sociedade no contexto da gestão democrática possibilita 

aprimorar a qualidade social da educação, garantindo a unidade nos processos de tomada 

de decisões a partir da participação de todos com um propósito comum (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Nessa perspectiva, faz-se necessário estudo acerca da gestão das escolas públicas, 

investigando como as comunidades escolares estão colocando em prática os princípios de 

democracia no que diz respeito à participação na elaboração/reelaboração do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) bem como nas demais decisões no campo administrativo e/ou 

pedagógico. 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a participação da comunidade escolar 

nas decisões administrativas e pedagógicas de uma escola pública de Mirassol D’Oeste – 

MT, tendo em vista a importância de uma gestão democrática voltada para a promoção 

de um processo ensino-aprendizagem com qualidade e participação de todos. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Irene Ortega, uma das nove escolas 

públicas estaduais do município, localizada no bairro Cohab, no município de Mirassol 

D’Oeste – MT (Figura 1). 

A unidade escolar oferece o Ensino Fundamental no período diurno e os Ensinos 

Fundamental e Médio na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos – no período 

noturno. A escola possui 35 funcionários em efetivo exercício, sendo 16 efetivos e 19 
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interinos. Alguns deles possuem carga horária muito pequena, sendo, portanto, pouco 

participativos nesta unidade escolar e mais atuantes na unidade escolar em que possui 

carga horária maior.  O corpo discente corresponde a aproximadamente 250 (duzentos e 

cinquenta) alunos. No período noturno há uma maior predominância de alunos adultos, 

os quais trabalham durante o dia e cursam a modalidade EJA, a fim de recuperar o tempo 

perdido fora da sala de aula. 

 

Figura 1: Localização geográfica do município de Mirassol D'Oeste, Mato Grosso, Brasil. 

 

 
 

Um questionário contendo questões objetivas e dissertativas foi aplicado aos 

profissionais da educação da referida unidade escolar, por amostragem. Participaram da 

pesquisa diretora, equipe pedagógica, professores e funcionários do administrativo. 

(CASTOLDI; BERNARDI; POLINARSKI, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir dos questionários respondidos, é possível analisar se a unidade escolar 

em questão está vivendo uma gestão democrática e participativa e como está ocorrendo a 

participação da comunidade escolar.  

Para uma gestão democrática, o primordial é trabalhar em consonância com o 

Projeto Político-pedagógico da escola. Quando questionados sobre o conhecimento do 

PPP da escola, 100% dos entrevistados afirmaram conhecer o documento (Figura 2).  
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Figura 2: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você conhece o Projeto Político-pedagógico (PPP) da sua escola? 

 

 
 

O Projeto Político-pedagógico deve ser construído coletivamente pelos vários 

segmentos da escola, como alunos, pais, professores, gestores, funcionários e 

representantes da comunidade local. Segundo Longhi e Bento (2006) “o projeto norteia o 

trabalho da escola por encaminhar ações para o futuro com base na sua realidade atual e 

sua história”. Por isso, é fundamental que este seja construído com a participação de 

todos. 

Conforme a maioria dos entrevistados, a elaboração/reelaboração do PPP na 

referida escola ocorre por meio de reuniões com a comunidade escolar, geralmente na 

semana pedagógica, com a leitura do mesmo e de outras fontes, embasados nas 

orientações da Secretaria de Estado de Educação. Há participação de parcela significativa 

de profissionais da educação, sendo ouvidas as opiniões e sugestões dos participantes e 

acatadas, quando pertinentes. Entretanto, ainda não é suficiente a participação da 

comunidade. Conforme abordado por um dos entrevistados, alguns não participam devido 

à indisponibilidade de tempo e/ou, às vezes, falta de interesse. Ocorre também que alguns 

profissionais ainda não estão contratados no período em que estas questões são discutidas, 

no início do ano letivo. 

Para que o Projeto Político-Pedagógico de uma escola realmente tenha 

significado, todos os envolvidos nesse processo devem estar cientes de que fazem parte 

dele, tendo em vista sua importância, para que este não seja apenas um documento, mas 

um instrumento norteador para um trabalho pedagógico desenvolvido coerentemente 

entre teoria e prática. É fundamental que haja uma sensibilização do grupo sobre a 

importância de todos os seus integrantes participarem e serem coautores do PPP. Essa 

sensibilização deve atingir a todos, comprometendo-os na elaboração do projeto. Isso 

pode ocorrer por meio de discussões entre o grupo e conversas sobre o que esses agentes 

sonham para o futuro e o que pensam ser essencial para viverem felizes. Quando não 

ocorre essa sensibilização dos envolvidos, muitos acabam desistindo de participar em 

virtude de não entenderem a proposta ou, simplesmente, não se verem como parte 

importante na construção (LONGHI; BENTO, 2006). 

Em relação aos projetos desenvolvidos pela escola no intuito de melhorar a 

qualidade do ensino aos alunos, trabalhando de forma interdisciplinar ou não, todos 

afirmaram estar inseridos em algum dos projetos (Figura 3). De acordo com Barros 

(2010), o objetivo de se trabalhar com projetos na escola é o de proporcionar um ambiente 
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favorável ao saber, dinamizando a aprendizagem e abrindo um espaço de trocas de 

conhecimento, entre o professor e os alunos. 

O desenvolvimento de projetos na escola dá um sentido mais amplo às práticas 

escolares. Além disso, trabalhando de forma interdisciplinar, evita a fragmentação dos 

conteúdos e torna os alunos corresponsáveis pela própria aprendizagem. (MOÇO, 2011). 

Segundo Prado (2003), “na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de 

produzir, de levantar dúvidas, de pesquisar e de criar relações, que incentivam novas 

buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento”. Conforme 

Hernández  apud Prado (2003) o trabalho com projetos não deve ser visto apenas como 

uma forma diferenciada da metodologia, mas sim como uma maneira de resignificar a 

função da escola. É necessário haver “mudanças na concepção de ensino e aprendizagem 

e, consequentemente, na postura do professor” (PRADO, 2003). 

Analisando a participação da comunidade escolar nos eventos realizados pela 

escola, desde reuniões pedagógicas e administrativas até palestras e eventos 

comemorativos, os profissionais da educação relataram haver uma boa participação, 

porém, ainda é preciso que mais membros da comunidade escolar tomem consciência da 

importância de sua participação. Conforme afirma Maia e Bogoni apud Vivan (2008), o 

fato de pais e professores atuar juntos nos aspectos educacionais estabelece situações de 

aprendizagem de mão dupla, com cooperação entre ambos, obtendo melhoras 

significativas no processo ensino-aprendizagem dos alunos. 

Todos os educadores entrevistados afirmaram também participar das reuniões 

administrativas e/ou pedagógicas na escola no decorrer do ano (Figura 4), todavia, um 

deles disse participar das reuniões, porém não opinar nem propor sugestões de melhorias 

no processo ensino-aprendizagem dos alunos e para as questões administrativas da escola 

(Figura 5). Segundo Longhi e Bento (2006), há diversas formas de os funcionários 

participar: se informar do que ocorre na escola; buscar as questões que influenciam o 

trabalho desenvolvido na escola; relatar, por meio de questionários e entrevistas, sua 

prática e o que acreditam ser necessário mudar para ter um ensino de melhor qualidade; 

procurar trazer soluções para as questões-problema da escola, etc (LONGHI; BENTO, 

2006). 

Longhi e Bento (2006) afirmam ainda que a participação dos diferentes segmentos 

da escola faz com que, na sua individualidade, cada integrante perceba a importância da 

sua função em relação a organização e o funcionamento da escola. Nesse sentido, todos 

os entrevistados relataram que as opiniões/sugestões dos diferentes segmentos da unidade 

escolar são ouvidas e levadas em consideração pela gestão da escola, o que torna 

prazerosa e significante a participação dos integrantes da instituição escolar (Figura 6). 
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Figura 3: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você participa de algum projeto na sua escola? 

 

 
 

Figura 4: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você participa das reuniões administrativas e/ou pedagógicas da sua escola? 

 

 
 

Figura 5: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você propõe sugestões de melhorias para o processo ensino-aprendizagem dos alunos e 

para as questões administrativas da sua escola?  
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Figura 6: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você acha que as opiniões/sugestões dos diferentes segmentos da comunidade escolar 

são ouvidas e levadas em consideração pela gestão? 

 

 
 

As reuniões pedagógicas, conforme Aquino apud Petris e Carbello (2008), são 

momentos de reflexão em que todos os envolvidos podem colaborar para melhorias no 

processo de ensino-aprendizagem. As reuniões administrativas e assembleias com a 

comunidade em geral também se constituem num excelente mecanismo de participação. 

Além disso, esses encontros propiciam um ambiente de comunicação, trocas de 

experiências, respeito entre os indivíduos e elimina os grupos de poder dentro da escola 

(PETRIS; CARBELLO, 2008). 

Ocorre, como já mencionado, a ausência de integrantes da escola nas reuniões 

devido a indisponibilidade de tempo, devido ao corre-corre diário. Assim, na maioria das 

vezes, como relata Longhi e Bento (2006), os encontros presenciais com todos os 

integrantes são quase impossíveis. Assembleias gerais, com a participação de um número 

significativo de participantes enriquecem o debate, porém não se deve inviabilizar a 

construção de um projeto ou um evento tendo em vista a impossibilidade de reunir todos. 

Dessa forma, os autores afirmam que nesse caso, primeiramente, se deve festejar os 

presentes ao invés de se lamentar os ausentes e depois, encontrar meios de fazer com que 

essa participação ocorra com mais integrantes da instituição.  

Longhi e Bento (2006) trazem também algumas formas de promover a 

participação de um número maior de pessoas na escola, mesmo a distância. Aos que têm 

acesso facilmente ao mundo virtual, encontros por meio da rede de computadores é uma 

boa alternativa. Aos que não têm acesso a esse meio de comunicação, há de se pensar em 

outros meios. No ato da matrícula, por exemplo, pode ser entregue um questionário às 

famílias para que respondam e devolvam no primeiro dia de aula. Outra maneira é marcar 

uma entrevista particular com os pais ou responsáveis dos alunos, com liberdade para eles 

expor seus pontos de vista, mesmo em relação a assuntos que não foram previstos para o 

momento. Visitas domiciliares também podem ajudar a conhecer a realidade das famílias. 

Pode ainda desenvolver projetos que busquem retratar a identidade socioeconômica-

cultural de cada criança na própria sala de aula, ou ainda o professor pode obter 

informações dos alunos por meio de desenhos que as crianças façam retratando a sua 

realidade, os seus desejos e seus sonhos em relação à vida e à escola.  

Tendo em vista que professores e demais funcionários da escola têm um 

comprometimento profissional e ético em relação à qualidade da educação, é necessária 

a sensibilização destes em relação ao assunto. Além disso, os alunos e seus familiares 
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precisarão encontrar força e motivação na equipe de funcionários da escola para 

confiarem na importância desta construção coletiva (LONGHI; BENTO, 2006). 

Fica claro então, que a busca de uma gestão democrática inclui, obrigatoriamente, 

uma ampla participação de representantes dos diferentes segmentos da escola nas 

decisões/ações administrativo-pedagógicas (VEIGA, 2002). Uma ampla participação 

garante a transparência das decisões e o controle sobre os acordos estabelecidos, 

contribuindo para que sejam contemplados os interesses de todos os segmentos da escola 

(MARQUES apud VEIGA, 2002). 

Borges e Altoé (2008) reforçam a ideia de que a escola que se preocupa com a 

democracia deve, não apenas eleger seu gestor de forma democrática, mas também dar 

oportunidades para que seus professores, pais, alunos, funcionários, equipe pedagógica, 

ou seja, toda a comunidade escolar, tomem as decisões necessárias ao seu bom 

funcionamento e consequente cumprimento de sua função social, de forma coletiva. No 

entanto, a gestão democrática na escola pública não pode ocorrer fora do princípio 

universal da organização. A participação de seus integrantes deve ocorrer, especial e 

preferencialmente, por meio dos órgãos colegiados, para que não se corra o risco de, em 

vez de contribuir, ser extremamente danosa à vida da escola (BORGES; ALTOÉ, 2008). 

Segundo Antunes e Carvalho (2008), a ação do gestor da escola é de extrema 

importância para garantir a efetivação das conquistas legais e a democratização das 

relações e do ensino. Por ser a autoridade máxima na escola, o gestor que prima por uma 

gestão democrática deve exercer sua função baseada na liderança e competência, 

mantendo a escola em atividades harmoniosas, participativas e produtivas, pois a essência 

da gestão é fazer a instituição operar com eficiência e sua eficácia depende, em grande 

parte, do exercício da liderança (ANDRADE apud BETTIM et al., 2010). 

Nessa perspectiva, os entrevistados enfatizaram que, numa gestão democrática e 

participativa, o diretor/gestor escolar deve administrar/gerir a escola de forma 

transparente e envolver todos os segmentos da comunidade escolar, ou seja, garantir que 

todos os membros tenham liberdade para expor suas ideias, além de estar aberto às 

opiniões, sugestões e possíveis mudanças e trabalhar em prol da sensibilização dos demais 

membros a respeito da importância da participação de cada um. De acordo com Lück 

(2009), uma das competências básicas do diretor escolar é exatamente a de promover na 

comunidade escolar o entendimento do papel de todos a respeito da educação e da função 

social da escola, de modo a haver unidade e efetividade no trabalho de todos. 

Segundo os profissionais entrevistados, alguns dos princípios da democracia é a 

igualdade e o respeito entre todos os segmentos da unidade escolar. O que garante uma 

gestão educacional democrática e participativa é a eficácia do gestor em trabalhar de 

forma coletiva. Dessa forma, eles reforçam que ao diretor/gestor da unidade escolar 

compete a ação de coordenar as relações entre todos os profissionais, alunos e demais 

membros da comunidade, enfocando uma educação que permita uma relação democrática 

e participativa entre ambos. Lück (2009) defende exatamente isso, quando afirma que na 

escola, o diretor é o profissional responsável pela liderança e organização do trabalho dos 

que nela atuam, orientando-os no desenvolvimento do ambiente educacional, 

promovendo aprendizagens e formação dos alunos, no nível mais elevado possível, 

capacitando-os a enfrentar e superar os desafios que lhes serão apresentados.  

Vieira et al. apud Bettim et al. (2010) compara o gestor escolar a um maestro, onde o 

sucesso de seu trabalho depende do empenho e do saber-fazer dos demais participantes 

da orquestra. Isso deixa claro que o diretor não trabalha sozinho, mas como uma 
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orquestra, em que ele dá os comandos, está à frente, e os membros da equipe executam 

tarefas fundamentais para atingir o sucesso. Cabe ao gestor incentivar. 

Vale ressaltar, segundo os profissionais da referida unidade escolar, que o 

diretor/gestor não deve dedicar-se apenas a parte administrativo-burocrática da escola, e 

se afastar da parte pedagógica, pois é de extrema importância sua participação em todos 

os setores da escola, principalmente no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem 

dos alunos. Para que haja de fato uma gestão democrática na escola é fundamental a 

existência de espaços propícios para que novas relações sociais entre os diversos 

segmentos escolares possam acontecer (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004). Uma 

escola dita democrática deve estar aberta ao diálogo com toda a comunidade escolar, sem 

distinção e criar novos meios de se adaptar à participação efetiva de todos os membros.  

Nessa perspectiva, a gestão da Escola Estadual Irene Ortega foi classificada pelos 

funcionários entrevistados como uma gestão democrática e participativa, visto que são 

constantes as reuniões para tomada de decisões, onde todos têm o direito e o dever de 

expressar suas ideias, sugestões e opiniões. Foi enfatizando ainda que, eventualmente, as 

sugestões não têm garantia no atendimento, pois nem sempre os problemas dependem 

apenas do gestor ou do CDCE, mas de hierarquias superiores a estas.  

Os profissionais da educação da referida unidade escolar relataram ainda que são 

sempre informados das atividades realizadas na escola. Conforme Cesar Luiz (2008 p. 

28), a prática do diálogo é uma alternativa que leva os gestores, em parceria com as 

instâncias colegiadas, “a uma verdadeira práxis como ação e reflexão para uma educação 

transformadora”. Isso reforça a importância do diálogo para que as relações dentro da 

escola ou de qualquer outro ambiente aconteçam de forma mais humana (CESAR LUIZ, 

2008). 

Mais um instrumento fundamental para uma gestão escolar democrática é o 

Conselho Escolar (SOUZA; OLIVEIRA, 2011), espaço em que os integrantes da 

instituição podem exercer seus direitos (BOBBIO apud MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2004). Apesar disso, cerca de 45% dos entrevistados afirmaram nunca ter participado de 

um Conselho Escolar. Os outros 55% disseram que participam ou já participaram (Figura 

7). 

Nesta instância, a gestão deixa de ser o exercício de uma só pessoa, passando a 

ser uma gestão colegiada, na qual os segmentos escolares e a comunidade local se 

congregam para, juntos, construírem uma educação de qualidade. Assim, divide-se o 

poder e também, as consequentes responsabilidades (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2004). O conselho dá uma grande contribuição à escola, pois atua na elaboração de 

alternativas a fim de garantir e assegurar um ensino de qualidade social. Dessa forma, seu 

papel é imprescindível, tanto no aspecto administrativo, quanto na dimensão pedagógica 

(BETTIM et al., 2010). 

Ainda segundo o Ministério da Educação (2004), é fundamental compreender que 

a educação é uma prática social que visa o desenvolvimento de cidadãos conscientes, 

autônomos e emancipados. Nessa perspectiva, o Conselho Escolar, como um mecanismo 

de gestão democrática colegiada, tem por função básica conhecer a realidade e indicar 

caminhos que levem à realidade desejada. 

Aproximadamente 90% dos profissionais que foram questionados afirmaram 

conhecer os membros do CDCE e a rotina das ações deste conselho na comunidade 

escolar (Fig. 7). De acordo com eles, os membros do CDCE se reúnem periodicamente 

para discutir sobre os assuntos da escola e tomar as decisões cabíveis a este órgão 
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colegiado. O CDCE e a direção da escola não medem esforços para atuar em busca de 

melhorias para a escola, tanto no campo administrativo quanto no campo pedagógico. 

Vale ressaltar que os dados e as informações analisados pelo Conselho Escolar e as 

decisões tomadas devem ser divulgados a toda a comunidade escolar (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2004). 

De acordo com Bettim et al. (2010), compartilhando os direitos e deveres e 

exercendo a cidadania é que verdadeiramente se torna uma gestão democrática, que tem 

como objetivo principal a aprendizagem do aluno. O conselho escolar constitui a própria 

expressão da escola, uma vez que dá voz aos diversos integrantes da instituição escolar 

que, coletivamente, construirão uma gestão que assegura autonomia e qualidade à escola.  

 

Figura 7: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você participa ou já participou de algum Conselho Escolar? 

 

 
 

Figura 8: Representação gráfica das respostas dos profissionais da educação à questão: 

Você conhece os membros e a rotina das ações do CDCE na comunidade escolar? 

 

 
 

Para Bobbio apud Ministério da Educação (2004), para saber se houve um 

processo democrático num determinado país ou instituição, deve-se procurar saber se 

aumentou o número de membros que têm direito de participar das decisões que lhes dizem 

respeito e os espaços nos quais podem exercer esse direito. Assim, as instâncias 

colegiadas, como o Conselho Escolar e Grêmio Estudantil, por exemplo, constitui em 

exemplos desses espaços, entre tantos outros possíveis. A referida escola não possui 

Grêmio Estudantil. 

 

 

 

 



 
 

155 

 

CONCLUSÕES 

 

A democratização da educação é um direito constitucional. No entanto, ela se 

tornará efetiva e real somente mediante a participação de toda a comunidade escolar, 

opinando, discutindo, refletindo e interferindo nas decisões administrativas e pedagógicas 

da instituição. 

Nessa perspectiva, a gestão da referida unidade escolar foi classificada como uma 

gestão democrática e participativa, mediante análise dos questionários respondidos pelos 

profissionais da educação, tendo em vista que a mesma trabalha em torno dos princípios 

da gestão democrática, como participação, descentralização do poder, transparência, 

igualdade e respeito entre todos os segmentos da unidade escolar. 

Apesar de haver boa participação dos diferentes segmentos da escola, ainda é 

necessária maior sensibilização dos profissionais da educação e comunidade escolar em 

geral em relação à importância de sua participação, para assim haver, de fato, uma gestão 

100% democrática e participativa.  

Portanto, é extremamente importante a vivência da gestão democrática na escola 

para um ensino de melhor qualidade e satisfação de todos os envolvidos nesse processo. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a divulgar as atividades de pesquisa desenvolvidas na execução do projeto 

de pesquisa Cenários e expectativas dos estudantes do 3º ano técnico em agropecuária/IFMT campus 

Cáceres – prof. Olegário Baldo, aprovado pelo Edital CNPq – PIBIC / EM – IFMT Campus Cáceres Nº 

015/2017. Este projeto se propôs a investigar a condição juvenil presente nos alunos cursandos do 3º ano 

do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária e suas expectativas na transição para a “vida 

adulta”. Tendo em vista a relevância do curso no IFMT campus Cáceres, consideramos necessário 

investigar quais as expectativas futuras dos estudantes ao chegar no último ano do curso. A pesquisa parte 

da seguinte indagação: O que vislumbram os jovens estudantes do 3º ano do Ensino Médio Integrado ao 

Técnico em Agropecuária do IFMT campus Cáceres em relação ao curso? Nesse sentido, objetivaremos 

em linhas gerais analisar a partir do olhar desses jovens estudantes suas trajetórias e expectativas em relação 

a conclusão do mesmo. Este trabalho pretendeu ainda identificar qual foi o principal motivador para a 

escolha desse modelo de Ensino Médio, além de tentar averiguar qual a relação da família com suas 

escolhas presentes e expectativas futuras e identificar se seus projetos de vida a curto e longo prazo tem 

relação com o modelo de Ensino Médio escolhido. Nessa perspectiva, será levantada a hipótese de que o 

principal objetivo dos estudantes no curso não é seguir carreira técnica, mas se preparar para a inserção no 

Ensino Superior. 

 

Palavras-chave: Ensino Técnico, Ensino Médio, Motivação, Carreira, juventude. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Didática do Instituto Federal de Mato Grosso, em consonância com 

a lei 11.892/200, traz como essência a oferta da Educação Profissional Tecnológica. 

Nesse contexto, a Instituição de Ensino em questão traz como missão: Ofertar educação 

profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento local, regional e nacional (Lei 11.892/2008, 

Art. 6º, §1).   

Conclui-se que sua missão é formar mão de obra especializada, com ênfase na 

formação Técnica e Tecnológica para atender as demandas profissionais da região em que 

se insere. 

No entanto, é recorrente a inserção dos discentes no Ensino Superior após a 

conclusão do Ensino Médio integrado ao Técnico. Além disso, é comum a manifestação 

do desejo dos concluintes em cursar o Ensino Superior ou nas ciências agrárias ou, ainda, 

em áreas completamente estranhas a elas. O que nos leva a perceber que nem todos os 

discentes possuem como objetivo exercer a profissão de Técnico em Agropecuária.  

Esta pesquisa se revela de grande valia à medida que busca mostrar quais as 

motivações dos discentes para a escolha desse modelo de Ensino Médio e a permanecer 

na instituição por três longos anos, cursando uma carga horária onerosa e disciplinas 
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extremamente complexas, que exigem dedicação e estudos extraclasse.  

É digno ressaltar que a decisão de cursar e não atuar como técnico exige certo 

discernimento e capacidade de reflexão destes indivíduos. Tal escolha, levando em conta 

as exigências sociais, são inevitáveis e, por vezes, pautadas em demandas da vida adulta; 

demandas estas oriundas, em especial, da inserção destes jovens na vida pública. 

Conforme observa Mannheim (1968), é comum aos jovens das últimas séries do Ensino 

Médio a inadequação ao mundo dos adultos, pois enquanto crianças viviam sob a 

regulação de tradições e emoções familiares, mas ao se tornarem jovens entram em 

contato com a vida pública, sociologicamente falando, são inseridos ao mundo em que os 

costumes, valores, crenças e hábitos são diferentes do que conheciam até aquele 

momento. Nessa perspectiva, esta pesquisa defende como hipótese que o principal 

objetivo dos estudantes no curso não é seguir carreira técnica, mas se preparar para a 

inserção ao Ensino Superior. 

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa consistiu em um estudo de caso, em que a priori foram realizados 

levantamentos bibliográficos e fichamentos dos mesmos, concernentes ao tema abordado. 

Posteriormente foi realizada uma investigação de cunho exploratório com os 

interlocutores para melhor delinear os questionários formulados e aplicados na última 

etapa da pesquisa a aproximadamente 70% da população objeto do estudo. Após a 

pesquisa de campo e a tabulação das informações estatísticas realizamos análise e 

interpretação qualitativa das informações obtidas. A análise possibilitou a comparação 

dos dados e a obtenção de respostas para as questões da pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O principal resultado obtido com as leituras e discussões e confecção de 

fichamentos do material bibliográfico estudado foi a adoção da concepção de juventude 

como a exprimida por DAYRELL. Para este teórico, a noção de juventude caracteriza-se 

melhor pela ideia de “condição juvenil”, uma vez que são “jovens” aqueles que 

participam de determinada realidade, partilham visões de mundo e convivem nos mesmos 

ambientes. Outra concepção adotada após a leitura coletiva dos artigos selecionados, 

realização de fichamentos e discussão do grupo foi a concepção de trabalho. A concepção 

adotada é a que estabelece como trabalho a venda da força física de homens e mulheres 

em troca de um salário. É importante ressaltar o quanto as mulheres e os jovens são 

discriminados dentro deste conceito de trabalho. As primeiras, por vivermos em uma 

sociedade sexista, que de forma estatisticamente comprovada remunera melhor os 

homens; a segunda categoria, por não terem experiência profissional. Ambos acabam se 

frustrando mais que os outros com o prolongamento dos estudos. Pois ao cursarem 

graduação e pós-graduação, chegam ao mercado de trabalho e não encontram vagas, 

mesmo tendo obtido formação apropriada, pois sabemos que por um custo menor o patrão 

contratará um técnico e não esse jovem com formação superior.  

Quanto aos resultados obtidos com a aplicação do questionário confeccionado pelo 

grupo, obtivemos a confirmação da hipótese, esboçada na proposta inicial da pesquisa, a 

saber, que a maioria significativa dos jovens estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

Técnico em agropecuária do IFMT campus Cáceres pretende utilizar a formação obtida 
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no curso para ingressar numa faculdade. E mais: um número considerável de discentes 

disseram no questionário que pretendem cursar graduação em áreas afins ao curso técnico 

que ingressaram. O curso mais escolhido das duas turmas entrevistadas, 3º ano A e B, foi 

o de graduação em Medicina Veterinária (quatorze de vinte entrevistados no 3º ano A e 

seis de 19 entrevistados no 3º ano B). Uma curiosidade é a expressiva opção dos cursos 

de direito, arquitetura e engenharia civil como escolha para a formação superior: estes 

cursos ficaram em primeiro lugar na escolha dos entrevistados, depois de medicina 

veterinária e agronomia (no caso do 3º ano A).  

Tendo em vista que a família é a primeira escola do aluno e que por conta disso, 

muitos destes, esperam um incentivo da mesma, observamos que muitos alunos tiveram 

grande influência dos pais, ao optarem pelo curso (dez de vinte no 3º ano A e nove de 

dezenove no 3º ano B). Outros alunos também nos apontaram que a influência dos pais 

foi mediana em relação á escolha do curso, (oito de vinte na primeira turma e oito de 

dezenove na segunda turma). Por mais que seja em um número menor, ainda assim, 

alguns dos discentes nos disseram que não tiveram nenhuma influência da família para 

ingressarem no curso técnico em agropecuária (dois de vinte no 3º ano A e dois de 

dezenove no 3º ano B). 

 Depois de averiguar a relação da família com as escolhas passadas desses alunos, 

observamos que para o futuro destes jovens a família também vem desenvolvendo um 

papel muito importante, dando total apoio as suas escolhas. Treze de vinte alunos da 

primeira turma (3º A) e doze de dezenove da segunda turma (3º B) nos disseram que são 

totalmente influenciados pela família quanto as escolhas futuras; cinco de vinte e quatro 

de dezenove afirmam serem pouco influenciados, enquanto dois de vinte alunos da 

primeira turma e três de dezenove da segunda turma dizem não serem influenciados de 

nenhuma forma pela família.  

Identificamos também que entre os trinta e nove alunos apenas um opta por não 

fazer nem um tipo de especialização, este pretende logo após a conclusão do ensino 

médio, prestar concurso para ser um funcionário público, escolha essa surpreendente, pois 

não se ouve mais, entre as perspectivas dos jovens. Já os outros trinta e oito alunos 

pretendem ingressar no ensino superior, porém muitos deles fizeram a escolha de várias 

áreas diferentes do conhecimento sendo quatorze de vinte no 3º ano A e três de dezenove 

no 3º ano B. O que mais nos chama atenção é que uma considerável parte destes discentes 

optou por carreiras totalmente não afins (sendo sete de vinte no 3º ano A e dezesseis de 

dezenove no 3º ano B). Em relação ao curso, doze de vinte alunos do 3º ano A e seis de 

dezenove alunos do 3º ano B, escolheram carreiras ligadas ao curso técnico. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos, podemos concluir que, de fato, o público entrevistado 

não escolheu o curso Técnico Integrado ao Ensino Médio para obter uma formação 

técnica capaz de inseri-los no mercado de trabalho, como se idealiza nos cursos dessa 

modalidade e de outras, como a do curso técnico subsequente, que pretende capacitar o 

indivíduo com formação técnica para atuação direta no mercado de trabalho. O mais 

assustador dos resultados obtidos é a constatação de que nenhum dos entrevistados 

escolheu seguir carreira como técnico em Agropecuária. Uma das outras opções que o 

estudante poderia fazer, era a escolha de um curso superior afim ao curso técnico em 

Agropecuária. Porém foram poucos os que escolheram. O que é extremamente 



 
 

160 

 

preocupante, pois, desse modo, o curso parece não estar cumprindo com a sua principal 

finalidade. Na proposta pedagógica do curso, sua oferta tem como finalidade “[...] atender 

ao desenvolvimento da área de agropecuária” formando “[...] profissionais capazes de 

exercer atividades técnicas”.  

Com isso, observamos que estes alunos optaram pelo curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, pensando exclusivamente na preparação para 

vestibulares, ENEM e outros, que deverão concorrer, seja para a entrada em um curso 

superior afim, seja para o ingresso em um curso alheio a área do curso técnico realizado. 

Outra questão importante a se destacar é a grande influência das famílias nas escolhas dos 

alunos. Os familiares influenciam as escolhas anteriores ao Instituto, o que ele é enquanto 

estudante, e o que esse aluno vai se tornar ao sair da Instituição.  
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RESUMO 

 

O presente artigo apresenta as experiências e as práticas de ensino-aprendizagens voltadas para a 

Agroecologia no Ensino Médio Integrado e Profissionalizante em Agroecologia da escola Estadual Madre 

Cristina, no Assentamento Roseli Nunes, Município de Mirassol D’Oeste-MT. A educação para a 

Agroecologia é vivenciado não só na Escola, como também na Associação Regional dos Produtores 

Agroecológicos e por outros assentados. Este trabalho tem como objetivo, identificar as práticas 

pedagógicas que são realizadas no Ensino Médio Integrado e Profissionalizante na Escola Madre Cristina, 

que desenvolvem atividades voltadas para a agroecologia. Os procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa fundamentaram-se no estudo bibliográfico, estudo documental, entrevistas semiestruturadas 

com os/as estudantes do terceiro ano do curso e da participação em reuniões e das vivências na escola e no 

Assentamento, numa perspectiva de pesquisa participante. O estudo evidenciou que no Curso tem práticas 

pedagógicas voltadas para a agroecologia, tanto nos estudos teóricos com autores que teorizam este tema, 

como em atividades práticas, como o desenvolvimento do Projeto interdisciplinar da horta no pátio da 

escola, que contribui na alimentação escolar. Concluímos que a educação tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de práticas que valorizem a vida, a saúde e o bem viver de todos.  

 

Palavras-chave: Escola Estadual Madre Cristina. Práticas pedagógicas. Práticas Agroecológicas.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos nas últimas décadas uma preocupação com o meio ambiente, com a 

alimentação saudável, e com a saúde, e constatamos, a partir das pesquisas já realizadas, 

uma alta quantidade de insumos químicos e agrotóxicos que são utilizados na agricultura 

comercial, e que vem gerando a destruição da natureza e trazendo doenças para os seres 

humanos, e se pensar em alternativas como a prática da Agroecologia na educação pode 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a preservação da natureza. 

Este trabalho se propõe em trazer elementos para compreendermos a relação de 

educação e Agroecologia a partir da experiência dos estudantes do Ensino Médio 

Integrado e Profissionalizante em Agroecologia da Escola Estadual Madre Cristina no 

Assentamento Roseli Nunes, a partir das práticas e vivências desenvolvidas por eles na 

escola. Fazer este debate na educação do campo, é também valorizar a cultura e os saberes 

camponeses, pois com práticas que valorizam a vida e o meio Ambiente, teremos 

possibilidades de transformação, especialmente a partir da educação na realidade local de 

cada estudante. 

Assim, este artigo tem como objetivo identificar as práticas pedagógicas que são 

realizadas no Ensino Médio Integrado e Profissionalizante na Escola Madre Cristina, que 

desenvolvem atividades voltadas para a agroecologia, e como metodologia realizamos a 

pesquisa com base na pesquisa participante, com o envolvimento do pesquisador e dos 

pesquisados e que contribuíram na investigação da questão problema proposta 



 
 

162 

 

inicialmente: Quais as práticas pedagógicas que são realizadas no Ensino Médio 

Integrado e Profissionalizante na Escola Madre Cristina, que desenvolvem atividades 

voltadas para a agroecologia? 

Este estudo, surgiu a partir de debates no Mestrado em Educação do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, o 

qual somos estudantes, e não tem a intenção de encerrar em si, mas de provocar mais 

pessoas a pesquisar sobre este tema que é muito relevante no sentido de contribuir para a 

propagação de práticas agroecológicas, principalmente relacionados a educação, e que 

contrapõe a este sistema agrícola vigente, que faz um uso abusivo de insumos e 

agrotóxicos, sem se preocupar com a vida das pessoas e do meio ambiente.  

 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho, utilizou os procedimentos metodológicos fundamentados na 

pesquisa com abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, e 

pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica realizamos estudo e leituras sobre as 

temáticas de educação e Agroecologia e dialogamos com autores como Altieri (2004), 

Caldart (2009, 2017), que contribuíram para compreendermos a relação da educação e a 

Agroecologia no ensino básico, sobre a pesquisa bibliográfica Gil destaca: 
 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-

se particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 

muito dispersos pelo espaço (GIL, 2002). 

 

E também o estudo documental, com análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Escola Estadual Madre Cristina (EEMC), e pesquisa de campo, e utilizamos como 

instrumento para coleta de dados a observação participante, o caderno de campo e as 

entrevistas semiestruturadas com os/as estudantes do terceiro ano do curso e da 

participação em reuniões e das vivências na escola e no Assentamento, numa perspectiva 

de pesquisa participante.  

Os critérios de escolha dos pesquisados foram os estudantes do 3º ano do Ensino 

médio Integrado e Profissionalizante em Agroecologia, que neste ano tem 13 estudantes, 

por compreender que já passaram por um maior período de formação e estudos, já que 

estão no último ano, assim dialogamos com a Escola sobre a intenção da pesquisa e fomos 

autorizados, e em diálogo com os estudantes na sala de aula, os convidamos para 

participar da pesquisa, todos se dispuseram, e ao convidar para realizar a entrevista, 

quatro estudantes aceitaram, assim estes quatro são os pesquisados investigados para a 

escrita deste artigo. Após a coleta de dados, estes foram sistematizados para que 

realizássemos as análises. 

A pesquisa participante insere-se na pesquisa prática, classificação apresentada 

por Demo (2000), para fins de sistematização. Segundo esse autor, a pesquisa prática “é 

ligada à práxis, ou seja, a prática histórica em termos de usar conhecimento científico 

para fins explícitos de intervenção; nesse sentido, não esconde sua ideologia, sem com 

isso necessariamente perder de vista o rigor metodológico”. Como é destacado por 

Brandão, que: 
[...] as pesquisas participantes alinham-se em projetos de envolvimento e 

mútuo compromisso de ações sociais de vocação popular. Assim, geralmente, 
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elas colocam face-a-face pessoas e agências sociais “eruditas” (como um 

sociólogo, um educador de carreira ou uma ong de direitos humanos) e 

“populares” (como um indígena tarasco, um operário sindicalizado argentino, 

um camponês semialfabetizado do Centro-Oeste do Brasil ou o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). De modo geral, elas partem de 

diferentes possibilidades de relacionamentos entre os dois polos de atores 

sociais envolvidos, interativos e participantes (BRANDÃO, 2007). 

 

A pesquisa propicia a interação do pesquisador com os pesquisados, neste sentido 

possibilita uma troca de conhecimento horizontalizado e se compromete com a realidade 

que se está inserido, propondo uma mudança social. 

 

EDUCAÇÃO E AGROECOLOGIA  

Ao longo da história da humanidade a educação vem passando por 

transformações, neste trabalho destacamos a educação como um fenômeno social-

histórico-cultural, e abordamos a educação do campo, que vem sendo estudada, discutida 

e vivenciada nas escolas do campo e que tem uma relação com os saberes e a valorização 

dos camponeses, como destaca Caldart: 
 

Educação do campo tem se centrado na escola e luta para que a 

concepção de educação que oriente suas práticas se descentre da escola, não 

fique refém de sua lógica constitutiva, exatamente para poder ir bem além dela 

enquanto projeto educativo. A Educação do campo se coloca em luta pelo 

acesso dos trabalhadores ao conhecimento produzido na sociedade e ao mesmo 

tempo problematiza, faz a crítica ao modo de conhecimento dominante e à 

hierarquização epistemológica própria desta sociedade que deslegitima os 

protagonistas originários da Educação do campo como produtores de 

conhecimento e que resiste a construir referências próprias para a solução de 

problemas de uma outra lógica de produção e de trabalho que não seja a do 

trabalho produtivo para o capital (CALDART, 2009) 

 

O movimento de educação do campo vem se fortalecendo cada vez mais, 

principalmente nas escolas do campo. E de modo geral são inseridos no currículo 

atividades que visem a valorização dos saberes camponeses, com práticas de inserção da 

agroecologia no projeto educativo, e desenvolvem cursos profissionalizantes, cursos de 

extensão ou formações que despertam para a prática agroecológica. 
 

[...] a entrada da agroecologia nas escolas de educação básica, como parte dos 

processos de territorialização da agricultura camponesa. Em diferentes lugares 

do país, crianças e jovens do campo se inserem em práticas que vinculam 

agricultura, educação alimentar, saúde e diversidade cultural, exercitando 

formas de produção e de socialização que respeitam a vida, das plantas, dos 

animais, dos solos, das pessoas. Desde pequenas iniciativas, professores e 

estudantes passam a se interessar pelo estudo dos fundamentos da agroecologia 

e a compreender sua construção histórica no seio das contradições do 

capitalismo (CALDART, 2017). 

 

A construção do conhecimento e da práxis agroecológica, que afloram nos 

estudantes do EMIEP, traz uma formação geral do conceito de agroecologia, segundo os 

teóricos que desenvolvem pesquisas sobre esta temática como também práticas 

enraizadas nas vivências dos camponeses, na preservação da vida humana e da natureza. 

De acordo com Altieri: 
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 A Agroecologia fornece uma estrutura metodológica de trabalho para 

a compreensão mais profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como 

dos princípios segundo os quais eles funcionam. Trata-se de uma nova 

abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os 

sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Ela utiliza os agroecossistemas 

como unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional – genética, 

agronomia, edafologia – incluindo dimensões ecológicas, sociais e culturais. 

(ALTIERI, 2004). 

 

sentido Caldart destaca:  

 
 A agroecologia trata a agricultura com uma visão de longo prazo, 

incompatível com as necessidades imediatas do negócio capitalista. Na 

agricultura camponesa agroecologia se junta com soberania alimentar, 

socialização da propriedade da terra, diversidade cultural e diferentes formas 

de trabalho camponês associado. Sua realização radical implica na superação 

das relações de exploração do ser humano e da natureza. (CALDART, 2017). 

 

Propor a Agroecologia desde a educação básica é a possibilidade de uma 

transformação na base, que valorizem as práticas agroecológicas a partir da sua realidade.  

Destacamos que não é algo fácil, que o desafio é grande, especialmente aqui no Mato 

Grosso-MT, considerado um dos maiores consumidores de agrotóxicos do Brasil, no 

entanto, desenvolver a práxis agroecológica é lutar por um novo projeto de sociedade.  

 

ESCOLA ESTADUAL MADRE CRISTINA 

 

A Escola Estadual Madre Cristina está localizada no Assentamento Roseli Nunes, 

na região sudoeste do Estado de Mato Grosso, entre os municípios de Mirassol D’Oeste, 

Curvelândia e Quatro Marcos, distante 305 km de Cuiabá.  

O Assentamento Roseli Nunes foi constituído depois de muitas resistências e lutas 

acirradas contra todos os tipos de injustiça, onde antes era a antiga fazenda Prata, que era 

um latifúndio de pecuária extensiva com mais de 11 mil hectares e que trabalhavam em 

média 13 famílias , sendo a maioria contratada de forma indireta por meio de gatos, uma 

estratégia de recrutamento de mão de obra utilizada por fazendeiros da região para 

viabilizar a exploração do trabalho e não gerar vínculo trabalhista. Assim está fazenda foi 

tida como terra improdutiva e o dono fez um acordo de venda com o INCRA, o qual 

destinou para fazer a reforma agrária dando origem ao pré-assentamento Roseli Nunes. 

Após muitas lutas e mobilizações desde 1997, em 1998 foram cortados 331 lotes, 

e no início não tinha nada, e aos poucos foram sendo construídos, as estradas, as pontes, 

as casas, o posto de saúde e a escola, no entanto a escola sempre esteve presente, no início 

a escola era itinerante, construída de lona e palha pelos próprios acampados e em 

movimento, e depois uma construção coletiva de alvenaria com trabalho voluntário dos 

assentados, até quando o Estado assumiu a construção em 2003 e 2004, neste sentido 

destaca Caldart:  
Quase ao mesmo tempo em que começaram a lutar pela terra, os sem-

terra do MST também começaram a lutar por escolas e, sobretudo, para cultivar 

em si mesmos o valor do estudo e do próprio direito de lutar pelo seu acesso a 

ele. No começo não havia muita relação de uma luta com a outra, mas aos 

poucos a luta pelo direito à escola passou a fazer parte da organização social 
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de massas de luta pela Reforma Agrária, em que se transformou o Movimento 

dos Sem Terra (CALDART, 2003:62). 

 

Figura 1: Escola Estadual Madre Cristina 

 

 
 

Atualmente no assentamento residem aproximadamente 1000 pessoas que vivem 

basicamente da agricultura camponesa, da criação de bovinos leiteiros e animais de 

pequeno porte para a própria subsistência. O assentamento é subdividido em 12 núcleos 

de moradia e 5 associações que visa a produção de alimentos e de outros produtos 

baseados na agricultura camponesa, e a Escola é o coração do assentamento, é onde as 

atividades são desenvolvidas e tem o acolhimento e compromisso com os assentados. 

É uma escola do/no campo que visa em seu currículo questões relativas à escola 

pública e abrange a busca pela garantia de condições de viver na terra a partir da 

sobrevivência dos trabalhadores do campo, com a valorização dos saberes camponeses e 

da sua cultura respeitando as peculiaridades do campo, fortalecendo os vínculos entre a 

escola e a comunidade e assume uma dimensão educativa de formação humana em caráter 

emancipatório que, a partir da relação com o trabalho, carrega as mediações para a 

sobrevivência no campo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Ensino Médio Integrado e Profissionalizante é um curso técnico em 

Agroecologia, com duração de três anos, e foi implantado na Escola Estadual Madre 

Cristina desde 2014, e desenvolve em seu currículo disciplinas relacionadas a 

agroecologia, no contra turno, e com práticas pedagógicas diferenciadas associadas a 

horta na escola. 

Sobre o curso os estudantes pesquisados afirmam: 

 
 “Foi muito bom eu ter me matriculado no curso”. (Entrevistado 1). 

“Aprendemos bastante sobre a agroecologia”. (Entrevistada 2). 

“Gosto do curso, pois aprendo também na prática”. (Entrevistado 3). 

“A gente estuda, aprende e depois a gente faz em casa na horta”. (Entrevistada 

4). 
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Ao serem questionados sobre as práticas pedagógicas que eles desenvolvem um 

entrevistado afirma:  
“Realizamos visitas nas hortas agroecológicas do Assentamento, na 

Associação Regional dos Produtores Agroecológicos- ARPA, que é aqui do 

Assentamento e conversamos com os produtores, e também sobre o trabalho 

na horta, desde a preparação do solo, da coleta dos estercos, de fazer a 

preparação da compostagem, de fazer as caldas, de cuidar e colher os 

alimentos e até mesmo as receitas que são preparadas com os produtos da 

horta na merenda escolar” (Entrevistada 2). 

 

As atividades desenvolvidas no EMIEP são interdisciplinares, envolvendo outras 

disciplinas e conteúdos que visam o processo completo, neste sentido Caldart afirma que: 
A agroecologia integra um conjunto diverso e complexo de conhecimentos, 

com alto valor científico e cultural. A constituição originária da agroecologia 

é interdisciplinar. Envolve ao mesmo tempo diferentes áreas da ciência, 

integrando estudos sobre a natureza e a sociedade, além de valorizar e trabalhar 

com diferentes formas de conhecimento (CALDART, 2017). 

 

Sobre os conteúdos outro pesquisado afirma:  

 
“o curso traz para nós os estudantes uma consciência ecológica na comunidade 

escolar e no nosso dia a dia para os trabalhos nos sítios e no assentamento 

bem como a disseminação entre os envolvidos de uma responsabilidade com 

o meio ambiente e a vida” (Entrevistado 3).  

 

O currículo do curso tem uma carga horária maior e possibilita aos estudantes uma 

maior vivência das práticas pedagógicas vinculadas ao PPP da escola. 
 

Este trabalho cotidiano e miúdo que acontece hoje em muitas escolas integra a 

luta geral por novas relações sociais, socialistas, cada vez mais necessárias para 

que a vida seja respeitada e os problemas estruturais de nossa sociedade sejam 

resolvidos. Esta construção feita nas escolas será fortalecida se vinculada à 

intencionalidade política das organizações de trabalhadores que hoje 

protagonizam as lutas contra o capital (CALDART, 2017). 

 

Esta luta e resistência dos camponeses, também é vivenciada pelos estudantes, pois 

a maioria deles cuidam das hortas com suas famílias, a horta em casa contribui na 

alimentação das famílias, como destaca uma estudante:  
 

“Ter uma horta na escola e em casa não é somente uma forma de economizar. 

É ter facilidades para preparar as refeições com diversos produtos, 

enriquecendo a mesa e variando os sabores. É ter alegria, prazer e saúde”. 

(Entrevistada 4).  

 

A alimentação saudável é uma preocupação de todos, e a soberania alimentar está 

além da quantidade de produtos que podem ser consumidos pelos seres humanos, mas 

está estritamente ligada à qualidade deste alimento. 
Os alimentos são a base de sustentação da vida humana, toda ela e em qualquer 

tempo ou forma social. E sua produção é o objetivo principal da agricultura. 

Fazer uma produção agrícola fundamentada no estudo da vida, ecologicamente 

equilibrada, socialmente justa, economicamente viável e culturalmente 

adequada é o objetivo que liga agricultura camponesa e agroecologia 

(CALDART, 2017). 
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A educação do campo propõe esta discussão crítica da realidade e possibilita ao 

estudante a compreensão de novas alternativas, sem o uso de insumos químicos e 

agrotóxicos e com diversidade e qualidade na produção, assim Altieri (2004), destaca “As 

técnicas agroecológicas podem produzir altas colheitas de diversos cultivos e manter a 

fertilidade do solo, reduzindo a dependência do agricultor de insumos químicos de alto 

custo e de mercados instáveis”. 

A experiência de vivenciar práticas Agroecológicas na educação, é um fator 

essencial para as escolas do campo, e propõe uma transformação até mesmo na forma de 

pensar como destaca o estudante “Aprendi a pensar criticamente sobre o que está 

acontecendo nas agricultura comercial e as consequências do uso de veneno são muito 

ruins”(Entrevistado 1). Neste sentido Caldart, (2017) escreve: “Sem um pensamento 

crítico e dialético não há como entender e por em prática a agroecologia. Nem organizar 

processos efetivos de transformação social”. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pensar sobre a Educação e a Agroecologia é uma prática recorrente nas Escolas do 

Campo, como também na vida dos estudantes, principalmente dos que estão estudando o 

curso do EMIEP em Agroecologia, que possuem na base curricular a disciplina de 

Agroecologia, além deste tema ser tratado nos instrumentos pedagógicos, em outras 

disciplinas ou em outros momentos no cotidiano dos estudantes. Nesse sentido, a inserção 

da Agroecologia no currículo é um movimento promotor não só de um pensamento, mas 

de um conhecimento agroecológico, e de práticas na escola, nas famílias e no 

Assentamento. 

Com base nos resultados, concluímos que as práticas pedagógicas acontecem na 

escola, especialmente no desenvolvimento do projeto interdisciplinar da Horta, em que 

todos os estudantes da escola participam, e os estudantes do EMIEP, desenvolvem as 

atividades, as experiências, as observações e a práxis agroecológica, e que os alimentos 

são disponibilizados na merenda escolar promovendo melhorias na qualidade e soberania 

alimentar. 

Os estudantes demostram interesse pelo curso, e gostam das atividades e afirmam 

que também reproduzem os conhecimentos em casa, juntamente com suas famílias, e 

destacam que as experiências desenvolvidas no curso contribuirão em suas vidas futuras.  
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RESUMO 

 

A presente prática extensionista, desenvolvida no âmbito dos trabalhos do Projeto de Extensão “Conect@ 

Direitos”, institucionalizado pela Portaria de n. 2274/2018 , compõe o plano de ação da Clínica de Direitos 

Humanos e Meio Ambiente da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), e propõe estimular, no 

espaço acadêmico e nos mais diversos espaços de interação educacional, a construção de uma cultura 

dos/para os Direitos Humanos a partir da produção de materiais sobre a temática para as redes sociais. Os 

materiais produzidos consistiram em seis vídeos, elaborados em conformidade com as propostas do Pacto 

Universitário de Educação em Direitos Humanos, do qual à Unemat é signatária, no período de junho a 

agosto de 2018, com textos de autoria própria dos envolvidos, contemplando as seguintes abordagens: 

“Leitura”; “Cultura”; “Política”; “Diversidade”; “Democracia” e “Trabalho”. Os vídeos foram publicados 

em duas contas de perfil público, customizadas com layout e arte específicos, criadas em duas redes sociais, 

a saber: uma fanpage no Facebook – @extensaoconectadireitos, e um Canal no YouTube – 

youtube.com/c/conectadireitos, totalizando mais de duas mil visualizações, bem como mais de quinhentos 

seguidores e inscritos aproximadamente.  

 

Palavras-chave: Direitos humanos. Vídeos temáticos. Redes sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente prática extensionista, desenvolvida no âmbito dos trabalhos do Projeto 

de Extensão “Conect@ Direitos”, institucionalizado pela Portaria de n. 2274/2018, 

compõe o plano de ação da Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat),  

O Direito é fenômeno sociocultural, não devendo estar desconectado daquilo que 

lhe fornece conteúdo e validade: a própria sociedade. Para além da academia, por suposto, 

existem outros espaços, que, por sinal, pertencem ao mesmo mundo, a serem conhecidos, 

o que, evidentemente, só tende a ampliar ainda mais o campo de visão daquilo que já se 

estuda em sala de aula.  

Nesse sentido, é necessário que ações, das mais diversas, sejam implementadas, a 

fim de que a comunidade acadêmica possa refletir, participar, interagir e intervir 

[prospectivamente] em seu meio. Seja por meio do diálogo, da convivência, da troca de 

experiências, pontes precisam ser constantemente construídas, para que aqueles que não 

estejam na Universidade, não sejam vislumbrados como meras peças decorativas ou 

figurantes. 

Desta feita, a prática em apreço se justifica pela urgência em se oportunizar e 

desenvolver outros espaços de discussões, para além das salas de aulas, virtuais inclusive, 

que possibilitem aos estudantes e a comunidade externa, em conformidade com o Pacto 

Universitário em Educação de Direitos Humanos, do qual à Universidade do Estado de 

Mato é signatária, estimular em si, em um primeiro momento, e em outros, como 

reverberação, em um segundo momento, a partir de uma abordagem contextualizada, 

participativa e plural, o respeito à diversidade, à cultura de paz e aos direitos humanos. 
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Assim, buscou-se produzir materiais didáticos sobre a temática dos direitos 

humanos para as redes sociais. 

Agregam-se ainda, ao campo das pretensões perseguidas, os seguintes intentos (a) 

Incentivar a interdisciplinaridade entre o Direito e as outras áreas do conhecimento; (b) 

Contribuir para o desenvolvimento dos protagonismos políticos e sociais, a partir do 

compartilhamento dos conhecimentos jurídicos; (c) Interagir com professores da Rede 

Estadual e Municipal de Ensino de Cáceres.  

A fundamentação teórica que constituiu e sustentou o percurso deste trabalho, 

atentando-se à riqueza e à imprescindibilidade da interação e da comunicação entre 

conhecimentos de diferentes áreas, dividiu-se em três eixos: (a) Educação, alteridade e 

diversidade, tendo como referências: (FREIRE, 1985), (CHAUÍ, 2003), (LOURO, 2014), 

(NEVES, 2005), (BOLORINO, 2012); (b) Democracia e protagonismos, tendo como 

referências: (SANTOS; CHAUÍ, 2013), (SANTOS, 2011), (SOUZA, 2009), ; (c) Direitos 

Humanos e justiça social, tendo como referências: (RUBIO, 2014), (FLORES, 2009), 

(GALLARDO, 2014), (GUARESCHI, 2013) e (RUIZ, 2014).  

 

METODOLOGIA  

 

Os vídeos foram gravados em Full HD (resolução de 1920x1080), editados 

utilizando-se os softwares: Adobe Photoshop CS6; Abobe Premiere Pro CC 2018 e Adobe 

After Effects CS6, com duração de aproximadamente 1 minuto e meio cada, durante os 

meses de junho a agosto de 2018. 

Para a circulação do material e, igualmente, para facilitar a interação com os seus 

usuários, foram criadas contas, de perfil público, customizadas com logo, layout e arte 

específicos, conforme o modelo abaixo, em duas redes sociais, a saber: uma fanpage no 

Facebook – @extensaoconectadireitos, e um Canal no YouTube – 

youtube.com/c/conectadireitos. 

Registra-se que os textos de cada um dos vídeos foram elaborados pelos autores.  

 

Figura 1. Mural personalizado para a Fanpage 

 

 
 

Os temas dos materiais foram definidos tendo como referência os objetivos do Pacto 

Universitário de Educação em Direitos Humanos, dentre os quais se destacam: o direito 

à educação (o incentivo à leitura, a construção de uma agenda escolar para os direitos 
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humanos, a escola como espaço de resistência); o direito à diversidade (o direito à 

diferença; o papel da contracultura como contraposição a uma perspectiva hegemônica 

dos direitos humanos; a diversidade como ponto de partida e de chegada de nossos 

comportamentos; a igualdade de gênero como instrumento de justiça social; o combate à 

LGBTQfobia; o combate ao racismo); o direito ao trabalho (os direitos sociais como 

elementos da dignidade humana; o trabalho sem dignidade que não dignifica ninguém; a 

mobilização dos trabalhadores como alternativa transformativa); e o direito à política (a 

política como formação cidadã; a política como elemento de promoção e 

compartilhamentos de protagonismos). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os vídeos publicados nas duas contas nas redes sociais, criadas para essa finalidade, 

versavam sobre as seguintes temáticas e respectivas relações com os direitos humanos: 

“Leitura”; “Cultura”; “Política”; “Diversidade”; “Democracia” e “Trabalho”, conforme 

modelos explicitados na figura e no quadro a seguir: 

 

Figura 2. Miniatura do vídeo “Democracia e Direitos Humanos | Conect@ Direitos”, 

publicado no canal do YouTube, na data de 15 de agosto de 2018. 

 

 
 

Quadro 1. Transcrição do vídeo “Democracia e Direitos Humanos | Conect@ Direitos” 
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Os vídeos alcançaram mais de duas mil visualizações, em dois meses desde a 

publicação do primeiro da série, e as contas nas redes sociais, entre seguidores da fanpage 

e inscritos no canal do YouTube, alcançaram aproximadamente seiscentos vínculos 

diretos. 

 

CONCLUSÕES 

 

A prática extensionista realizada, ao possibilitar a interação entre as comunidades 

acadêmica e externa, à luz de um mútuo aprendizado, conectando os estudos teóricos com 

as preocupações, demandas e necessidades da realidade social, fomenta e contribui para 

a formação de sujeitos capazes de compreender os problemas que os cercam e propor 

caminhos para a sua superação ou minimização, exercício que coaduna com as pautas 

[de] e reinvindicações [por] dignidade humana. 

Ladrilhar os caminhos rumo às experiências em dignidade não é tarefa das mais 

fáceis, sobretudo quando se parte da premissa de que não há uma única verdade, uma 

única senda para se percorrer, afinal, se o infinito existe, movidos pelas utopias, as 

possibilidades para a humanidade serão sempre mais. 
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RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos como se deu a formação histórica de comunidades quilombolas no município de 

Vila Bela, contextualizando com a história de Mato Grosso. Procuramos demonstrar como os escravos se 

tornaram sujeitos sociais, tecendo suas histórias de resistência e lutas que continuam hoje através da ação 

histórica de seus descendentes. Ressaltamos a necessidade de trazer para o meio acadêmico abordagens 

históricas de certos grupos étnicos que até pouco tempo têm sido silenciados pela historiografia. Usaremos 

de referenciais bibliográficos livros, artigos, teses e ensaios de autores à luz da História Social para constatar 

como esses grupos fizeram usos de seus referenciais culturais no processo de reformulação cultural, que 

teve como reflexo a resistência em um contexto de sociedade de classes. 

 

Palavras-chave: Etno-história. Comunidades negras. História cultural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Por meio de ordens reais, em 1752, foi criada um novo assentamento para o 

governo na capitania de Mato Grosso. Três fatores determinantes e distintos contribuíram 

para esse acontecimento histórico: a Coroa portuguesa buscava efetivar as suas conquistas 

territoriais na América lusa, a proximidade da região do Guaporé aos territórios 

pertencentes à Espanha e, finalmente, a descoberta de ouro nessa área. Várias fontes 

historiográficas abordadas por pesquisadores, nos últimos anos, têm mostrado a riqueza 

de temas a serem explorados sobre Vila Bela. Foi construída para ser a primeira capital 

do estado de Mato Grosso e teve na sua formação histórica a expansão colonial, a disputa 

territorial entre Portugal e Espanha, a atividade mineradora, o conflito étnico e a 

escravidão. 

A necessidade de fundar uma Vila-capital às margens do Guaporé e a intensa 

atividade mineradora acabaram assim por exigir grande número de escravos. Estes 

encontravam-se sob dura legislação que coibia suas manifestações, além dos abusos 

físicos e psicológicos; para escapar dessa repressão, os escravos negros encontraram 

formas de resistir, sendo algumas delas a fuga e a formação de quilombos. A aproximação 

história e antropologia presente na nova abordagem historiográfica têm contribuído para 

a produção de muito material científico de extrema relevância. Teses e dissertações de 

antropólogos e historiadores têm apontado para a presença de diversos quilombos na 

região de Vila Bela. 

A transferência da capital para Cuiabá foi formalizada em 1835. Os escravos, 

curiosamente, foram deixados em Vila Bela. Sendo assim, Bandeira (1988), defende a 

hipótese, com base em informações de viajantes e relatos de informantes, da 

exclusividade negra em Vila Bela de 1860 a 1960. Através dessa pesquisa permitiu-se 

conhecer melhor os processos de construção, preservação e ressignificação da identidade 

étnica dessa comunidade. O conceito de identidade é entendido aqui como sendo o 

resultado da interação entre o indivíduo e a sociedade em que vive, que mediam para o 
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sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele habita (HALL, 

2005). 

 

METODOLOGIA 

 

Como o objetivo era construir uma leitura ampla do respectivo tema – buscando 

assim as recorrências, as semelhanças e distinções entre elas – optamos, como 

metodologia, pela análise de conteúdo por meio de bibliografia sobre o tema.  

Para coletar o material de pesquisa foram realizadas pesquisas em livros, revistas 

científicas, teses, dissertações e artigos científicos presentes em domínios públicos e 

bibliotecas virtuais de universidades.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Coroa Portuguesa, em um contexto histórico de expansão territorial e grande 

interesse geopolítico na fronteira oeste, em 1748, “D. João V cria a Capitânia de Mato 

Grosso e Cuiabá e, pela Provisão Régia de 5 de agosto, ordena o estabelecimento de sua 

capital às margens do Guaporé” (BANDEIRA, 1988). 

Para administrar esta nova Capitania e construir sua capital, Vila Bela da 

Santíssima Trindade, foi designado D. Antônio Rolim de Moura, que chega a Cuiabá em 

12 de janeiro de 1751, já trazendo a planta da futura cidade feita em Portugal e os projetos 

das casas de residências elaborados no Rio de Janeiro (BANDEIRA, 1988). 

Conforme relatado no Anais de Vila Bela, D. Antônio Rolim de Moura contou 

com a massiva mão-de-obra negra africana para a construção da Vila. Maria de Lourdes 

Bandeira aponta para as várias atividades desenvolvidas pelos negros: 

 
[...] lavraram, faiscaram, socavaram terras, barrancas e leitos de rios, montes e 

chapadas. Plantaram e colheram; remaram canoas, comboiaram o comércio; 

construíram ruas, porto, palácio, igrejas, quartéis, casas de resistência, edifícios 

públicos; levantaram engenhos, moeram e fabricaram cachaça, açúcar e 

rapadura; pescaram, caçaram e criaram gado; cuidaram dos doentes e 

enterraram mortos; integraram forças militares, lutando, guardando a 

segurança da cidade, da fronteira e dos caminhos do ouro; enriqueceram e 

vitalizaram ritos e organizações religiosas; abriram estradas; fizeram festas; 

reconstruíram quando as águas destruíram (BANDEIRA, 1988).  

  
 É certo que a Coroa Portuguesa tinha extremo interesse em estabelecer seu 

controle sobre as terras localizadas a oeste da capitania de Mato Grosso. Desse modo, a 

vila capital localizava-se em um ponto com interesses estratégicos e “representou, a um 

só tempo, a imposição político administrativa do Estado Português sobre a sociedade 

mineira de Mato-Grosso e a reafirmação de soberania sobre aquelas conquistas, diante 

das Índias de Castela” (CANAVARROS apud. LORDELO, 2010). 

Tanto para a fundação de Vila Bela como para as atividades posteriores, a mão de 

obra negra foi largamente utilizada. A principal atividade que demandava mão de obra 

escrava era a aurífera, sendo acompanhada por outras atividades também importantes, 

como a atividade agrícola e a fabricação de açúcar e aguardente nos engenhos. Essas 

atividades acabaram por exigir maior contingente de pessoas para a região, muitos dos 

quais, escravos negros. Segundo Lordelo (2010), esses escravos podiam chegar na 

capitania de Mato Grosso tanto pelas rotas do norte, passando pelas capitanias do Grão-
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Pará e Maranhão, e também pelas “monções do sul”, pelas capitanias de São Paulo, Rio 

de Janeiro e ainda, pela capitania da Bahia. 

Dentre as várias formas de resistência encontradas pelos escravos negros, a 

formação de quilombos se constitui como umas das mais ousadas, enfrentando 

diretamente o sistema escravagista e por ser uma pratica especifica dos negros.  Em Vila 

Bela formaram-se vários quilombos na chapada e no vale do Guaporé. O mais 

significativo deles foi o Quilombo de Quariterê, também conhecido como Quilombo do 

Piolho, localizado às margens do rio Quariterê ou Piolho, afluente da margem ocidental 

do Guaporé. É considerada a formação de quilombo mais importante de Mato Grosso pela 

consistência de sua organização (BANDEIRA, 1988). 

Em seu artigo, Cruz (2013) referência também a fonte de Volpato (1996) para 

afirmar que o Quilombo do Quariterê foi batido pela primeira vez em 1770 por uma 

bandeira que partiu de Vila Bela, comandada pelo sargento-mor João Leme do Padro, 

quando tinha uns 30 anos de existência. Sua população era de mais de 100 pessoas, sendo 

79 negros (entre homens e mulheres) e cerca de 30 índios. Nesse período, este quilombo 

era governado pela rainha viúva Tereza que foi capturada (VOLPATO, 1996). Dois fatos 

aqui devem ser ressaltados: a existência de liderança feminina e a presença significativa 

de índios e índias no Quilombo de Quariterê. Essas alianças entre escravos e índios 

resultaram em fortalecimento e em trocas de culturas. Demonstrando assim, que além de 

serem espaços de resistência à escravidão e reelaboração de uma identidade étnica, os 

quilombos constituíram-se como importante meio de enfrentamento ao sistema 

escravagista. 

Através da Lei n0 19 de 28 de agosto de 1835, formalizou-se a transferência do 

aparato administrativo metropolitano para Cuiabá. Diante da diminuição considerável de 

ouro e a estagnação econômica na região, a elite branca abandonou a cidade e, 

curiosamente, a maioria dos seus escravos. Esse fato constitui-se aqui, muito importante 

para a análise antropológica cultural que propomos. Segundo, Harris, (1969) “nenhuma 

ordem social é baseada em verdades inatas, uma mudança no ambiente resulta numa 

mudança no comportamento” (HARRIS apud LARAIA, 2001).  

Analisando o contexto dos negros de Vila Bela sob essa ótica podemos afirmar 

que, com a saída dos brancos puderam (res)significar sua identidade étnica baseada na 

coletividade e em traços culturais africanos. Para Silva (2004), através da tradição oral, 

os negros de Vila Bela se reeducaram, se reconstruíram, reorganizaram uma sociedade 

própria, construíram sua identidade étnica. 

Portanto, “ao existir, qualquer indivíduo já está automaticamente produzindo 

cultura, sem que para isto seja preciso ser um artista, um intelectual, ou um artesão.” 

(BARROS, 2003). Segundo o autor, o próprio processo de ‘comunicar’ é produzir cultura. 

Consequentemente, os negros de Vila Bela usaram da tradição oral, memória coletiva e a 

identidade étnico-cultural para perpetuarem saberes e tradições até os dias de hoje, 

resistindo enquanto sujeitos sociais donos de sua própria história. Para Gusmão (1991): 
 

As comunidades negras moldaram sua face no caráter das relações que 

historicamente estabeleceram com a terra; com a forma de produzir a vida 

·material e simbólica. Assim, o espaço de produção da vida material mesmo 

enfrentando situações adversas, resistiu e tem resistido. Resistir não constitui, 

porém, um ato aleatório: resultou do "saber" construído como membro de um 

grupo, membro da coletividade. 
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CONCLUSÕES 

 

Concluímos com esta pesquisa que houve formas de resistência negra na formação 

histórica de quilombos em Vila Bela. Abordamos também os processos de ressignificação 

cultural que os negros de Vila Bela enfrentaram para se estabelecer como sujeitos 

políticos.  Enquanto espaços sociais os quilombos contribuíram para trocas culturais entre 

grupos sociais marginalizados/explorados na sociedade da época. Demonstrando assim, 

a capacidade de articulação e alianças sociais que esse grupo dominava. 

Constatamos por meio dessa pesquisa, que a imagem do negro acomodado à 

escravidão é ultrapassada e contribui para a estigmatização do mesmo. A nova abordagem 

historiográfica que vem sendo desenvolvida nos últimos anos, ocupa-se em desmitificar 

esse ponto de vista fornecendo uma rica bibliografia a ser explorada por futuros 

pesquisadores. 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa apresentar um reflexão sobre a produção escrita e as mediações sociais de Jorge Amado 

em sua juventude, no princípio da sua carreira literária. Dividido em dois momentos o artigo aborda 

inicialmente os três primeiros romances de Amado, sendo dois desconhecidos do grande público e, 

inclusive, da maioria dos seus intérpretes; enquanto a outra parte do artigo aponta a Academia dos Rebeldes 

de Salvador (anos de 1920) como o principal grupo social a mediar as relações e posições do jovem escritor 

com a literatura. Na síntese reflexiva apontamos que Amado em sua juventude destoa do escritor 

consagrado, com perfil engajado/militante, divulgador da Bahia e defensor da mestiçagem entre os povos.  

 

Palavras-chave: História. Literatura. Escrita. Juventude. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Existe um consenso predominante na historiografia literária e entre os intérpretes 

da literatura do escritor baiano Jorge Amado que o conjunto de sua obra literária é 

dividida e duas grandes fases: a primeira de perfil político, mediada pelo movimento 

comunista hegemônico, em que o comprometimento pela transformação social é 

predominante (do princípio da sua carreira até 1956), e, um segundo momento, bairrista, 

picaresco e sensual, cujo o escritor estaria mais próximo do viver e exotismo popular. 

Esse artigo, baseado em parte nas investigações de nossa tese de doutoramento, 

visa contrapor esse consenso, apresentando novas fontes documentais (romances e 

contos) desconhecidas do grande público e até mesmo de parcela expressiva dos 

pesquisadores, que apontam que o jovem Jorge Amado teve um momento cético e 

conservador (entre 1929-1932), alinhado com as posições do grupo Academia dos 

Rebeldes de Salvador. 

 

METODOLOGIA 

 

Para desenvolver essas considerações foi necessário realizar uma ampla revisão 

bibliográfica entre os principais intérpretes de Jorge Amado e do conjunto de sua obra, 

indo para além dos romances autorais, incluindo romances em coautoria, contos, ensaios 

entre outros. Para obter o acesso aos textos da juventude do escritor foi necessário 

pesquisas na Fundação Casa de Jorge Amado (FCJA), em Salvador-Pelourinho, pesquisas 

que foram favorecidas com a nova política de acesso da documentação após as 

comemorações do centenário do escritor (2012-2013) que coincidiu com o início da nossa 

pesquisa. Além da pesquisa bibliográfica e no acervo do escritor, a análise da 

historiografia comparativa foi essencial para construção de uma nova perspectiva 

interpretativa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O JOVEM ROMANCISTA 

 

As experiências vividas por Jorge Amado nos anos de sua infância nas lavouras 

de cacau no sul do estado da Bahia e nos anos de juventude nas ladeiras, ruas, becos e 

praias de Salvador se tornaram vivências vitais para a elaboração do conjunto de sua obra 

literária. Seja morando no Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo ou no continente europeu, 

o escritor sempre se apropriou das representações dos personagens do universo baiano. 

 Com o avanço de sua maturidade na prática literária e na vida pessoal, o 

comprometimento com o descrever e analisar o cotidiano do povo da Bahia se manteve e 

se avolumou. Mudaram cenários, temas, o grau de engajamento, mas a Bahia e seus 

sujeitos permaneceram como os principais objetos para as tramas. 

 Esquecidos pela crítica literária, marginalizados pelo autor em vida e pouco 

estudados pelos pesquisadores das universidades, os romances iniciais do jovem Jorge 

Amado revelam um escritor cético, indeciso com o futuro, sem interesses em 

engajamentos que gerassem resultados coletivos e que, em nenhum momento, enaltece 

sua terra e seu povo. El Rei (1929) ou Lenita (1930), O país do Carnaval (1931) e Rui 

Barbosa nº 2 (1932) destoam do conjunto de sua produção. Não estão entre as obras 

comprometidas com a transformação social e nem vinculadas com os romances e contos 

que narram o viver bem-humorado, sensualizado e sofrido dos baianos. Entre os 

principais intérpretes e pesquisadores de seu trabalho e em sua própria análise, encontrada 

em entrevistas e escritos das suas memórias, não se chega a classificar essas três primeiras 

obras como um momento de sua vida literária. Apenas O país do Carnaval recebeu 

alguma interpretação mais ampla. 

 Lenita, novela que Jorge Amado escreveu em coautoria com seus amigos baianos 

Oswaldo Dias da Costa e Edison de Souza Carneiro, foi publicada em 1930 na cidade do 

Rio de Janeiro pelo editor A. Coelho Branco Filho. Porém, sua primeira versão saiu em 

forma de folhetim, com o título El-Rei, publicado por O Jornal, da Bahia, órgão impresso 

da Aliança Liberal que sustentava a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da 

República. Um detalhe interessante é que os jovens literatos assinavam suas intervenções 

na novela ― sua primeira versão ― com os pseudônimos Glauter Duval para Dias da 

Costa, Juan Pablo para Edison Carneiro e Y. Karl para Jorge Amado. 

 Para Amado, foi “a pior novela do mundo”, o que pode explicar o uso dos 

pseudônimos. “Um único subliterato não poderia tê-lo feito tão ruim, foi necessário que 

se juntasse três” (AMADO, 2012). Explicando os motivos que levaram àquela 

“subliteratura”, o escritor argumentava que a culpa foi, em parte, do bar do Brunswick, 

local de boemia e de encontro do seu círculo literário, e, em outra parte, da ausência de 

metodologia na escrita coletiva. 

 Parte expressiva dos intérpretes de Amado e o próprio escritor nunca 

consideraram Lenita como uma obra que integra o rol de seu trabalho literário. Além de 

pesar o questionamento da qualidade literária, da qual o próprio autor debocha, nenhuma 

outra obra escrita em coautoria com Amado ganhou destaque no conjunto de sua 

produção. 

 Já o primeiro romance autoral, O país do Carnaval, após seu afastamento do 

Partido Comunista Brasileiro ― final dos anos de 1950 ―, teve suas primeiras reedições 

e também suas primeiras traduções. Com isso, a obra se tornou uma referência na 
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representação do jovem e provinciano Jorge Amado, um texto que mescla ceticismo e 

deboche (DUARTE, 1996) ao representar as incertezas e alternativas de sua geração no 

intuito de chegar-se à felicidade (TÁTI, 1961). O próprio escritor enquadrou o livro, junto 

com os romances Cacau (1933) e Suor (1934), na lista de textos que compõem a fase de 

“aprendiz de romancista” (AMADO apud ESPINOSA (1981); AMADO apud 

RAILARD, (1990); AMADO, (2012)). 

 Miécio Táti (1961) avaliou que o primeiro “romance solo” foi um grande sucesso 

de crítica e um fracasso nas vendas. A principal crítica elogiosa que lançava Jorge Amado 

no mundo literário da capital brasileira partia do seu próprio editor, Augusto Frederico 

Schmidt, proprietário da Editora Schmidt, que, no início dos anos de 1930, lançava vários 

literatos e intelectuais de matizes ideológicas distintas. Católico convicto, o editor gostou 

do final dado ao romance, cujo protagonista da trama visualiza na religião a possível saída 

para solucionar suas incertezas e angústias.  

No prefácio, Schmidt afirmou: “Cristo é a chave e é a medida. Felizes os que vêem 

por acaso essa iluminação. ― Pouco importa o que se está processando cá embaixo de 

tolo e de inútil” (SCHMIDT, 1961). Além do editor, Amado lembrava que três grandes 

críticos da época, João Ribeiro, Medeiro e Albuquerque e Agripino Grieco ― sócio da 

Editora Ariel ―, foram unânimes em elogiar seu romance. Sobre a comercialização de O 

país do Carnaval, o autor descreveu uma situação oposta: “Quanto à venda, não podia 

me iludir: dos mil exemplares da edição Schmidt, eu próprio devo ter adquirido mais ou 

menos metade da tiragem para oferecer a amigos e conhecidos” (AMADO, 2012). 

Mais maduro e tentando distanciar-se do perfil de seu principal personagem, que 

vai do ceticismo à possível aceitação da redenção religiosa, Amado afirmava: “o Paulo 

Rigger [protagonista] de O país do Carnaval é de todos os heróis dos meus romances, 

aquele em que eu menos me projeto, o que me é mais estranho” (AMADO apud 

RAILLARD, 1990). Ao justificar a essência da obra, o autor alegou que “êste livro narra 

a vida de homens céticos que, entretanto, procuram uma finalidade” (AMADO apud 

TÁTI, 1961), num período em que a mocidade intelectualizada no Brasil começava a 

vivenciar a inserção e o embate de novas correntes de pensamento no cenário social. 

Em 1932, Jorge Amado já estava bem situado no Rio de Janeiro. Tinha iniciado o 

curso de direito na Universidade do Brasil ― atual Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) ―, estabelecia contatos com estudantes de perfil católico e com colegas 

ligados à Juventude Comunista, aproximando-se mais intensivamente dos integrantes do 

último grupo. Iniciou suas contribuições no Boletim de Ariel, vinculado à Editora Ariel 

que, na época, era o maior e mais completo periódico brasileiro, e dividia casa com o 

diplomata e escritor modernista Raul Bopp, numa residência bastante frequentada por 

literatos no bairro Ipanema. Foi nesse momento que Amado escreveu Rui Barbosa nº 2, 

obra que evidencia suas incertezas frente às novas ideias políticas que agitavam a Europa 

e que ganhavam adeptos no Brasil, os movimentos fascista e comunista, além dos debates 

sobre os limites do liberalismo econômico, da democracia brasileira no pós-Primeira 

Guerra e da crise de 1929. 

 Com perfil mais político e com ares de rejeição à religião como fonte de solução 

dos problemas da infelicidade, Amado procurou a Editora Ariel para publicar Rui 

Barbosa nº 2. Gastão Cruls, um dos proprietários da Ariel e amigo do escritor, disse-lhe 

que “publicaria se eu quisesse, mas que o livro não acrescenta nada em relação ao anterior 

[O país do Carnaval] e não era melhor que ele” (AMADO apud ESPINOSA, 1981). 

Segundo Amado, a opinião do primeiro leitor dos manuscritos, o escritor e crítico literário 
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Otávio de Faria, referendou a opção por engavetá-lo. Para Faria, se ele fosse editor, não 

publicaria, e aquela obra de nada acrescentava se comparada ao romance anterior 

(AMADO apud TÁTI, 1961). Justificando sua grande vontade inicial de rapidamente 

publicar o seu segundo romance de autoria própria, Amado acentuou que, “embriagado 

com o sucesso de crítica de O país do carnaval, [...] escrevo a correr Ruy Barbosa número 

2, na mesma linha romanesca de influência europeia, debate intelectual de ideias, 

bobageira” (AMADO, 2012). 

Aos 80 anos, o literato emitiu uma interpretação mais lúcida sobre a proibição da 

publicação do romance, vinculando-a ao contexto que ele vivenciava nas relações com 

novos círculos sociais no Rio de Janeiro: “Então escrevi este segundo livro [Rui Barbosa 

nº 2], mas tive o bom senso de não publicá-lo. Pois foi justamente no momento em que 

as influências de esquerda foram fortes para mim, em que me aproximei da Juventude 

Comunista e comecei a engajar” (AMADO apud RAILLARD, 1990). 

 A leitura do único exemplar datilografado e pré-editado de Rui Barbosa nº 02, 

existente na Fundação Casa de Jorge Amado, ajuda a confirmar a percepção do autor de 

que sua aproximação ao campo comunista alterava as perspectivas na produção literária, 

pois, na contracapa do manuscrito, anuncia-se: 

 
CONTINUANDO A SÉRIE: 

I. O Paíz do Carnaval 

II. Rui Barbosa nº 2 

III. Vida de Jesus Cristo (AMADO, 1932). 

 

 Destacamos que uma terceira obra, com título que faz menção ao principal 

personagem da religião cristã ocidental, não foi publicada e que, a princípio, o literato 

visava a uma lógica sequencial para suas tramas, já que anunciava a continuidade de uma 

série literária. Curiosamente, ele também comunicava outra série de novas publicações:  

 
A SAIR: 

Cacau [escrito à mão e acima das demais menções digitadas] 

Samba, Coco e Nosso Senhor do Bonfim (Ensaio) 

Jubiabá ― romance da raça negra do Brasil (AMADO, 1932). 

 

Os romances Cacau e Jubiabá foram publicados posteriormente, em 1933 e 1935, 

mas o ensaio anunciado não se concretizou. Sua ligação com o movimento comunista 

deve ter modificado o conteúdo inicialmente previsto para os textos, tanto que, em 

Jubiabá, o subtítulo divulgado não permaneceu e a discussão de raça presente na obra se 

associou com a questão social da classe trabalhadora. Porém, apesar das mudanças de 

perspectivas advindas dos novos contatos, Jorge Amado tinha um prévio planejamento 

na escolha das temáticas para sequenciar a escrita de suas obras. 

 Lenita, O país do Carnaval e Rui Barbosa nº 2 expressam as mediações da 

Academia dos Rebeldes e seus integrantes na produção de Jorge Amado. Era um grupo 

pequeno de escritores da cidade de Salvador que se reunia ao final dos anos de 1920 para 

debater sobre o mundo literário e os dramas da vida. Amado tinha por volta de 16 anos 

quando se aproximou dos Rebeldes. Era o mais jovem e, certamente, pelo contato com os 

novos amigos, desvendou parte dos segredos da boemia baiana, aproximou-se dos 

intelectuais locais, inseriu-se nas discussões políticas e literárias da época e iniciou sua 

produção no universo da ficção.  
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A princípio, os personagens populares da vida baiana estavam ausentes ou 

secundarizados em sua escrita. A luta pela transformação da sociedade não se apresentava 

de forma plena, prevalecendo a preocupação de como obter a felicidade individualmente. 

Era um escritor pouco baiano, pouco popular e distante do engajamento em prol do 

coletivo. Mas isso não significa que ele não soube apropriar-se da sua jovem experiência 

de vida para elaborar suas narrativas, pois nas tramas encontramos traços de suas 

vivências nas fazendas de cacau em Ilhéus, influências das relações com os companheiros 

da Academia dos Rebeldes e elementos dos seus primeiros anos morando no Rio de 

Janeiro. 

 

A ACADEMIA DOS REBELDES: O PRIMEIRO CÍRCULO LITERÁRIO DE JORGE 

AMADO 

 

Os anos de 1920 foram agitados no meio político e literário. Os impactos da 

Primeira Guerra, a Revolução Russa, a crise financeira, as desilusões com o sistema 

liberal democrático e o avanço das novas ideologias, o movimento tenentista e a 

fragmentação das estruturas da República Velha brasileira, entre outros acontecimentos, 

foram fagulhas que esquentaram o clima político no entreguerras. No campo das artes e 

da literatura, as vanguardas europeias agitavam o meio cultural com suas várias 

tendências: futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e outras de 

menor expressão.  

No Brasil, em 1922, no ano do primeiro centenário da independência, intelectuais, 

artistas e literatos vinculados às elites de São Paulo organizaram a I Semana de Arte 

Moderna. O Estado brasileiro, por sua vez, promoveu a Exposição Internacional do 

Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, que durou de 7 de setembro de 1922 a 

março de 1923, contando com a presença das principais potências capitalistas da época. 

Logo depois, no Nordeste, em 1926, foi realizado em Recife o I Congresso Regionalista, 

que teve entre seus principais articuladores o sociólogo Gilberto Freyre, que defendia a 

valorização cultural e política das regiões brasileiras na formação da nação. 

 A efervescência da época contribuiu para delinear as duas principais 

características dos integrantes da Academia dos Rebeldes: o ceticismo e a incerteza. A 

guerra, a crise econômica e a deterioração do liberalismo democrático no mundo 

ocidental, incluindo o próprio Brasil, estimulavam o ceticismo em relação ao presente e 

ao futuro. O crescimento da inserção das novas ideologias, o emergir das variadas 

tendências nas artes e na literatura e a busca de elementos próprios para interpretar e 

incentivar a cultura nacional abriram para Amado e seus companheiros Rebeldes um 

leque de possibilidades, as quais eles podiam apropriar ou rejeitar, peculiaridades que 

instigavam a dúvida e a incerteza. No entanto, de forma ambígua, nos primeiros romances 

de Amado, a luta era para romper com a incerteza e o ceticismo. O engajamento na busca 

por uma vida sólida e feliz era a meta principal dos seus personagens protagonistas, não 

por um viés coletivo, mas pela conquista individual. 

A maioria dos integrantes da Academia dos Rebeldes era jovem e vivia a angústia 

da busca pela emancipação perante a família e de ter que traçar seu destino profissional 

para o futuro. Entretanto, o “patrono” do grupo fugia à regra. Era Pinheiro Viegas, um 

septuagenário que aglutinava aqueles jovens e que estava presente nas memórias de 

Amado: 
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Quando o conheci, ele trabalhava no Imparcial [jornal de Salvador]; 

escrevia artigos de fundo e panfletos ferozes, particularmente virulentos para 

estigmatizar a retórica oca e inflamada que dominava certos meios; era 

respeitado e nos fascinava. Portanto, começamos a nos reunir à sua volta 

(AMADO apud RAILLARD, 1990). 

 

 O velho Viegas era um poeta que, segundo Amado, tivera seu momento de glória 

com a publicação de Poemas da carne, livro que foi bem aceito pela crítica e no meio 

literário carioca e em São Paulo. Todavia, sua “posição muita democrática na hora da 

‘campanha civilista’ de Rui Barbosa contra os militares” (AMADO apud RAILLARD, 

1990) o fez perder o cargo público que ocupava na capital brasileira, obrigando-o a 

mudar-se para a Bahia. Após sua morte, em 1932, o grupo se dissolveu. Seu perfil cético 

e excêntrico, além dos problemas de saúde antes do falecimento, está representado na 

obra O país do Carnaval, por meio do personagem Pedro Ticiano, que influenciava um 

grupo de jovens literatos baianos. 

 Agripino Grieco, um dos sócios e editores da Editora Ariel e do afamado Boletim 

de Ariel, era amigo e admirador de Pinheiro Viegas nos tempos em que vivia e escrevia 

no Rio de Janeiro. Esse fato possivelmente contribuiu para que Jorge Amado, seu pupilo 

baiano, ao mudar-se para terras cariocas, tivesse a oportunidade de publicar seus 

“romances proletários”, Cacau e Suor, pela Editora Ariel, além de tornar-se um 

colaborador assíduo e de ter suas obras analisadas elogiosamente ― mesmas as não 

lançadas pela Editora ― no Boletim de Ariel. 

Se Viegas era o patrono, João Cordeiro era o presidente não eleito e sem diretoria 

da Academia dos Rebeldes. O fato de assumir atividades burocráticas e “afetivas” no 

grupo, fez com que o companheiro Jorge Amado o proclamasse para tal cargo em suas 

memórias: “João Cordeiro fazia as vezes de presidente da Academia quando tínhamos de 

tratar com estranhos ― proprietários de oficinas gráficas, anunciantes da revista, gente 

de outro meio” (AMADO, 2012). Por ser mais velho entre os jovens ― excetuando 

Viegas ― e por ser o mais bem remunerado, por trabalhar na Mesa de Rendas do Estado, 

tornou-se o representante dos Rebeldes nos negócios externos. Além disso, segundo 

Amado, sua situação financeira, aliada à preocupação que ele tinha com os pares, levava-

o ao zelo com o “equilíbrio emocional” de alguns integrantes do grupo, pagando 

“mulheres-damas” para dar-lhes carinho (AMADO, 2012). 

 Mesmo sendo o aglutinador e tutor dos jovens Rebeldes, Viegas não foi visto por 

Amado como o comandante teórico do grupo. Esse posto ficou com José Alves Ribeiro, 

crítico e ensaísta literário que, segundo o romancista, contribuiu na definição dos 

preceitos criadores da produção intelectual do grupo. Fazendo menção ao prefácio do 

único número da Revista Meridiano, editada pelos integrantes da Academia dos Rebeldes 

e escrito por Alves Ribeiro ― sem assinar ―, Amado afirmou que ele 

 
traçou os rumos de uma literatura de sentido universal porque plantada na 

realidade da vida brasileira, na tradição e no caráter brasileiros, na cultura 

original resultante de nossa formação. Teorizando sobre a criação literária no 

Brasil, o ensaísta adolescente opunha aos modismos europeus que dirigiam os 

movimentos ditos modernistas (em contraposição a eles, nós, os Rebeldes, nos 

afirmávamos modernos e não modernistas) uma literatura de problemas, temas, 

formas e sentimento brasileiros, resultando desse conteúdo nacional sua 

expressão universal. O conhecimento, a seriedade, a justa visão de Alves 

Ribeiro marcaram a obra de todos nós, fomos ou somos todos seus devedores 

(AMADO, 2012). 
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 A avaliação de Jorge Amado era a de que Alves Ribeiro prognosticou e conduziu, 

ele e os outros membros da Academia dos Rebeldes, para um modelo de literatura que 

posteriormente seria denominada “literatura de 30”, com romances e/ou reflexões mais 

próximas e preocupadas com as questões populares. 

Contudo, tal literatura de “problemas” e de “sentimentos brasileiros”, existente 

em O país do Carnaval e Rui Barbosa nº 2, possuía um tom de descrença e desdém com 

o futuro do Brasil, além de manter-se distante da vida das camadas populares. Em Lenita, 

por exemplo, o enredo se debruça sobre os desejos e tédios da insaciável vida burguesa. 

A confluência que Amado afirmava ter obtido de seu companheiro Alves Ribeiro parece 

ter aflorado definitivamente em sua produção literária somente após a dissolução do 

grupo. 

 Clóvis Amorim foi o secretário das libertinagens dos Rebeldes. Autor dos 

romances O alambique (1934) e Massapê (1959 ― sem publicação), era, segundo Amado 

(2012b), o companheiro de “vida mais largada” dentre o grupo. Não concluiu os estudos 

por ser um faltoso assíduo; dedicou-se a vários negócios, falindo em todos; jogador de 

pôquer metido a manhas e truques, mas sempre a perder dinheiro; candidato a deputado 

com poucos votos e frequentador da vida noturna e das “casas de dama” em Salvador. Na 

literatura, era “dono de um estilo original, cheio de invenção e graça, com dois traços 

punha de pé, inteiro e vivo, um personagem” (AMADO, 2012b), porém, em verdade, 

“Amorim amava mesmo era viver romances e não escrevê-los [...]. Seu maior personagem 

foi ele próprio” (AMADO, 2012). Sua vida desregrada foi fundamental para que a 

Academia dos Rebeldes não tivesse nenhuma ata ou registro formal. Além disso, seus 

palavrões foram essenciais para que o grupo fosse expulso da sua primeira sede em sua 

primeira reunião, transferindo os encontros para os bares baianos. 

 Recordando as atividades noturnas junto do amigo e seu perfil, Amado relatou: 

 
Rapazolas, palmilhamos juntos, inseparáveis, as ruas da Bahia, 

começamos ― quando havia dinheiro ― nos restaurantes mais vagabundos, 

habitávamos nos cubículos dos casarões do Pelourinho, amamos as mulheres 

mais pobres, de romântico e puro amor em míseros castelos, lindas meninas 

em cujo seio fatigado derramávamos nossa agreste poesia de subliteratos 

adolescentes. 

Assim o recordo, o charuto nos dentes, jovem quase imberbe, alto, irônico, 

brigão, ameaçando nossos desafetos com os epigramas e a grossa bengala 

afanada ao pai, coronel do Recôncavo (AMADO, 2012). 

  

Entre os principais amigos que integravam a irmandade estavam Oswaldo Dias da 

Costa e Edison Carneiro, sendo mais próximo do último. Foram também companheiros 

na produção da novela El-Rei/Lenita e fiéis a Jorge Amado na escrita de artigos elogiosos 

referentes aos primeiros romances do amigo. Com essa amizade, desvendaram a vida 

popular de Salvador e, após a dissolução do grupo, dividiram momentos de engajamento 

no campo político e no debate sobre cultura e raça negra no Brasil. 

 
Com ele [Edison Carneiro] e Dias da Costa, meu compadre Oswaldo, 

vivi profunda e intensamente a vida popular da Bahia, na saga de nossa 

adolescência maravilhosa: atravessávamos os dias e as noites nos cafés de 

literatos mas sobretudo nas feiras, nos mercados, nas festinhas juninas, nas 

pensões de raparigas, nos saveiros, nas moquecas na rampa do Mercado, no 

sarapatel nas Sete Portas, nas casas de santo, nos pejis dos orixás e na luta 

antifascista irredutível (AMADO, 2012). 
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 Edison Carneiro se tornou etnólogo com foco no estudo sobre o negro brasileiro 

e analisou as ligações da sua cultura, sua religião e seu folclore na formação da identidade 

nacional. Com Aydano do Couto Ferraz Rapazola, um dos últimos a integrar o grupo dos 

Rebeldes, esteve entre os pioneiros a desenvolver pesquisas sobre os candomblés, as 

rodas de capoeira, os mercados e feiras da Bahia, que mais tarde influenciaram Jorge 

Amado na escrita dos romances Jubiabá (1935) e Tenda dos milagres (1969), na 

elaboração de Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios de Salvador (1945), 

entre outros vários artigos e ensaios. Além disso, contribuíram na organização do I 

Congresso Afro-Brasileiro no Recife (1934) ― sob a liderança de Gilberto Freyre ― e 

do II Congresso Afro-Brasileiro em Salvador (1937), eventos dos quais Jorge Amado 

participou, escrevendo e apresentando suas comunicações. 

 Da Costa Andrade, o escritor de sonetos, Sosígenes Costa e seus livros de poesias, 

Obra poética (1959) e Iararana (1933), e Walter da Silveira, advogado de trabalhadores 

baianos e ensaísta sobre temas ligados ao cinema ― que chegou a receber telegrama do 

afamado diretor e ator Charles Chaplin referente aos seus escritos ―, compuseram o 

restante da confraria da Academia dos Rebeldes. A princípio, o grupo tentou instalar suas 

reuniões na sala do centro espírita Terreiro de Jesus, cedida pelo professor Souza 

Carneiro, pai de Edison Carneiro, porém, a agitação desregrada dos seus integrantes e os 

palavrões de Clóvis Amorim levaram à perda da concessão do espaço após o primeiro 

encontro. Um fato “irrelevante” ― ou quem sabe positivo ― para Amado, já que, depois 

do incidente, eles passaram a se reunir “nas mesas dos botequins, do Brunswick, do Bar 

Bahia, do Café das Meninas (ah! O Café das Meninas!)” (AMADO, 2012). 

 Com referência aos impactos do movimento modernista de São Paulo ― tendo 

como marco a Semana de Arte Moderna ―, Amado dizia que eles chegaram à Bahia 

somente cinco anos depois, em 1927: “A partir de Eugênio Gomes, grande personagem 

de ensaio crítico do Brasil, de Godofredo Filho [poeta], começaram a aparecer as 

primeiras manifestações do modernismo” (AMADO apud RAILLARD, 1990). A nova 

movimentação literária em Salvador incentivou a criação dos grupos Arco & Flecha e 

Samba, além das suas respectivas revistas, que tinham o mesmo nome. O grupo Arco & 

Flecha foi impulsionado pelo crítico literário e ensaísta Carlos Chiacchio, que atuava no 

jornal A Tarde, e, segundo Amado, “era um grupo forte, formado por jovens que vinham 

de famílias ricas, um grupo de intelectuais da alta burguesia” (AMADO apud 

RAILLARD, 1990). O grupo Samba reunia jovens de origem mais modesta ao redor do 

poeta Bráulio de Abreu. Ambos, na visão de Amado, defendiam ambiguamente uma 

renovação literária, mas com respeito à tradição e às especificidades brasileiras, 

aproximando-se, assim, do perfil nacionalista e nativista da linha mais conservadora do 

modernismo paulista com escritores como Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo. 

 Em 1928, um pouco mais tarde que os demais grupos, surgia a Academia dos 

Rebeldes sobre a liderança de Viegas, o “poeta baudelairiano” e leitor do cético 

romancista Anatole France. Os jovens Rebeldes e seu ancião se opunham de forma 

virulenta aos outros agrupamentos baianos e aos poetas e demais movimentos literários 

que antecederam o modernismo. Para Jorge Amado, o objetivo do seu grupo era “de 

varrer com toda a literatura do passado ― raríssimos os poetas e ficcionistas que se 

salvariam do expurgo ― e iniciar a nova era” (AMADO, 2012).  

Em suas reflexões, Amado indicou que, “de todos [os grupos baianos] fomos os 

únicos a começar um pouco mais tarde, a ter uma atividade política de esquerda” 

(AMADO apud RAILLARD, 1990), e, aprofundado a diferenciação com os demais, 
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afirmou: “Não nos pretendíamos modernistas, mas sim modernos: lutávamos por uma 

literatura brasileira que, sendo brasileira, tivesse caráter universal. Uma literatura inserida 

no momento histórico em que vivíamos e se inspirava em nossa realidade, a fim de 

transformá-la” (AMADO apud RAILLARD, 1990). 

 O grupo também se propunha a “afastar as letras baianas da retórica, da oratória 

balofa, da literatice, para dar-lhe conteúdo nacional e social na reescrita da língua falada 

pelos brasileiros” (AMADO, 2012). Radicalizando as peculiaridades dos Rebeldes frente 

ao modernismo paulista e aos grupos literários baianos, Amado enfatizou que também o 

“chamado ‘regionalismo nordestino’ de Gilberto Freyre [menção ao I Congresso 

Regionalista de 1924] não teve jamais a menor repercussão na Bahia” (AMADO, 2012), 

inclusive entre os integrantes da Academia dos Rebeldes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Destoando de suas memórias, as obras El Rei ou Lenita, O país do Carnaval e Rui 

Barbosa nº 2, escritas no período de existência da Academia dos Rebeldes, nada tem de 

popular ou de proximidade com a língua falada pelos brasileiros e muito menos se 

avizinha de uma linha de esquerda. Se a vida boêmia dos Rebeldes os aproximava da vida 

de populares e da realidade brasileira, isso não teve impacto expressivo na escrita de 

Amado entre 1929 a 1932, aflorando somente com a produção de Cacau, em 1933, 

quando o grupo já havia se dissolvido. 

O que prevalecia inicialmente em seus escritos era o ceticismo e o deboche 

herdado de Pinheiro Viegas. Reforçando essa perspectiva, no primeiro e único número da 

revista Meridiano, editada pelos Rebeldes em setembro de 1929, Amado escreveu um 

conto intitulado Nacastro e Souza, que foi dedicado ao mentor teórico do grupo, Alves 

Ribeiro. No texto, narra que, numa noite de talento, Nacastro e Souza chegou à conclusão 

de que se o deixassem reorganizar o mundo, dividiria os homens em duas classes: os que 

têm talento e os que não têm talento e que, posteriormente, eliminaria os sem talento, 

deixando o mundo habitado por anormais, sendo que o mais anormal e degenerado seria 

posto como o mais perfeito. Numa narrativa que mistura a terceira com a primeira pessoa, 

Amado aproximou a visão de seu personagem Nascastro e Souza da sua, chegando às 

seguintes considerações: 

 
O homem de talento, ao contrário, é quasi sempre um triste. Eu cultivo 

a tristeza interior. E fico deveras aborrecido nos dias que acordo alegre, quer 

dizer normal. Ser original é ser degenerado, e para ser original faz-se preciso 

muito talento. 

[...] Só admito a minha crítica que considero a maior e a melhor. Há tempos eu 

quis fazer de mim o meu próprio Deus. Hoje eu sou para mim mais que o meu 

Deus: Sou o meu único amigo. Como todo o homem de talento, nunca me 

arrependo do que faço. O arrependimento é uma invenção torpe dos padres 

para as almas fracas. 

Deus é o tipo de homem normal. 

Satanaz o do homem de talento (AMADO, 1929). 

 

 Apesar de questionar os padrões morais da sociedade, o jovem Amado, com seus 

17 anos, era notoriamente cético, debochado e individualista, peculiaridades que estão 

presentes na escrita dos seus três primeiros livros ficcionais. Cabe ressaltar que não existe, 

de nossa parte, o intuito de duvidar ou de questionar o literato sobre a importância do 
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círculo de experiência que se abriu para ele quando esteve ao lado dos Rebeldes no final 

dos anos de 1920 e seus impactos no restante de sua produção literária. Como o próprio 

escritor afirmou, “foram anos fundamentais para tudo o que escrevi depois. Ainda hoje 

[1985] as linhas mestras do meu trabalho literário repousam sobre estes anos de minha 

adolescência nas ruas da cidade da Bahia” (AMADO apud RAILLARD, 1990). 
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RESUMO 

 

Este trabalho visa apresentar e discutir o primeiro curso internacional realizado pelo Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, realizado pelo Campus Prof. Olegário Baldo em parceira 

com a Diretoria de Relações Internacionais do IFMT, o Instituto Tecnológico Roberto Pillai Herrera e o 

Consulado da Bolívia em Cáceres. O curso ofertado foi o de Formação Inicial Continuada (FIC) em 

Bovinocultura de leite e procurou atender alunos oriundos da cidade de San Matias. Desta forma, 

gostaríamos de expor algumas reflexões baseadas na experiência prática do processo de ensino-

aprendizagem do curso Bovinocultura de leite, ofertado para alunos bolivianos no Brasil.  
 

Palavras-chave: Formação. Internacionalização. Reflexão.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O curso FIC em Bovinocultura de Leite foi o primeiro curso do IFMT, inteiramente 

oferecido para alunos estrangeiros. A proposta partiu de uma demanda dos alunos e 

professores do Instituto Tecnológico Roberto Pillai Herrera, localizado em San Matías, 

Bolívia e foi encabeçado a princípio pelo professor Paolo Targioni, na época Diretor de 

Ensino do Campus, em seguida pela professora Juçara Tinasi, que assumiu o cargo, pelo 

professor Paulo Ribeiro de Barros, coordenador do curso ofertado, e pelo professor 

Marcos Pereira, representante de relações internacionais do campus, além de demais 

corpo docente e técnico-administrativo envolvidos. 

O referido curso tinha como escopo o gerenciamento de atividades produtiva de 

leite, a seleção, definição e produção de insumos, bem como manejo bovino de vacas 

leiteiras em consonância com as normas sanitárias e procedimentos de segurança no 

trabalho. 

Com carga horária de pouco mais de 200 horas o curso ofertou as seguintes 

disciplinas: Português Instrumental; Ética no Trabalho; Administração Rural; Economia 

Solidária e Empreendedorismo ; Introdução a Bovinocultura; Climatologia e Bem Estar 

Animal; Raças e Melhoramento Genético; Reprodução; Nutrição Animal (Ração); 

Pastagem; Sanidade Animal; Manejo da Ordenha; Boas Práticas para produção e 

processamento do leite e ainda, em caráter opcional duas disciplinas: Inseminação 

Artificial em Bovinos  e Processamento do Leite. A oferta das disciplinas foi realizada 

em blocos de 40 horas, uma vez por mês, durante os meses de agosto a dezembro de 2017.  

 

METODOLOGIA  

 

Este trabalho apresenta reflexões baseadas na experiência prática do processo de 

ensino-aprendizagem do curso Bovinocultura de leite, ofertado para alunos bolivianos no 

Brasil.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Primeiramente, é necessário expor que a primeira barreira para um curso com 

alunos estrangeiros se realize é o idioma. Entretanto, provavelmente pela proximidade 

com a cidade de Cáceres e pelo costumeiro ir e vir de pessoas dos dois países, o obstáculo 

do idioma não se mostrou grande empecilho, tendo em vista que a comunicação quase 

sempre fluiu tranquilamente.  

Outro fator importante que precisa ser destacado é o empenho e a dedicação 

apresentada pelos alunos bolivianos durante o curso. Isso talvez pela diferenciada de 

estudar em outro país, talvez porque vários deles, professores do Instituto Tecnológico 

Roberto Pillai Herrera, tinham a intenção de serem multiplicadores dos conhecimentos 

de das práticas em seu país de origem. Além disso, é preciso mencionar as solicitações 

do grupo pelo maior número possível de aulas práticas, prova de que a comunidade de 

estudantes de San Matías tinha sede pelo aprender fazer-fazendo e que os professores do 

IFMT poderiam contribuir neste processo.  

Porém, talvez por ser uma iniciativa pioneira, o principal empecilho encontrado foi 

a conhecida burocracia brasileira. Compreender que o aluno estrangeiro tem outro tipo de 

documentação, às vezes bastante diferente da exigida para alunos brasileiros, modificar 

padrões pré-estabelecidos na documentação brasileira que, infelizmente, ainda não levam 

em conta alunos oriundos de outros países, com certeza foi e talvez ainda seja um dos 

principais entraves para que mais curso como este possam acontecer de forma mais 

natural e fluida dentro de nossas instituições. Mesmo com o estabelecimento de um 

Acordo de Cooperação entre as instituições brasileira e boliviana, foram encontrados 

problemas com o trâmite de alguns documentos para que o curso fosse de fato efetivado.  

Como todo e qualquer curso houve também desistência. Das 40 vagas ofertadas 

tivemos 32 matrículas e destas, 28 concluíram o curso. As baixas foram ocasionadas por 

fatores particulares como problemas pessoais, mudança de cidade etc. Nenhuma das 

desistências foi relatada como sendo de ordem pedagógica, dificuldade com o curso ou 

algo do tipo. Até porque todos os profissionais envolvidos foram instruídos para ter um 

olhar diferenciado para estes alunos tendo em vista fatores culturais, econômicos e 

sociais. Desta forma, o processo de avaliação e de acompanhamento destes alunos teve 

uma atenção ainda mais redobrada.  

No que se refere ao acompanhamento, por exemplo, os alunos tiveram monitores 

voluntários que auxiliaram os estudantes desde a movimentação dentro do campus até na 

realização de pedidos e solicitações. Os monitores voluntários, alunos do curso 

Subsequente em Agropecuária, foram posteriormente certificados pela DSRI e pelo 

campus como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.  

Além disso, é imprescindível enfatizar que, como todo processo de ensino-

aprendizagem é uma via de mão dupla, a circulação dos alunos bolivianos dentro do 

campus durante as cinco semanas do curso foi uma oportunidade de troca de experiência 

e vivência para toda a comunidade IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo.  

 

CONCLUSÕES 

 

O IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo possui reconhecida expertise na 

área agrícola e durante quase 40 anos dedicou-se à formação profissional, científica e 

tecnológica sobretudo da macrorregião do município em que está localizada. Entretanto, 
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com o curso de Bovinocultura de leite para alunos da cidade boliviana de San Matías 

novas possibilidades se abrem. Por meio da parceria entre o IFMT e o Instituto 

Tecnológico Roberto Pillai Herrera e também o Consulado da Bolívia em Cáceres outras 

perspectivas de cursos e oportunidades de estudo tem emergido de forma a contribuir com 

o processo de formação profissional e humana de brasileiros e bolivianos.  
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes, Educação Física e Línguas 

 

RESUMO 

 

O presente artigo é relato de experiência do resultado das intervenções pedagógicas realizadas Instituto 

Federal de Mato Grosso - IFMT – Campus de Cáceres (Professor Olegário Baldo). A intervenção foi 

organizada pela disciplina Prática Curricular de Ensino da Educação Física IV (4º Semestre) do Curso de 

Formação de Professores em Caráter Ampliado da Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus Jane 

Vanini A intervenção envolveu as disciplinas: Didática da Educação Física, Esportes II, Pesquisa em 

Educação Física II, Organização da Educação Brasileira, Tecnologia da Informação e Comunicação 

Aplicadas a Educação Física e a disciplina de Educação Física Curricular do ensino médio do IFMT.  As 

atividades de intervenção ocorreram com os sujeitos/alunos do 1° e 2° ano do ensino médio do período 

matutino.  A intervenção interdisciplinar tinha como tema central: Práticas Corporais na Contemporânea e 

como subprojeto Práticas Circenses.   

 
Palavras Chaves: Formação Inicial. Intervenção Pedagógica. Práticas Circenses. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo evidencia o relato de experiência de como se constituiu a 

realização da prática/pedagógica curricular através da intervenção da disciplina de Prática 

Curricular de Ensino da Educação Física IV do Curso de Educação Física da Universidade 

do Estado de Mato Grosso, momento de extrema importância na formação inicial dos 

acadêmicos e docentes envolvidos.  

A prática pedagógica é compreendida como o dia-a-dia do professor, onde ele 

constrói, desenvolve e reflete sobre seu ensino e construção do conhecimento. Mesmo 

com inúmeros estudos de Pereira (1988), Borges (1998) e Gori (2000), direcionados a 

essa área de ensino/práticas, percebe-se que a ação pedagógica do professor está longe de 

ser considerada como concreta. Nessa perspectiva, Pereira (1988) expõe que: 

 
[...] a Educação Física conscientizadora deve ter o compromisso e procurar 

transformar o que está errado, sob todos os sentidos, ao seu redor, e conservar 

o que há de bom. A educação física ajudando na problematização do social, no 

questionamento da realidade naturalmente, deve procurar esta mesma 

realidade, pois a conscientização pressupõe bem mais do que a simples 

denúncia de situações, mas visa desmitificações e ações concretas (PEREIRA, 

1988). 

 

Ao buscarmos conhecer a concepção da prática pedagógica, precisamos definir 

como é esta prática na formação inicial em educação física, como se constitui esse 
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processo em um curso que tem em seu currículo disciplinas como caracterização de 

apenas prática ou aquelas consideradas técnicas no seu processo formativo inicial. 

No aspecto da formação inicial as práticas pedagógicas são as que têm mais sido 

valorizadas nos cursos de formação de professores em educação física. Neste sentido 

devemos considerar que, determinadas práticas se desenvolvem pouco realista em relação 

ao contexto social envolvidos (universidade/escola), onde estas práticas não são práticas 

no sentido restrito, mas uma aproximação à prática, sendo uma simulação das práticas, 

portanto não podemos esperar que contribua com a construção dos conhecimentos.  

Contribuindo com esta discussão Borges (1998) entende que é na prática curricular 

que os futuros professores buscam a construção dos saberes. Com o passar do tempo, os 

acadêmicos, professores adquirem novos valores, e isso resulta em novos 

comportamentos que podem interferir de maneira positiva ou negativa na modificação da 

realidade social. 

Conforme Gori (2000), a prática docente, em geral, é comprometida pelo fato de o 

professor não aprender, na graduação, os conteúdos necessários para resolver as situações 

de sala de aula, ou seja, o saber teórico/prático. Com isso, o acadêmico deve encontrar 

saídas para resolver essa situação, que pode resultar numa reflexão positiva para sua 

formação, ou em mera atitude irrefletida que em nada contribuirá.  

A prática como instrumento de superação de determinadas metodologias, tem se 

mostrado também ineficaz em determinadas formações, onde existe uma limitação de 

compreensão pelos professores, sendo muitas vezes a desconexão entre o discurso 

acadêmico e o profissional, entre a universidade e a escola, o conhecimento para alguns 

em processo de formação é como algo sem novidade por não existir experiência naquele 

contexto, sendo assim fragilizando a formação. 

Compreendemos desta forma que a tarefa do professor é extremamente importante 

e complexa: deve estar preparada para exercê-la, ou melhor, considerando que a prática é 

dinâmica e aberta.  

Contudo é fundamental evidenciar que a construção de uma prática pedagógica, 

fundamentada, esta a mercê de influências da formação inicial, dos saberes docentes, da 

valorização da profissão e, o principal, esta condicionada a uma concepção de ensino e a 

uma identidade profissional. Na prática pedagógica e os saberes/conhecimentos docentes 

são importantes para se conceber uma identidade.  

 

ABORDAGENS E CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Nos últimos anos a Educação Física passa por momentos de reflexões e criticas 

gerando grandes embates acadêmicos na área, influenciada pelas discussões na área 

educacional tentando buscar o rompimento com o modelo hegemônico do esporte que 

visa o rendimento e a aptidão física excludente. Evidenciamos neste momento 03 (três) 

abordagens consideradas importantes neste momento de discussão. 

Abordagem Desenvolvimentista - A abordagem desenvolvimentista tem como 

principal defensor o professor Go Tani, na sua obra/livro (Comportamento Motor: 

Aprendizagem e Desenvolvimento, 2005) seu objetivo inicial é propiciar às crianças as 

habilidades que possam facilitar futuramente a aquisição das habilidades mais complexas.  

Nesta abordagem o objetivo da prática pedagógica é oferecer condições aos 

alunos/as para desenvolver seu comportamento motor através da diversidade e 

complexidade de movimento em varias etapas da vida. 
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O autor dessa abordagem defende a proposição de que o aprendizado do movimento 

é o principal meio e fim da Educação Física. De acordo com Go Tani os conteúdos devem 

ser desenvolvidos segundo de uma ordem de habilidades básicas e específicas.  

 
As básicas podem ser classificadas em habilidades locomotoras, [...] 

(andar, correr e saltar), manipulativa, [...] (arremessar, chutar e rebater) e de 

estabilizadora [...] (girar, rolar e realização posições invertidas), e as 

especificas que é mais influenciada pela cultura que estão relacionadas com á 

prática esportiva, do jogo, da dança e das atividades industriais. (GO TANI 

2005). 

 

      Conforme o autor a avaliação pode ser realizada, através de observações, do 

processo de aprendizagem motora e estabelecimentos de padrões fundamentais do 

movimento. 

 

Abordagem Crítico – Superadora - A tendência crítico superadora tem como 

principal obra o livro: (Metodologia do ensino da educação física, 1992), estando baseada 

na base teórica do materialismo dialético. Tal abordagem enfatiza que:  

 
    Os temas da cultura corporal (o jogo, o esporte, a ginástica e a dança), 

devem compor um programa de Educação Física, com os grandes problemas 

sóciopolíticos atuais como: ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações 

sociais do trabalho, preconceito urbano, distribuição de renda, dívida externa 

e outros (CASTELLANI FILHO et al, 1992). 

 

A educação física é então considerada como matéria escolar que aborda 

pedagogicamente temas da cultura corporal como a dança, jogos, lutas, esportes ginástica, 

acrobacias entre outros. Ela busca:  

 
  Desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 

representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 

exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios 

ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem 

ser identificados como formas de representação simbólica de realidades 

vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. 

(CASTELLANI FILHO, L. et al, 1992) 

 

A abordagem crítico-superadora ela baseia se na justiça social como ponto de apoio. 

Nesta abordagem busca com profundidade o ensinar, onde não significa apenas repetir ou 

transferir conhecimento, mas criar a possibilidade de sua produção crítica, sobre a 

assimilação destes conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatores 

e do resgate histórico. 

Nesta abordagem a educação física escolar é entendida como uma disciplina que 

trata pedagogicamente, de um tipo de conhecimento denominado cultura corporal: 

visando a aprendizagem da expressão corporal como linguagem. Em relação da seleção 

do conteúdo para aula de Educação Física.   

Abordagem Crítico – Emancipatória - A abordagem crítica tem como idealizador 

Kunz (1994) sendo dois livros como referência: (Educação Física & Mudanças, 1991) e 

(Transformação didático-pedagógica do esporte, 1994). Com o objeto de estudo, o 

movimento humano e o esporte e suas transformações sociais. Segundo o autor:  
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O aluno enquanto sujeito do processo de ensino deve ser capacitado 

para participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa não 

somente a aquisição de uma capacidade de ação funcional, mas a capacidade 

de conhecer e reconhecer e problematizar sentidos e significados nesta vida, 

através da reflexão crítica (KUNZ, 2004). 

 

Segundo o autor ele evidencia que o ensino seja ensinado por uma sequência que 

ao qual ele denominada de “transcendência de limites” que é a (encenação, 

problematização, ampliação e possibilidades da reconstrução do conhecimento).  Nessa 

perspectiva a proposta vislumbra a possibilidade do ensino crítico ao quais os sujeitos 

envolvidos busquem compreender o todo o processo social de forma crítica todas as 

propostas impostas de forma autoritária. 

Ressaltamos neste momento a importância conforme as reflexões sobre as 

abordagens em desenvolver conteúdos que vão além dos esportes, conforme Betti (1999) 

diz que: “o esporte tornou-se, nas últimas décadas, o conteúdo hegemônico das aulas de 

Educação Física [...]”. Portanto o problema não se constitui apenas na utilização dos 

esportes nas aulas de educação física, contudo como esse conteúdo é desenvolvido de 

forma repetitiva, desvalorizada, sem perspectiva de reflexão para os alunos e professor 

diante da sua função social. Contribuindo para práticas esportivas desvalorizadas, sem 

significados, contribuindo com o desinteresse dos alunos em participar das aulas de 

educação física.  

Pensando e refletindo nesta perspectiva, vislumbramos a possibilidade para 

desenvolver o conteúdo “Práticas Circenses”, enquanto elemento da cultura corporal, 

dentro da escola ao se tratar de um conteúdo pouco utilizado nesse ambiente. Ao 

possibilitarmos que os alunos/as participem do processo de ensino-aprendizagem das 

atividades circenses, as aulas de educação física poderão construir conhecimentos 

diretamente ligados à realidade da prática pedagógica.  

Segundo Duprat e Borboleto as atividades circenses é uma prática corporal 

importante, e que poderia ser ensinada na escola.  

 
[...] atividade circense é um conteúdo curricular tão legítimo e tão importante 

quanto os conteúdos considerados tradicionais que desfrutam de um valor 

social reconhecido na atualidade brasileira (jogos, esportes, etc.) e, que há uma 

demanda de mercado que deve ser vista com bons olhos, atenção e respeito. 

Mais que isso também, é apontar que a educação formal não pode mais seguir 

negando esta parte da cultura corporal que as atividades circenses representam 

(BORTOLETO, 2003).  

 

Portanto as atividades circenses é conteúdo integrante da cultura corporal, sendo 

importante nas aulas de Educação Física. Para o Coletivo de Autores (1992) a Educação 

Física através da cultura corporal deve desenvolver o conteúdo como outras práticas 

corporais como: dança, ginástica, lutas, esportes e conhecimento sobre corpo. 

Para Bortoleto e Duprat (2007) a prática de atividades circenses não se deve 

preocupar com o desenvolvimento das técnicas, ressalta que deve se buscar o interesse 

pedagógico no domínio conceitual da prática pedagógica.  

 

METODOLOGIA 
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Como metodologia deste trabalho utilizou abordagem qualitativa porque 

consideramos que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O pesquisador 

procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a 

lógica de análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua 

descrição e interpretação. As experiências pessoais do pesquisador são elementos 

importantes na análise e compreensão dos fenômenos estudados (TEIXEIRA, 2001). 

Através deste relato buscamos evidenciar a experiência vivenciada na escola, por 

meio de intervenção de Prática Curricular I, durante o semestre 2017/1. O autor retrata 

que o relato de experiência torna-se uma ferramenta ou instrumento descritivo/analítico 

que possibilita a reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que possibilitam uma 

experiência no âmbito profissional desenvolvendo uma autonomia profissional. As 

intervenções ocorreram no IFMT - Instituto Federal de Mato Grosso, no dia 25 de Junho 

de 2018, com o tempo de 04 (quatro) horas, correspondendo entre 07h20min às 11h20min 

horas (matutino), para os alunos do 1º e 2º ano do ensino médio. Os aluno/as do 1º ano 

eram aproximadamente 40 (quarenta), entretanto os alunos/as do 2ª era média de 28 (vinte 

oito) alunos/as. 

As atividades ocorreram na Quadra Poli Esportiva, no Campo de Futebol e no 

Bosque do IFMT.  

Antes da realização das atividades planejadas os acadêmicos realizaram uma breve 

contextualização histórica do Circo para todos participantes desta prática de intervenções.   

As Atividades/Práticas começaram com alongamento e aquecimento, e com a 

divisão dos alunos/sujeitos em 04 (quatros) grupos para desenvolvimento das atividades 

planejadas.   

Ficaram distribuídas as atividades na seguinte proposta, todos os alunos/sujeitos 

participam simultaneamente das atividades, construindo um rodizio na participação das 

atividades. Ficando organizado da seguinte forma: 

 

Estafeta das Atividades de Equilíbrio; 

Estafeta de Manipulação de Objetos; 

Estafeta da Encenação com Palavras e Mímicas;  

Estafeta da Ginástica Acrobática. 

 

Como avaliação destas atividades buscamos como ponto de partida e como critério 

de avaliação a observação para identificarmos pontos positivos e negativos na execução 

das atividades, buscamos evidenciar as dificuldades ao longo do desenvolvimento 

pedagógico das atividades planejadas.  

 

CONCLUSÕES 

 

A partir deste trabalho e analisando seu conteúdo “Práticas Circenses”, percebe-se 

a função que a Educação Física exerce na formação social dos alunos/as, proporcionando 

uma educação de qualidade que beneficiando todo um contexto social.  O contexto onde 

aconteceu a prática pedagógica foi de extrema relevância isto por notarmos as diferenças 

entre a relação entre a teoria e prática.  
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Portanto, a prática curricular somente aconteceu a partir de uma reflexão realizada 

pelo contexto proposto para realização, contribuindo para ressignificar e significar os 

conteúdos da prática corporal na educação física.   

Percebemos que os conhecimentos construídos pela Educação Física se constitui 

pela aprendizagem que se movimenta em torno de conflitos, tensões e manifestações no 

contexto, que se questiona o que e como ensinar, buscando nas escolas a autonomia para 

a construção do conteúdo e o método.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BETTI, Irene Conceição Rangel. Esporte na escola: mas é só isso, professor?. Revista Motriz – Volume 

1, Número 1, 25 -31, junho/1999. Acesso em: 20 de Junho. 2018. 

  

BORGES, Cecília Maria Ferreira. O professor de Educação Física e a construção do saber. Campinas: 

Papirus, 1998. 

  

CASTELLANI FILHO, L. et al. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Editora Cortez, 

1992. 

 

DUARTE, R. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar, Curitiba, n. 24, p. 213-225, 2004. Editora 

UFPR. 

 

DUPRAT, Rodrigo Mallet; BORTOLETO, Marco Antônio Coelho. Educação física escolar pedagogia e 

didática das atividades circenses. Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 28, n. 2, p. 171-189, jan. 2007. 

Acesso em: 02 agosto. 2018. 

 

DUPRAT , Rodrigo Mallet. Atividades Circenses: possibilidades e perspectivas para a educação física 

escolar. Campinas: Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual 

de Campinas, 2007. Dissertação (Mestrado em Educação Física) 

 

GORI, Renata Machado de Assis. A inserção do professor iniciante de Educação Física na escola: Minas 

Gerais: UFMG, 2000. 114. Dissertação (mestrado em educação)- curso de pós-graduação em Educação, 

Faculdade de educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2000. 

 

KUNZ, Elenor.  Transformação didático pedagógica do Esporte. Ijuí: Editora Unijuí, 1994. 

 

PEREIRA, F. M. (1988). Dialética da cultura física. São Paulo: Ícone  Editora Ltda. 

 

TANI Go. [et al.].  Educação Física Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.  

 

TANI Go. Comportamento motor: Aprendizagem e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

 

TEIXEIRA, Elizabeth. As Três Metodologias: acadêmica de ciência e da pesquisa. 4ª Ed. Belém: 

UNAMA, 2001. 

 

VENTURA, Paulo R. V. A prática pedagógica da educação física vista no contexto de escolas públicas 

em Goiânia. Goiânia, 1998. 81 p. Projeto de Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade de Brasília, 1998. 

 

 

 

 



 
 

197 

 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA NO INGLÊS  
 

Larissa Cipriano Bovolenta1, Lucas Matheus da Silva Prado1 

 

1 Universidade do Estado do Mato Grosso-Unemat  
 

Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes, Educação Física e Línguas  

 

RESUMO  

 

O presente artigo tem como intuito uma análise de cunho bibliográfico e literário sobre o desenvolvimento 

da aprendizagem cooperativa no inglês dentro da universidade e seus benefícios na formação do futuro 

profissional. Para alcançar a análise esperada, foi proposto um prévio entendimento de como células de 

aprendizagem cooperativa se desenvolvem. Em seguida, analisa-se como aplicar a aprendizagem do inglês 

dentro desses grupos de estudo, assim como alguns dos métodos e estratégias utilizadas efetivamente dentro 

dos mesmos. Além disso, foca-se também no papel da cada integrante das células sob a perspectiva da 

aprendizagem cooperativa. 

 

Palavras-chave: Profissional. Grupo. Celulandos. Interação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia da aprendizagem cooperativa surge sob uma perspectiva em que ela é 

construída através de um consenso do grupo, isto é, todos os membros devem trabalhar 

para que o grupo tenha sucesso. Essencialmente, o aprendizado é formado através do 

comprometimento de cada membro e do esforço do grupo como um todo (JOHNSON; 

JOHNSON, 2000).  

Quando associada ao universo acadêmico, cada integrante do grupo advém de um 

ambiente sociocultural diferente do outro, trazendo consigo conhecimentos prévios 

também diferentes acerca do assunto abordado e sob a visão do mundo. Assim, é 

fundamental que todos os envolvidos dentro deste grupo desenvolvam o respeito mútuo 

com os demais e também sobre seus estilos de vida. 

 Porém, a maior dificuldade ainda observada dentro da aprendizagem cooperativa 

dentro das universidades se deve ao fato de que os próprios estudantes não entendem seu 

funcionamento e seu real objetivo. De fato, a aprendizagem cooperativa vem em oposição 

ao tipo de ensino tradicionalista, no qual centra a fonte de ensino totalmente no professor, 

pede memorização dos assuntos estudados de modo mecânico e que chega a impedir que 

o futuro profissional desenvolva também seu lado crítico-reflexivo (HAMMOUD; 

RATZKI, 2009).  

 O fato dos acadêmicos ainda apresentarem dificuldades para aprender 

cooperativamente, além do fator histórico do modo de aprendizagem sob o qual se 

submetem desde os primórdios de seus estudos, também se relaciona ao não entendimento 

do conceito de trabalhar cooperativamente.  O fato é que, sob a visão de que os estudantes 

vêm de um ensino tradicionalista, eles ainda esperam que haja competitividade e 

individualismo, fatores estes que são contrários aos conceitos da aprendizagem 

cooperativa; separar os estudantes em grupos e fazer com que estudem juntos não 

resultará, obrigatoriamente, em algo cooperativo (JOHNSON; JOHNSON, 1998). 

 Para agregar mais resultados da eficácia da aprendizagem cooperativa dentro do 

universo acadêmico, ela pode ser ainda utilizada para o ensino-aprendizagem da língua 
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inglesa, uma vez que está se torna, a cada dia, mais essencial para todas as áreas 

profissionais. 

 O inglês, portanto, tornou-se não apenas um diferencial na base curricular do 

profissional, mas já um item de caráter obrigatório e, para tanto, somado com os valores 

atribuídos da aprendizagem cooperativa, traz grande possibilidade de sucesso quando 

somados (LIMA; COSTA, 2002). 

Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo rever estudos acerca da 

aprendizagem cooperativa de inglês dentro das universidades e quais são os melhores 

modos de se aplicar a aprendizagem do inglês dentro dos esforços cooperativos, bem 

como analisar esta revisão como uma possível técnica de evitar a evasão de estudantes 

universitários.  

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica acerca da aprendizagem cooperativa 

e sua utilização com aprendizagem de inglês dentro da universidade. Somado a ele, relata-

se táticas também bibliográficas que também podem ser aplicadas para ampliar os 

resultados esperados por este tipo de aprendizagem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA E A UNIVERSIDADE 

 

A aprendizagem cooperativa, que passa a ganhar maior ênfase na atualidade, não 

é aquela que visa apenas à passagem de conhecimentos para um grupo de pessoas a partir 

de uma fonte única de informação, porém ela protagoniza todos os participantes do grupo 

através da troca de informações entre eles, isto é, o conhecimento individual se torna 

essencial para o crescimento do grupo e do processo como um todo, fazendo com que 

cada membro tenha sua contribuição na construção efetiva e eficaz do conhecimento. 

(TORRES et al., 2004) 

 Apesar de estar ganhando espaço, a aprendizagem cooperativa não tem o mesmo 

espaço que a aprendizagem tradicional; diante disso, torna-se fundamental que, dentro 

das universidades, se ensine aos estudantes seu conceito e benefícios, o que pode ser 

iniciado em pequenos grupos de estudos (as células) de modo a cooperar por um objetivo 

em comum (LOPES; SILVA, 2009).  

 Para Johnson e Johnson (1998), considerados pais da aprendizagem cooperativa, 

as células deverão contar com 5 fatores fundamentais: interdependência positiva, 

interação face-a-face ou interação direta, responsabilidade individual, desenvolvimento 

das habilidades sociais e processamento de informações ou avaliação e reflexão. Em cada 

um desses tópicos, os celulando aprendem, de modo geral, sobre ministrar e resolver 

conflitos, participar na tomada de decisões, elogiar as próprias e demais conquistas, 

respeito pelo próximo, etc.  

 Explicitando sobre cada um dos conceitos proposto por Johnson e Johnson, 2000, 

a interdependência positiva caracteriza-se pela participação de todos os membros para 

que o objetivo seja completado com sucesso, de modo que a meta final só pode ser 

alcançada quando todos os participantes chegarem ao mesmo ponto em conjunto.  
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É necessário analisar o grupo, pois seu sucesso dependerá de cada celulando, isto 

é, o trabalho de todos os membros conta para que o sucesso seja atingido, do mesmo 

modo que o trabalha traz benefícios a todos os integrantes. Nota-se que o trabalho, dentro 

da interdependência positiva se torna tão importante quanto o resultado que se almeja. 

Neste ponto, cada participante percebe que ele só vai se tornar bem sucedido se os demais 

celulando também chegarem ao objetivo final (JORDÃO, 2013). 

 A interação face-a-face ou interação direta compreende, basicamente, à interação 

entre todos os membros sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Por se tratar 

de um grupo de estudantes de diferentes contextos socioculturais, ocorrerá uma interação 

direta entre todos os membros, por mais distintos que eles sejam. 

 Na responsabilidade individual, cada indivíduo aprende que seu 

comprometimento se relaciona ao seu próprio aprendizado como também dos demais 

celulandos. Deste modo, a responsabilidade individual se caracteriza por se relacionar 

com o aspecto mútuo de aprender para si e para os demais membros da célula.  

 O desenvolvimento ou aumento das habilidades sociais se relaciona ao processo 

de aprender a lidar com o processo de interação e o que ele pode promover. Através do 

desenvolvimento destas habilidades, os celulandos passam a ver que todos os membros 

tem participação de forma igualitária dentro das células, aprendem a participar de 

processos de esclarecimento, a evitar falta de concentração, a ser responsável e interagir 

de modo eficaz.  

Além disso, os celulandos notam a importância de ampliarem suas respostas, a 

criticar os tópicos que discordam sem criticar o autor dos mesmos; além do mais, as 

habilidades sociais desenvolvidas contribuem no processo de comunicação, surgimento 

da autoconfiança, na cooperação e como trabalhar num ambiente com demais pessoas. É 

essencial que os celulandos aprendam isso e que se sintam motivados a usar essas 

habilidades.  

 O processamento de informações ou avaliação e reflexão torna-se o momento em 

que os celulandos, junto do articulador, vão dialogar e rever o desenvolvimento da célula 

e de cada membro, analisando-se os pontos positivos e negativos que ocorreram durante 

a célula. É neste momento que os celulandos tem um retorno sobre sua participação, 

notam que têm voz para opinar e auxiliam o articulador a notar o progresso da célula em 

questão.  

  Todo esse processo e o entendimento de como ele ocorre exige tempo, uma vez 

que os acadêmicos devem também se conhecer, se sentir a vontade e descobrir sua própria 

identidade; à medida que os integrantes de adaptam à metodologia da aprendizagem 

cooperativa, mais fácil ela se torna. Isso também os faz notar que possuem oportunidade 

e voz ativa para auxiliarem na resolução de problemas ou de atividades que lhes forem 

propostas.  

 Dentro da universidade, as células de aprendizagem cooperativa despertam nos 

acadêmicos a curiosidade de querer saber mais, a autonomia e o espírito de criticidade, 

tornando-os capazes de agirem por si só quando forem resolver problemas práticos e 

teóricos, estimulando a interação no processo de conhecimento e não apenas recebendo 

as informações. 

 Assim, a aprendizagem cooperativa preza pelo conhecimento prévio para que a 

partir dele possa se formar novos saberes; como existem vários membros presentes em 

uma célula, cada um será uma fonte de conhecimentos novos, aumentando a quantidade 
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de informações existentes e o modo como ela pode ser exposta aos demais membros da 

célula (MAGALHÃES, 2002). 

 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA E O GRADUANDO 

 

 Para o futuro profissional que ainda está na universidade, a aprendizagem 

cooperativa não só beneficia seu desempenho e seu desenvolvimento no mundo 

acadêmico, mas também beneficia seu futuro lado profissional e humano de diversos 

modos. A aprendizagem cooperativa ensina o celulando a interagir com o meio em que 

está e com as diversas pessoas que cercam este meio, que lhe permitirá novas 

oportunidades sociais e em sua carreira, uma vez que ele passa a observar o meio social 

de uma maneira mais abrangente.  

 Como o estudante passa a aprender, além do objetivo almejado, a partilhar 

responsabilidades, a respeitar os demais, a analisar as opiniões adversas sem criticar quem 

as citou, ele nota que consegue aplicar todo seu conhecimento de maneira mais prática. 

Nota que existe a possibilidade de solucionar um problema ou um conflito de maneira 

construtiva, dando atenção e sendo um participante ativo e não um dono da verdade; isto 

é, ele foca mais sua atenção no problema e como gerar uma solução que beneficie a todos 

e onde todos possam ter uma parcela de contribuição.  

 Além do mais, o profissional que já teve contato com a metodologia da 

aprendizagem cooperativa se torna mais autoconfiante, uma vez que ao aprender a ouvir, 

a defender suas ideias, a confiar no próximo, a ver que tem seu valor, ele passa a se 

reconhecer como um membro, de modo a confiar em si e em suas ações (JOHNSON; 

JOHNSON, 2000). Como outra consequência, o futuro profissional torna-se mais 

organizado e sabe se planejar para chegar a um objetivo, sabe compartilhar suas 

experiências e ouvir as experiências dos demais, pois é flexível e construtor do espírito 

de liderança.  

 Como o mercado de trabalho da atualidade exige que o profissional seja 

diferenciado, de modo a trabalhar em conjunto, expressando-se e liderando, os indivíduos 

que conhecem a metodologia da aprendizagem cooperativa, em sua essência, conseguem 

também desenvolver uma habilidade de resolubilidade de problemas mais rápido, 

independente do grau de dificuldade que lhes é exposto. Através da aprendizagem 

cooperativa, o futuro profissional que esta a se graduar aprende que tem voz na tomada 

de decisões, nas discussões de projetos, no desenvolvimento do raciocínio crítico-

reflexivo, isso tudo enquanto tem total consciência de que seu sucesso também depende 

do sucesso dos demais integrantes do grupo (VEIT, 2016). 

 O processo de interação que ocorre dentro das células auxilia o futuro profissional 

também em seu meio social e profissional. Ao discursar, por exemplo, ele também passa 

a compreender a melhor maneira de pedir esclarecimentos, fazer questionamentos 

construtivos, respeitar a ideia exposta e refletir até mesmo quando seu próprio 

pensamento se torna contrariado.  

 Ainda dentro da universidade, os celulandos conseguem presenciar o sucesso 

acadêmico, melhorar nas relações com os colegas e professores e melhor sua 

adaptabilidade quanto às dificuldades que possam vir a ocorrer durante o tempo em que 

estão se graduando. Isto é, quanto melhor o desempenho do celulando para com o grupo, 

melhor seu desempenho para si e, portando, mais ânimo e disposição ele terá para se 

manter na universidade, finalizar o curso e até mesmo ir além da graduação.  
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 Os acadêmicos que frequentam células de aprendizagem cooperativa sentem, 

inclusive, maior apoio social, já que uma parcela dos estudantes enfrenta situações 

similares a eles mesmos, como morar sozinho, distância da família, cobranças com 

trabalhos, dentre outros.  

 

O INGLÊS NA APRENDIZAGEM COOPERATIVA  

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira- NESTE CASO O INGLÊS-, traz para 

os alunos, automaticamente, uma necessidade de desenvolvimento da autonomia e da 

resolução de problemas, já que o intuito, no geral, é a comunicação com outros 

indivíduos. Para que ele consiga já iniciar a desenvolver essas características, o indivíduo 

precisa arriscar, na prática, o que ele aprende, a fim de desenvolver ainda mais 

habilidades. Ao juntar esse desenvolvimento já esperado com as técnicas da 

aprendizagem cooperativa, observa-se que a aprendizagem do idioma se torna mais 

eficiente quando comparada à aprendizagem tradicionalista e hierárquica. 

No que diz respeito ao inglês, há uma natural necessidade de interação e troca de 

informação entre quem está estudando o idioma para treinar e praticar; esse fator, por 

exemplo, se torna um ponto positivo à aprendizagem cooperativa do idioma dentro da 

universidade (LIMA; COSTA, 2010). 

 O processo de interação e troca de informações se torna, portanto, essencial 

quanto à aprendizagem do inglês com a aprendizagem cooperativa, sendo imprescindível 

a troca de experiência também entre os participantes. As células devem focar na 

realização de tarefas que visem à comunicação e a interação, baseando-se não somente 

no foco gramatical, mas também na promoção da linguagem como um agente social 

dentro daquele meio.  

 A aprendizagem cooperativa, em si, já promove a interação entre os celulandos. 

Focando quanto ao estudo de um idioma, essa interação que almeja a comunicação e 

aprendizagem é uma via de mão dupla, uma vez que também auxilia o acadêmico 

participante com sua interação na vivência acadêmica, social e profissional, futuramente.  

 O uso da linguagem pelo estudante dentro da célula é essencial, onde ele utilizará 

estruturas linguísticas, seus significados formais e informais, a compreensão, a produção, 

a manipulação da língua e a interação com os demais falantes e estudantes do idioma 

(LIMA; COSTA, 2010). Um bom exemplo da utilização da aprendizagem cooperativa no 

inglês é durante o processo de correção de alguma atividade: o próprio grupo trabalha 

com a correção, discutindo os erros e acertos e avaliando a atividade e o grupo como um 

todo.  

 No inglês, as tentativas de comunicação são essenciais para a aprendizagem, onde 

o estudante percebe que é a partir de cada tentativa que ele vai aprendendo (LIMA; 

COSTA, 2010). Assim, a partir do momento em que ele estuda a pronúncia, ele também 

aprende o significado, seu uso e até a combinação gramatical adequada. Diante disso, é 

importante também que o celulando identifique qual a maneira que tem mais facilidade 

para aprender, sendo por textos, músicas, vídeos, livros, etc. É possível que cada um ache 

uma estratégia melhor para si, porém no final cada participante conseguirá expor suas 

experiências de um modo para o grupo, o que permite maior dinamicidade e 

heterogeneidade de informações, permitindo, muitas vezes, a absorção de um 

conhecimento que antes fora desconhecido.  
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 Com enfoque no aprender para comunicar, o celulando reflete sua própria 

produção (autoavaliação) e sobre a produção dos demais, permitindo certa negociação de 

significados e sentidos; esse fator ocorre, pois o celulando se esforça ao máximo para que 

a informação que deseja passar seja entendida pelos demais celulandos do grupo, do 

mesmo modo que o celulando ouvinte se esforça também ao máximo para compreender 

a mensagem que está sendo lhe passada (MENDES, 2016). Ou seja, cada acadêmico 

participante sente a responsabilidade pela passagem da informação, compreensão e 

assimilação da mesma.  

 Conforme as células ocorrem, novas estratégias de interação surgem, as quais 

podem facilitar a compreensão de futuras atividades comunicativas a serem propostas. Os 

celulandos vão aprendendo a manipular a língua- COMO USÁ-LA-, conciliam o 

conhecimento de suas próprias experiências (a bagagem que já tem) e induzem o uso do 

que aprendem para que consigam fazer suas próprias produções e reproduções do idioma. 

Notando assim como a interação potencializa o processo de aprendizagem do inglês, os 

celulando devem testar, experimentar e ousar na comunicação, sempre lembrando de seu 

papel como protagonista do processo junto dos demais participantes da célula. 

 

INTERAÇÃO E EXPOSIÇÃO: INPUT E OUTPUT 

 

 A interação, apesar de ser um fator fundamental para a aprendizagem do inglês, 

pode ser um grande desafio para os celulandos, uma vez que envolve a confiança no 

grupo, confiança em si, segurança para de comunicar- independente de erros ou acertos. 

Porém, é essa mesma interação entre os participantes da célula que permite aos celulandos 

utilizarem uma ampla gama de instrumentos para se comunicar: gestos, expressões 

faciais, linguagem corporal, entre outros (LIMA; COSTA, 2010). 

 As atividades que permitem interação podem acontecer de diversos modos como 

cumprimentos, negociações, mostrando interesse por algo, confirmando uma resposta, 

dentre outros diversos modos. Além do mais, junto da interação, observa-se também a 

importância da exposição ao idioma, ou seja, quanto mais tempo o celulando estiver 

exposto ao idioma, mais facilmente ele conseguirá interagir com o mesmo. Esse processo 

da exposição garante uma variedade de conteúdos no idioma, o que pode significar 

experiência e vivência dentro de sua bagagem de conhecimento (MENDES, 2016). 

 Apesar da interação e da exposição, ainda é necessário que o celulando seja 

exposto à formalidade do idioma, no qual, ao juntar estes três fatores, aprende-se de 

maneira mais efetiva para focar na comunicação. O input e o output são estratégias de 

recepção e produção do idioma fundamentados através da interação, ou seja, são meios 

utilizados que auxiliam no aprendizado e que podem ser aplicadas na aprendizagem 

cooperativa para praticar a formalidade e a informalidade.  

 No output, que é a técnica de produção do idioma, se enquadram duas habilidades 

específicas: writing (escrita) e o speaking (fala). Neste momento de produção do idioma, 

o celulando fará atividades que tenham o intuito de passar uma mensagem, de se 

comunicar. De modo geral, muitos celulandos acreditam que este momento é o mais 

difícil, uma vez que eles precisam reproduzir o que foi aprendido e colocar este 

conhecimento na prática. Neste momento, a motivação expressa pelo grupo é de 

suma importância para auxiliar no processo de desenvolvimento da autoconfiança do 

celulando (MENDES, 2016). 
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Nos exercícios de writing (escrita), é comum trabalhar-se a organização das ideias 

para passar uma informação cronológica, a criação de rascunhos e a leitura para se buscar 

possíveis erros na estrutura ou no entendimento, seguindo estes passos quantas vezes 

forem necessárias (SPRATT et al., 2005). 

Para os exercícios de speaking (fala), observam-se exercícios de diálogo, interação 

em conversas do cotidiano, ou seja, qualquer tipo de atividade que faça com que o 

celulando precise falar. Torna-se comum que o celulando cometa certos lapsos durante o 

processo de construção da fala, sendo fundamental que haja maior foco na fluência do 

que na acurácia, ao menos momentaneamente (SPRATT et al., 2005). 

 Como o output envolve produção e reprodução, é comum que ocorra um 

desenvolvimento mais lento das duas habilidades por ele representadas; a motivação dos 

membros da célula se torna bastante importante neste estágio (SPRATT et al, 2005). 

 No input, representado pelas habilidades de reading (leitura) e listening (audição), 

observa-se o momento de recepção do idioma, ou seja, o celulando passa a receber e 

processar as informações. Neste momento, nota-se que o celulando vai fazer com que a 

informação que ele recebeu passe a fazer sentido para si, para que mais tarde ele possa 

usar esta informação (SPRATT et al., 2005). 

 Nos exercícios de reading (leitura), observa-se a utilização de táticas como 

scanning (quando se lê procurando algo específico dentro do texto), skimming (quando a 

leitura funciona de modo a se pegar uma ideia geral do texto), reading for detail (quando 

a leitura foca em todos os detalhes do texto), predicting (quando se tenta prever o que 

está acontecendo ou ainda vai acontecer dentro do texto), dentre outros. Além disso, 

durante a leitura do texto, independente do enfoque do exercício, pede-se ao celulando 

que grife palavras novas ou palavras que ele acredita que sejam importantes para a 

compreensão do texto (SPRATT et al., 2005). 

 Os exercícios de listening (audição), que dentro do input é a habilidade com maior 

dificuldade de desenvolvimento, o estudante deve se atentar a todo tipo de som e também 

de fala que pode ocorrer na atividade. Geralmente, a habilidade do listening (audição) 

pode ser trabalhada com atividades de ouvir diálogos, ouvir os demais celulando, músicas, 

etc. Além do mais, o celulando além de prestar atenção na gramática, nos vocabulários e 

na mensagem em si, ele também deve se atentar à entonação, ao contexto, à velocidade 

das falas, etc. Nesta habilidade também pode se forcar em listening for a gist (quando 

atenta-se para um entendimento geral), specific information (quando se foca em uma 

informação em específico), entre outros (SPRATT et al., 2005). 

 

O PROCESSO DO FEEDBACK 

 

 A etapa do feedback é, basicamente, o momento em que se dá o retorno do 

desenvolvimento das atividades, de como estão se desenvolvendo individualmente e em 

grupo. Esta etapa, dentro da Aprendizagem Cooperativa, se refere ao momento de 

avaliação processual do grupo, ou seja, todos os celulando, no final de cada célula, vão 

expor, portanto, os pontos da célula daquele dia; automaticamente, ocorre assim a 

notificação de como está o desenvolvimento daquele grupo de aprendizagem.  

 Este retorno que o celulando recebe ajuda na reflexão da aprendizagem e também 

no autoconhecimento dos próprios pontos fracos e fortes. Assim, não ocorrerá apenas a 

identificação do problema, mas também a busca de uma solução para o mesmo. Portanto, 

para que o feedback seja dado ao celulando sobre seu desenvolvimento torna-se 
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necessário a atividade de assessment (avaliação). Assim, ocorre o self-assessment 

(autoavaliação) e o peer-assessment (avaliação dos demais), auxiliando também na 

proposta da autonomia da Aprendizagem Cooperativa (SPRATT et al., 2005). 

 O momento do feedback ajuda os celulandos a se motivarem, a se conhecerem, a 

solucionar seus problemas e os do grupo. Deste modo, o celulando consegue notar o grau 

de seu aprendizado, o nível de seu desenvolvimento, etc.  

 

ATIVIDADES DAS CÉLULAS: ACURÁCIA X FLUÊNCIA  

 

 Para a aprendizagem efetiva do inglês sob o modelo cooperativo, deve-se haver a 

realização de atividades nas células que foquem tanto na comunicação e interação, quanto 

na formalidade. Para que seja algo efetivo, devem-se dosar corretamente os tipos dessas 

atividades para que não se impeça o celulando de desenvolver outras habilidades 

propostas dentro da Aprendizagem Cooperativa, como desenvolvimento da autonomia, 

espírito de liderança, resolução de problemas, etc.  

 As atividades propostas para a interação devem permitir maior comunicação entre 

os participantes das células, uma vez que os celulandos tem o intuito de resolver um 

problema ou um propósito que lhes foi exposto, independente do modo como farão isso; 

eles compartilham pensamentos, debatem, trocam experiências e informações (LIMA; 

COSTA, 2010). 

 É importante variar os tipos de atividades propostas dentro das células, uma vez 

que isso ajuda no processo de fazer com que a aprendizagem do idioma seja sempre 

interessante e desafiadora positivamente aos participantes. Para a Aprendizagem 

Cooperativa, o enfoque da fluência se sobressai quanto à acurácia, uma vez que a 

comunicação e interação são mais visadas do que o enfoque gramatical e formal. 

 

VARIÁVEIS AFETIVAS: MOTIVAÇÃO, AUTOCONFIANÇA E ANSIEDADE  

 

 É importante que o estimulador da célula- articulador- estimule os atos dos 

celulandos para que eles sempre interajam e não se sintam frustrados durante o processo 

de aprendizagem do idioma. A motivação entre os celulandos cria um laço entre os 

mesmos, uma vez que eles se sentem envolvidos no grupo e também responsáveis pelo 

estímulo e desenvolvimento do grupo (MAGALHÃES, 2002). 

 Através da motivação, o celulando cria um vínculo com os demais membros da 

célula de modo com que ele queira continuar a participar das células. A motivação pode 

influenciar a razão pelo qual o celulando está aprendendo o idioma, o modo como ele está 

aprendendo e também o quanto ele se esforça para si e para os demais, inclusive podendo 

motivar outros celulandos a verem seus próprios resultados e conquistas (MENDES, 

2016). 

 A motivação, portanto, pode ser influenciada como forma de atingir uma meta, 

confiança ao ver que teve sucesso naquilo que fez, tendência a continuar seus esforços, 

vontade de se comunicar com os demais indivíduos, encorajamento do suporte emocional, 

dentre outros (MAGALHÃES, 2002). Através disso, até mesmo um celulando que era 

mais desmotivado, pode se tornar um grande motivador do grupo. Algumas estratégias 

podem ser adotadas para garantir motivação da célula como o simples fato de se mostrar 

motivado, aceitar o momento de cada celulando e se mostrar interessado em saber se há 

algum problema com os demais membros. O uso do humor ajuda a descontrair as células, 
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além do uso de instruções claras para o desenvolvimento das atividades, uma vez que, ao 

se tratar de acadêmicos, os celulandos muitas vezes querem fugir do ambiente de ensino 

clássico do cotidiano.  

 Além disso, a motivação também pode ser dada no momento do feedback, no 

processo de avaliação processual, uso de variados tipos de materiais, encorajando a 

criatividade e a imaginação. A sensação de serem parte do grupo e estarem familiarizados 

com o mesmo também motiva os participantes (MENDES, 2016). A motivação gera afeto 

entre os celulandos, pois ocorre como via de mão dupla: do mesmo modo em que o 

celulando vai ser motivado, ele também precisa motivar o grupo. Através deste processo, 

o celulando mostra comprometimento em aprender o idioma, sem dar a sensação de 

obrigatoriedade para a aprendizagem e sendo tolerante. 

 Quando o celulando se vê motivado, ele desenvolve a autoconfiança, uma vez que 

ele se torna membro de um grupo e que sabe reconhecer os problemas e gerar soluções, 

além de controlar a ansiedade que pode existir quanto ao aprendizado em si ou mesmo 

quanto a problemas de caráter pessoal; apesar de ser uma célula, ou seja, um grupo, cada 

estudante se difere um do outro.  

  

O PAPEL DO ARTICULADOR DA CÉLULA DE LÍNGUA  

 

 O articulador, além de ser um participante ativo das células, ele está diretamente 

responsável por seu acontecimento. Ele é o responsável por planejar, gerenciar, monitorar 

e observar as células, além de ter papel como um facilitador, assessor e harmonizador. 

Apesar de que cada celulando também desenvolve esses papeis, é o articulador que fará 

a iniciativa neste processo (VEIT, 2016). 

 A etapa do planejamento por parte do articulador é muito importante para o 

desenvolvimento efetivo das células, pois é por meio deste que se tem o controle do que 

acontecerá em cada um dos encontros, onde se sabe o que e como será abordado, o tempo 

que levará, o que cada celulando fará, etc. 

 De um modo simplificado, o planejamento das células de inglês se inicia antes da 

realização propriamente dita da célula, onde o articulador descreve o que pretende ser 

feto em uma sequencia lógica e com as metas a serem cumpridas. Em seguida, já durante 

as células, o articulador maneja o tempo, analisa os celulandos, mantém a harmonia e 

motivação primordial. No final da célula, o articulador mostra como foi o 

desenvolvimento da célula, o desempenho individual e coletivo e dá o feedback com os 

demais participantes (SPRATT et al, 2005). 

O articulador vai assegurar que as etapas da Aprendizagem Cooperativa ocorram, 

assegurando que os celulando sempre se lembrem das mesmas. Assim, ele assegura que 

os celulandos se sintam interligados para atingir os objetivos, que eles se responsabilizem, 

que eles saibam agir com ajuda mútua, dando apoio, motivação, assistência e interação 

(JOHNSON; JOHNSON, 2000). 

Além disso, o articulador vai assegurar também a liderança e o desenvolvimento 

da mesma entre os celulandos, tudo para que consigam tomar decisões cabíveis para o 

manejo de possíveis conflitos. Além disso, é ele também que inicia o processo da reflexão 

e processamento de grupo, tudo de modo a fazer com que haja a maior interação possível 

entre os celulandos participantes da célula.  

 Ao decidir os objetivos gerais da célula e definir a participação dos celulandos, o 

articulador faz também as intervenções necessárias e dá assistência durante o processo de 
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aprendizagem do idioma. Além do mais, é válido ressaltar também que os problemas com 

que deve lidar nas células podem não ser apenas relacionados com a célula em si, mas 

assuntos diversos. 

 Por se tratar de acadêmicos, observa-se que existem questões diversas que podem 

afetar o processo da aprendizagem, como preocupação com familiares, a distância de 

casa, filhos, os próprios trabalhos das faculdades, provas, dentre outros. Assim, é 

importante que o articulador consiga criar um ambiente de confiança para o celulando de 

modo que ele se sinta a vontade durante os encontros das células e também durante a 

aprendizagem.  

 É essencial que o articulador preste bastante atenção na maneira como fala com 

os celulando, como eles lidam com seus sucessos e fracassos- ASSIM COMO O SEU 

PRÓPRIO-, observar a produtividade do grupo e sempre reformular os planejamentos 

quando necessário e sempre motivar a comunicação e interação entre todos os 

participantes da célula. 

 

CONCLUSÃO 

 

A aprendizagem cooperativa ainda apresenta grande dificuldade quanto sua 

utilização no universo acadêmico uma vez que as estruturas de ensino ainda existem tem 

caráter tradicionalista. Apesar disso, ela vem sendo trabalhada em grupos de estudos de 

assuntos específicos e mostra grandes resultados tanto em questões acadêmicas como 

pessoais. O desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo é notado dentro das 

células da aprendizagem cooperativa, uma vez que os celulando precisam ir atrás das 

informações e não apenas serem expostas às mesmas.   

 Muitas vezes, em se tratando da aprendizagem de um idioma estrangeiro, leva-se 

em consideração o fato de que os acadêmicos não têm tempo efetivo ou mesmo condições 

financeiras para investir em um curso particular; as células de aprendizagem cooperativa 

de inglês dentro da universidade se torna, portanto, uma opção cabível aos acadêmicos.  

 Ofertando grandes vantagens nas áreas pessoal e profissional, o acadêmico que 

passou pela aprendizagem cooperativa apresenta habilidades de resolver problemas 

diversos e de maneiras diferenciadas, uma vez que o futuro profissional fez este mesmo 

processo de resolução de problemas durantes a aprendizagem. A utilização de estratégias 

afetivas ajuda o celulando a desenvolver a autoconfiança e a confiança para com o grupo. 

Através disso, o celulando consegue ver além do que lhe é mostrado, adaptando-se a 

qualquer realidade que esteja presente. 
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes, Educação Física e Línguas 

 

RESUMO 

 

Este trabalho busca apresentar alguns sites e canais que têm ganhado destaque junto àqueles que buscam 

aprender ou aperfeiçoar os conhecimentos de língua inglesa. Para tal foram selecionados e descritos os 

principais portais da internet que ensinam e discutem o uso do inglês voltado para aqueles que querem 

desenvolver as habilidades de uso do idioma em situações comunicativas.    

 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Ensino-Aprendizagem. Internet.   

 

INTRODUÇÃO 

 

A internet tornou-se ferramenta praticamente indispensável para a vida social 

contemporânea nas mais diversas áreas atuação humana. Dentre essas áreas também é 

possível mencionar o aprendizado de idiomas, dos quais, o inglês é, sem dúvida, o que 

ainda possui maior destaque e relevância no contexto mundial pela importância 

econômica, científica e tecnológica. Assim, a procura pelo aprendizado deste idioma na 

internet tem se mostrado cada vez mais acentuado. Prova disto é o grande número de sites 

e canais que se espalham pela rede e que se propõem a auxiliar pessoas de qualquer lugar 

a desenvolver suas potencialidades de uso deste idioma.  

Assim, propomos neste trabalho o levantamento e a descrição de alguns destes 

portais e a partir deles, discutir a relevância da tecnologia na mediação do processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

METODOLOGIA  

 

Foi realizado levantamento dos principais sites e canais da internet que visam 

ensinar língua inglesa. Em seguida foi realizada a descrição da proposta de cada portal e 

foram feitas, também, reflexões acerca da tecnologia como ferramenta capaz de auxiliar 

no aprendizado de língua inglesa superando as barreiras do espaço e do tempo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com Paiva (2012), a tecnologia tem sido extremamente importante na 

aprendizagem de um novo idioma, pois tem servido para minimizar as barreiras, 

sobretudo dos espaços sociais de uso do idioma possibilitando a integração da escrita, do 

áudio e do vídeo em textos multimodais, isso, obviamente, sem contar nas inúmeras 

possibilidades de interação tanto com falantes quanto com outros estudantes de línguas.  

Na internet encontramos diversas plataformas de ensino de Língua Inglesa, desde 

canais no Youtube, blogs, até aplicativos para celular. Ferramentas que podem ser 

utilizadas por professores com fins pedagógicos e também por alunos motivados pelos 
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mais diversos interesses em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que haja acesso à 

internet.  

Entretanto, pelo fato de existirem diversas opções na web, muitos estudantes ficam 

sem saber qual plataforma escolher e acabam ficando desorientados em meio a tanta 

informação. Por isso, listamos aqui alguns dos principais blogs, canais e aplicativos para 

o aprendizado de língua inglesa, afinal, se o desenvolvimento acurado de habilidades 

comunicativas em um idioma requer tempo (MICCOLI, 2010), um pequeno 

direcionamento, especialmente para aqueles que estão iniciando esta trajetória de 

aprendizado, pode ser uma importante economia de tempo na procura pelo conteúdo mais 

adequado aos interesses do aprendiz. 

O primeiro deles é o site chamado “Inglês na Rede”. Trata-se de uma comunidade 

destinada ao aprendizado autodidata do idioma. Neste portal encontram-se conteúdos nas 

mais variadas formas, desde guia gramatical, artigos, vídeos, exercícios, áudios, fóruns 

até revisão de textos que pode ser realizada por falantes nativos. Existem duas formas de 

acessar a esses conteúdos. Sendo assinante ou não. As pessoas que não são assinantes só 

possuem acesso aos artigos do blog, as demais funcionalidades são apenas para os 

assinantes. 

Uma segunda opção para os estudantes de língua inglesa é o aplicativo “Duolingo”, 

sendo esse totalmente gratuito e chegou a ser considerado pelo Google como “O melhor 

do melhor”, nos anos de 2013 e 2014. Ele se apresenta no formato de jogo, com aulas 

compactadas e é de fácil utilização, estando na primeira posição dos aplicativos gratuitos 

voltados à educação. Este aplicativo ainda oferece teste de proficiência no idioma, é aceito 

em várias universidades e empresas. 

Outro aplicativo muito utilizado é o “Busuu”. Esse aplicativo oferece aos seus 

usuários testes de nível e certificação pela McGraw-Hill Education ação. É importante 

destacar que ele pode ser usado em modo off-line. O ensino é feito por meio de exercícios 

de gramática e de pronúncia e também por meio de correção de textos por nativos, o que 

é uma importante forma de intercâmbio de conhecimentos proporcionada pelas novas 

tecnologias. 

Por último, estão dois canais do Youtube, famosos pelo excelente ensino e por 

disponibilizar conteúdos gratuitos. Um é estrangeiro e outro nacional. O canal estrangeiro 

é chamado de “EngVid”, e está ligado a outros 11 canais do mesmo nome, porém cada 

um com um professor diferente. Estes canais em conjunto chegam a ter mais 1000 vídeos 

sobre vocabulário, gramática, gírias, pronúncia, cultura, verbos frasais (phrasal verbs) e 

muitos outros conteúdos, sendo uma excelente ferramenta de estudo para qualquer 

estudante. Já o canal brasileiro é chamado Mario Vergara (nome do próprio professor de 

inglês do canal). Esse possui cerca de 1,5 milhões de inscritos. Em seus vídeos há diversos 

conteúdos de pronúncia, gramática e vocabulário, com aulas divertidas e descontraídas, 

sendo algumas gravadas em inglês e outras em português. 

 

CONCLUSÕES 

 

A língua inglesa está em todos os lugares, as possibilidades de aprendizado deste 

idioma também estão e isso se deve à internet que proporciona o acesso aos mais 

diferentes professores e métodos para os mais diferentes fins e níveis de aprendizado deste 

idioma.  
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Por meio da realização desta pesquisa foi possível perceber que a internet possui 

uma vasta gama de oportunidades para aqueles que querem ensinar e, principalmente, 

para aqueles que querem aprender a língua inglesa, independentemente da motivação ou 

dos interesses de aprendizado.   
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RESUMO 

 

Este trabalho busca apresentar as experiências e reflexões da participação no evento English Camp, 

promovido pela Diretoria de Relações Internacionais (DSRI) do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). O referido evento teve como escopo a interação de jovens estudantes 

do IFMT, o aprendizado e o uso real da língua inglesa em situações reais do cotidiano. Os jovens foram 

selecionados receberam o nome de Bright Students e o processo de seleção levou em conta aspectos como: 

o nível de conhecimento de língua inglesa, dedicação, relações interpessoais, desempenho acadêmico, 

dentro outros.  

 

Palavras-chave: Jovens. Língua Inglesa. Ensino-Aprendizagem.   

 

INTRODUÇÃO 

 

O aprendizado de língua inglesa no Brasil, sobretudo em instituições públicas de 

Ensino Médio, gira em torno do preparativo dos estudantes para os vestibulares e para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Logo, as habilidades que ganham mais 

destaque são as de leitura e escrita. Além disso, fatores como o número de aulas semanais, 

o perfil dos materiais didáticos disponibilizados e o quantitativo de alunos por turma 

interferem diretamente na prática das aulas e no desenvolvimento de outras habilidades 

relacionadas às práticas comunicativas.  

Pensando nisso, o IFMT, por meio da DSRI, buscou proporcionar um evento no 

qual os estudantes tivessem um contato diferenciado com a língua inglesa de forma a 

perceber e praticar o idioma em situações comunicativas que vão muito além daquelas 

exigidas pelos programas de ingresso no ensino superior. 

Assim, expomos neste trabalho algumas reflexões relacionadas com a experiência 

de participação no evento intitulado English Camp que foi realizado na Chácara da 

Paciência, Chapada dos Guimarães pela equipe da DSRI.  

 

METODOLOGIA  

 

Através do relato de experiência prática na participação das atividades do English 

Camp buscou-se construir reflexões acerca do processo de ensino-aprendizagem de 

língua inglesa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo Moran (2009) tudo que rodeia o estudante pode trazer-lhe conhecimento 

ou aprimorar os já existentes, o mesmo acontece com o aprendizado de língua inglesa. O 

aluno parte dos conhecimentos prévios adquiridos em suas vivências e experiências 

sociais e usa-os para desenvolver novas habilidades no contato com a nova língua. Desta 
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forma, a atividade de imersão foi capaz de aprimorar os conhecimentos adquiridos e 

proporcionar um estado de aprofundamento nas práticas de uso do cotidiano. 

Ao ser capaz do contato com outros falantes da língua, nativos ou não, os jovens 

foram capazes de remodelar o próprio uso da língua através de descobertas e, às vezes, 

improvisos de uso do idioma, o que, por sua vez, gera ainda mais aprendizado e 

conhecimento, tendo em vista que as informações são coletadas e reorganizadas para 

melhor compreensão, como diria Haidt (2006) e assim o aprendiz constrói e descontrói 

significados.  
Ao conhecer outra (s) cultura (s), outra (s) formas (s) de encarar a 

realidade, os alunos passam a refletir, também, muito mais sobre a sua própria 

cultura e ampliam a sua capacidade de analisar o seu entorno social com maior 

profundidade, tendo melhores condições de estabelecer vínculos, semelhanças 

e contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e a de outros povos, 

enriquecendo a sua formação. (PCN, Ensino Médio, 1999). 
 

Os gêneros do discurso são enunciados, instrumentos de fala que instituem a 

possibilidade de comunicação e que se constroem em nossas relações dialógicas 

interpessoais, como afirma Bakhtin (2000). Logo, percebemos a importância de levar os 

alunos a interagirem a partir de conhecimentos prévios a fim de que a comunicação possa 

direcioná-los a explorar e criar ações comunicativas diversas.  

O aluno deve estar motivado, curioso, precisa querer mais, buscar, pesquisar a fim 

de que o aprendizado aconteça. O aluno deve construir conceitos e ser capaz de discuti-

los e compartilhá-los com os demais membros do grupo. A atividade relacionada com o 

filme Wonder é um exemplo de atividade que contribui neste processo, pois estabelece 

conexões com o universo interno do estudante de forma que ele é convidado a 

compartilhar e discutir as temáticas que desertam sua atenção com os demais. Desta 

forma, o mediador deve incentivar a participação ativa, pois apenas através da prática é 

que a linguagem atinge níveis mais acurados, o que “demanda muito tempo” (MICCOLI, 

2007). Assim, os aprendizes devem interagir e colaborar com a aprendizagem do grupo, 

pois somente dessa forma poderá ganhar autonomia. Logo, o jovem estudante “deve ser 

incentivado desde cedo a buscar suas próprias soluções e desenvolver ações que o façam 

avançar em seu desempenho [...]. [O que] refletirá sem sua vida pessoal como ser humano 

mais potencializado (IBIDEM, 2003)’ 

 

CONCLUSÕES 

 

É possível perceber que experiência de aprendizagem como a proporcionada pelo 

English Camp é capaz de impulsionar não só o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas em língua inglesa, mas também o processo de interação e sociabilização 

entre os jovens.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho é parte da investigação que visou replicar de forma reduzida e adaptada a pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, realizado pelo Instituto Pró-Livro e IBOPE em 2016 a fim de conhecer o 

comportamento leitor medindo a intensidade, forma, limitações, motivação, representações e as condições 

de leitura e de acesso ao livro – impresso e digital – pela comunidade IFMT Campus Cáceres – Prof. 

Olegário Baldo. Espera-se que com os resultados o fomento à discussão da temática junto à instituição 

levando a comunidade a debater sobre os hábitos e os espaços de leitura, tendo em vista a inegável 

contribuição da leitura na formação acadêmica, cidadã e humana do indivíduo. Foi possível perceber que a 

leitura é vista, maciçamente, como ferramenta para dois fins: acadêmico e profissional. Além disso, foi 

possível constatar que há problemas que precisam ser enfrentados, como as dificuldades de leitura e o 

distanciamento da leitura, em especial da literária.  

 

Palavras-chave: Conhecimento. Leitura. Formação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Reconhecer os hábitos e espaços de leitura das pessoas é um importante passo a fim 

de tomar medidas que venham a potencializar a leitura. Dessa forma, baseados na 

pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, buscamos conhecer algumas características do 

leitor dentro do IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. Para tal foram realizadas 

entrevistas a fim de conhecer/reconhecer hábitos e motivações para a leitura, além de 

delinear percepções, representações e valorização da leitura por parte da comunidade 

pesquisada. As informações foram discutidas e relacionadas às teorias, sobretudo de 

Chartier (2011), Orlandi (2008) e Pennac (1998).  

 

METODOLOGIA  

 

Esta é uma pesquisa de natureza quantitativa que visou replicar de forma reduzida 

e adaptada a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizado pelo Instituto Pró-Livro e 

IBOPE em 2016. Para tal realizou-se entrevistas, com perguntas abertas e fechadas, com 

101 pessoas: estudantes de diferentes modalidades. A grande maioria dos entrevistados 

são estudantes do Ensino Médio Integrado – Agropecuária e Informática, entretanto, 

também houve a participação de servidores e alunos dos Cursos Superiores – Engenharia 

e Tecnologia em Biocombustíveis. Os resultados e análise dos resultados foram dispostos 

em forma de percentuais e a análise dos resultados comentada e relacionada com a revisão 

de literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De forma geral, a leitura foi encarada pelos entrevistados como ferramenta para 

aquisição de conhecimento, atualização e crescimento profissional e/ou ingresso na 
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faculdade, somando 68,4% das respostas, em detrimento da visão de atividade prazerosa 

e/ou interessante que somaram apenas 16,9%.  

Colomer (2007) alerta que historicamente “ensinar a ler textos ‘funcionais’ 

continuou parecendo um conteúdo mais adequado para o êxito acadêmico e para a vida 

cotidiana nas modernas sociedades alfabetizadas”, o que, por sua vez, tem afastado cada 

vez mais as pessoas de leituras autônomas e prazerosas que redefinem a relação livro e 

leitor e agem diretamente na formação e transformação humana das pessoas.  

Quando perguntados se gostavam de ler, somente 36,6% das respostas foi 

afirmativa. Entretanto, 65,3% dos entrevistados reconheceram ter lido um livro inteiro ou 

em parte nos últimos três meses, o que aponta que a maior parte das leituras é feita por 

exigência escolar ou do trabalho (33,6% das respostas), como pode ser constatado quando 

indagados sobre qual a principal razão para a leitura.  

Outro dado interessante é que 85,3% dos entrevistados gostariam de ter lido mais 

do que leram nos últimos três meses e, ainda, que a falta de tempo é apontada como 

principal empecilho para leitura (72,2%). Porém, é preciso destacar que a diversidade de 

ocupações relacionadas com as redes sociais e as mídias digitais ocupam 

esmagadoramente o tempo livre dos entrevistados quando questionados sobre o assunto. 

O que nos remete ao fato de que “a partir do momento em que se coloca o problema do 

tempo para ler, é porque a vontade não está lá” (PENNAC, 1998) e, portanto, outros 

afazeres ocupam o espaço que a leitura poderia ter no cotidiano do sujeito.  

Ainda é relevante mencionar que o gênero mais lido foi o romance (29,7%) e o 

local de leitura preferido foi a própria casa (74,3%). Além disso, é bastante curioso que, 

apesar da grande imersão tecnológica em que vivemos, 88,1% das respostas apontam que 

os leitores preferem o livro físico ao digital.  

Um fato alarmante é que 18,8% dos nossos estudantes afirmam ter dificuldades 

para ler que vão desde a falta de concentração, passando pela não compreensão da leitura 

até não saber ler.  

É sabido que muitos alunos, em todos os níveis de ensino, têm dificuldades quanto 

à leitura (e escrita) confirmadas por pesquisas nacionais e internacionais que, de tempos 

em tempos, alarmam o país. Gostaríamos de citar alguns exemplos da vinculação de 

artigos e reportagens que falam dos problemas e das dificuldades enfrentadas por alunos 

e professores: Santos (2010), Silva (2016) e Leal (2014), por exemplo, destacam 

problemas que aparecem em todos os níveis de ensino e que são encarados em seus artigos 

como desafios para a educação nacional. Coenga (2010, p. 69) também expõe o tema: 

“muitos professores que atuam nas escolas primárias e até mesmo nas universidades se 

lamentam de que a maioria dos seus alunos lê mal, além de não saber escrever”.  

Atualmente, a maior parte da população pode, em tese, ler, no sentido restrito 

dos termos. Além disso, a leitura é encarada pelos estudiosos como “uma prática criadora, 

inventiva, produtora, e não [anulada] no texto lido, como se o sentido desejado por seu 

autor devesse inscrever-se com toda a imediatez e transparência, sem resistência nem 

desvio no espírito de seus leitores” (CHARTIER, 2011). Portanto, temos por definição 

que ler é mais que decodificar o texto ou as palavras do autor, é descobrir nele as possíveis 

leituras e as relações entre os textos, como diz Orlandi (2008). Logo, o contato com a 

leitura precisa ser redescoberto a fim de proporcionar que o leitor possa ir, muitas vezes, 

a mares nunca antes navegados, para parafrasear Camões, redescobrindo a si mesmo e o 

mundo que o rodeia.  
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CONCLUSÕES 

 

Constatamos que as experiências com leitura são, em sua grande maioria, com 

finalidade pragmática e funcional. Nesse contexto, são focadas nas técnicas, definições e 

nomenclaturas e por isso estão preocupadas unicamente com um aprendizado utilitário e 

imediato, o que, por sua vez, acaba tendo um fim em si mesmo, como nos afirma Orlandi 

(2008).  

Oferecer, compartilhar e incentivar a leitura, especialmente a literária é, além de 

proporcionar um prazer que precisa ser redescoberto, auxiliar na formação integral dos 

jovens ou na “formação da pessoa, uma formação que aparece ligada indissoluvelmente 

à construção da sociabilidade” (COLOMER, 2007). Portanto, passar, metaforicamente, 

de uma leitura fria, sem sentido (ou com um sentido unicamente funcional) para uma 

leitura que cria e dá vida por meio da imaginação é "[restituir] a capacidade de pensar e 

de se expressar cada vez mais adequadamente em sua relação social, desobstruindo o 

processo de construção de sua cidadania que se dá pela constituição do sujeito, isto é, 

fortalecendo o espírito crítico” (YUNES, 2014). Ou nas palavras de Petit (2013) de forma 

que: “cada um possa elaborar a sua história, se construir, e não se perder em identidades 

postiças”.  

Dessa forma, ler é viver, assim como viver é experimentar, e a leitura (literatura) 

auxilia os jovens na experimentação do mundo, tornando-os mais conscientes de si e de 

outrem, além de críticos e atuantes na comunidade global em que vivem.  
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Eixo 5: Cultura e Linguagens: Artes, Educação Física e Línguas 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar as narrativas sentimentais mais vendidas de 2010 a 2017 no Brasil, 

reconhecendo e legitimando obras literárias contemporâneas que têm tido grande aceitação do público. 

Desta forma, foi feito levantamento junto ao portal PublishNews, um site da Carrenho que tem por 

finalidade manter atualizados os registros de vendas dentro do mercado nacional. A partir deste 

levantamento foram realizadas reflexões e discussões em torno do universo literários perpassando pela 

relação obra e leitor e pela importância da literatura de massa.  

 

Palavras-chave: Literatura de massa. Narrativas sentimentais. Literatura contemporânea.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A conquista de espaço junto ao público leitor é, geralmente, uma tarefa complexa, 

sobretudo em países como o Brasil, onde tem-se que a população não lê ou não gosta de 

ler. Entretanto, alguns gêneros e obras conseguem galgar a marca dos milhões 

transformando-se em best-sellers, às vezes por anos seguidos. É o caso dos romances com 

histórias românticas (sentimentais) que, ao longo dos últimos anos, de acordo com o 

portal PublishNews, têm se mantido praticamente unânime entre os livros mais vendidos 

no país. Assim, foi realizado o levantamento dos títulos e autores dos romances 

sentimentais (SODRÉ, 1998) mais vendidos no Brasil desde 2010. Além disso, foram 

analisadas as relações obra-leitor na sociedade contemporânea.  

 

METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho foi realizado levantamento quantitativo dos livros 

mais vendidos no Brasil desde 2010, de acordo com o portal PublishNews. O ranking 

apresentado pelo site é elaborado a partir da soma simples das vendas nas treze maiores 

livrarias do país. Para a discussão foram considerados os 15 livros mais vendidos no país 

no período 2010-2017, tendo em vista que, segundo a metodologia apresentada no site 

PublishNews, a margem de erro é maior a partir do décimo quinto colocado na lista uma 

vez que as livrarias trabalham, geralmente, com a margem dos vinte livros mais vendidos.  

Em seguidas, foram selecionados os romances pertencentes ao gênero sentimental, 

ou seja, histórias de amor, dentro do escopo da pesquisa. Posteriormente, as obras e sua 

relação com os leitores e com a sociedade foram discutidas com base em Candido (2011) 

e Sodré (1998), dentre outros teóricos.   
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O EFEITO LITERATURA  

 

Mario Vargas Llosa (2016), em seu livro La verdad de las mentiras utiliza-se do 

termo ficção para referir-se a literatura. Explica-nos que não devemos pensar que a ficção 

(ou literatura) seja uma “fabulação gratuita [ou] uma prestidigitação sem transcendência. 

Completamente o oposto: por mais delirante que seja, ela funde suas raízes na experiência 

humana, é dela que se nutre e a ela alimenta” (LLOSA, 2016). O autor ainda conclui que 

a literatura é uma “mentira” ficcional que revela verdades sobre nós e sobre a sociedade 

em que estamos inseridos. Portanto, a literatura é uma imitação artística da realidade, 

produzida por meio da linguagem (ARISTÓTELES, 2010). Essa imitação (mimese) tem 

base no possível e no verossímil e, devido a isso, possibilita a universalização de fatos e 

de ações dos personagens (ARISTÓTELES, 2010). 

A ficção é uma importante “mentira”, talvez imprescindível para a humanização 

das pessoas, como pode ser percebido nas palavras de Candido (2011): 

 

Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem 

sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a 

literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização 

e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive 

porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. 

(CANDIDO, 2011).  

 

Na literatura, temos a materialização e o compartilhamento de diferentes mundos 

(o do autor, o nosso, o do passado, o do presente e, talvez, o do futuro). Desta forma, não 

apenas as competências linguísticas são aprimoradas por meio do contato com a fantasia 

(ou “mentira” ficcional) presente nas obras, mas, também, nossa percepção e 

compreensão do universo social do qual fazemos parte. 

Candido (2011) destaca que a literatura é a manifestação universal de todos os 

homens em todos os tempos, e ressalta, ainda, que é impossível viver sem literatura, já 

que ela se manifesta em nosso cotidiano de várias formas. Compõem esta definição: 

“todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 

sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, chiste até as 

formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações” 

(CANDIDO, 2011). Assim, dos contadores de histórias às inscrições em pedra, tábuas de 

argila, papiros e pergaminhos, aos livros de papel, manuscritos ou impressos, e, mais 

recentemente, os e-books, temos uma incrível jornada do conhecimento e da imaginação 

em que a palavra é protagonista. A literatura está intrinsecamente ligada à palavra (oral 

ou escrita). A palavra foi (e é) o código "mágico" capaz de transmitir, ao longo da história 

da humanidade, não só nossas informações, mas também nossos sonhos criativos.  

A literatura está intimamente conectada à própria natureza humana na capacidade 

de ouvir e de falar, fazer narrativas. Ela nasce com o homem e, de acordo com as vivências 

de cada cultura, em cada época, ganha seus próprios contornos. Pois, é dentro de cada 

sociedade que as pessoas inventam maneiras de transformar as palavras em criação 

literária, em expressão artística. Entretanto, é preciso destacar que é a forma como as 



 
 

219 

 

palavras são ordenadas que faz com que elas organizem a mente e os sentimentos de quem 

lê (CANDIDO, 2011).  

“As palavras são de todo mundo, até que você prova ser capaz de apropriar-se delas. 

É isso que define um escritor” (DICKER, 2014). Afinal, é a forma como as palavras são 

ordenadas que faz com que elas organizem a mente e os sentimentos de quem lê 

(CANDIDO, 2011). Assim, é preciso que o autor consiga determinados arranjos capazes 

de produzir certos efeitos, a fim de que sua obra tenha a capacidade de tocar o leitor. 

 

Em seu processo de apreensão do mundo, o artista 

estabelece conexões novas e originais, relacionadas a seu projeto 

poético. Encontramos, no entanto, a unicidade de cada obra e a 

singularidade de cada artista não só na natureza dessas 

combinações perceptivas, como também no modo como são 

concretizadas. (SALLES, 1998).  

 

A maneira como o autor diz, como conta sua história e se, com ela, produz ou não 

efeito sobre as pessoas são determinantes para que essa obra ganhe um lugar perene na 

sociedade.  

“As pessoas são receptivas a partir de algo que já existe nelas de forma potencial 

e que encontra nesse fato uma oportunidade de manifestar” (SALLES, 1998). De tal 

modo, quando uma obra consegue tocar o leitor é porque eles compartilham algo. É a 

partir de então que o diálogo, a interação acontece, pois “texto e leitor interagem a partir 

de uma construção do mundo e de algumas convenções compartilhadas” onde um dá 

sentido ao outro numa relação de coexistência. Logo, se a obra só existe de fato a partir 

do momento que é lida, o leitor só existe porque há o texto com o qual se relacionará 

(COLOMER, 2003).  

Essa relação é entendida por Barthes (2004) como: “uma relação fetichista: [o 

leitor] tira prazer das palavras, de certas palavras, certos arranjos de palavras”. E assim 

como as relações humanas, as relações com as diferentes obras e/ou gêneros terá 

densidade e momentos distintos para o leitor. Calvino (1993), por exemplo, expõe que há 

uma idade para cada tipo de leitura e que todas elas são importantes. E, se assumirmos 

que as pessoas estão em constante transformação, podemos dizer, também, que seus 

gostos de leitor mudam com a vida e com as experiências vividas 

Chartier (2009) fala do processo de desmaterialização do livro, já que seu valor e 

validade passam a ser “transcendentes” devido ao caráter artístico e/ou instrutivo da obra. 

Jauss (1994), por sua vez, explica que: “a qualidade e a categoria de uma obra literária 

[...] resultam [...] dos critérios de recepção, do efeito produzido pela obra e de sua fama 

junto à posteridade”. Assim, a maneira como a obra foi escrita, se foi recebida por seu 

público e se continuará sendo vendida, lida e comentada de geração em geração são 

fatores importantes ao analisar-se a qualidade de uma obra literária.  

Vale acrescentar que, segundo Coelho (1997), “só a interação orgânica entre a 

intencionalidade (fins) e sua concretização (meios) na matéria literária (obra) permitirá 

que esta adquira valor como produto literário que é”. Portanto, não importa a que gênero 

pertença ou a que público seja destinado o livro, uma vez que se constata o êxito de seu 

papel analisando-se as finalidades a que se propunha e os elementos utilizados para isso 

dentro da obra. Além disso, é preciso lembrar que:  
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não há e nunca houve uma verdadeira arte que valesse o mesmo 

para todos no mundo, em todas as épocas, por que as pessoas têm 

expectativas, preferências e repertórios diferentes. Além do mais, 

há as diferenças de critérios de valor que dependem 

fundamentalmente de cada época histórica (PAULINO, 2010).  

 

Logo, o processo de interação dialógica entre a obra e o leitor tem como base tanto 

implicações estéticas quanto históricas (JAUSS, 1994). Talvez por isso a apropriação de 

alguns textos seja um fenômeno bastante original, ao ponto de determinados leitores 

considerarem “que algumas narrativas existem como se tivessem sido feitas para eles, 

tamanho é o prazer que sentem na interação textual. Nesse caso, eles se apropriam dessas 

narrativas, transformando-as em referências em seu repertório” (PAULINO, 2000). 

Encontrar essas obras dentro do vasto mundo da literatura é uma aventura intransferível. 

Assim, é preciso que o autor consiga determinados arranjos capazes de produzir 

certos efeitos, a fim de que sua obra tenha a capacidade de tocar o leitor. Portanto, a 

maneira como o autor diz, como conta sua história e se, com ela, produz ou não efeito 

sobre as pessoas são determinantes para que essa obra ganhe um lugar na sociedade.  

Vale esclarecer, ainda, que as diferentes formas de fazer literatura em seus mais 

diversos gêneros têm tratamento e reconhecimento distintos na sociedade. Segundo 

Zilberman (1984), a literatura de massa e a literatura propriamente dita vivem num 

processo sistêmico em que se espelham e se atraem mutuamente alcançando a unidade 

negada pela sociedade. E nesta vivência socialmente dicotômica a literatura continua 

sendo bipartidamente adjetivada e apreciada (SODRÉ, 1978; HENRIQUE, 2010). 

Enquanto a literatura de massa atrai os olhares do grande público, a literatura "erudita" 

tem a atenção maciça dos estudos de diferentes níveis em enfoques. Entretanto, é preciso 

também olhar para a literatura de massa, estudá-la, conhecê-la, pois ela está diretamente 

relacionada com a sociedade e a cultura contemporânea. Além disso, de acordo com Paes 

(1990), obras consideradas de entretenimento são estimuladoras do gosto e do hábito da 

leitura, contribuindo para um alargamento e aprofundamento de nossas percepções e de 

nossa compreensão leitora. Acrescenta-se a isso o fato de que um best-seller, ainda que 

categorizado pelos especialistas como mero entretenimento, pode ser um importante 

passo na formação do leitor literário ao proporcionar novas experiências, 

compartilhamento de opiniões e pontos de vista, bem como a troca, entre os jovens 

(leitores em formação), de conhecimentos acerca de autores, obras e gêneros. 

 

O AMOR EM DESTAQUE 

 

No Brasil de 2010 a 2017 a lista dos mais vendidos têm sido ocupada, quase que 

exclusivamente, pela literatura estrangeira, como ser constatado a seguir no quadro que 

traz os sete romances sentimentais extraídos da lista dos quinze livros mais vendidos no 

país no período supracitado. O que mostra a intensa relação dos brasileiros com modos 

de consumir e de pensar cada vez mais internacionalizados em aspecto de leitura. Os 

dramas elaborados em outros países e em outras culturas são facilmente aceitos por 

leitores brasileiros.  

Neste cenário, o escritor americano John Green é, sem dúvida, o nome de maior 

expressão, pois dos 15 livros mais vendidos no período, ele é autor de três, chegando a 

marca de 1.387.972 livros vendidos no país. Além disso, vários de seus livros foram 
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adaptados para o cinema, o que, por sua vez, movimenta ainda mais a venda de suas obras. 

Outro nome que tem se destacado desde 2015 é o da escritora inglesa Jojo Moyes, 

chegando à marca de 740.564 exemplares vendidos nos últimos anos.  

 

Figura 1: Lista dos romances sentimentais mais vendidos de 2010 a 2017  

 

 Livro Autor  

Número de exemplares 

vendidos  

1 A culpa é das estrelas  John Green 911.774 

2 Como eu era antes de você Jojo Moyes 441.995 

3 Cidades de papel John Green 305.127 

4 Depois de você Jojo Moyes 298.564 

5 Se eu ficar Gayle Forman 280.316 

6 O teorema Katherine John Green 171.071 

7 Querido John Nicholas Sparks 151.047 

 

Fonte: http://www.publishnews.com.br/ranking 

 

A culpa é das estrelas narra a história de Hazel, uma jovem paciente terminal que 

encontra August, um belo garoto que aparece no Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. 

Juntos eles se aventuram e fazem grandes descobertas.  

O livro mais vendido de Jojo Moyes, Como eu era antes de você, conta a história 

da difícil vida Louisa Clark em dois empregos e com problemas familiares. É no seu 

segundo emprego que a jovem de 26 anos encontra Will Traynor preso e amargurado 

numa cadeira de rodas após um acidente de moto. Enquanto isso, Depois de você, dá 

sequência à história de Louisa e de seu encontro com Sam Fielding, um paramédico que 

a socorre após um acidente.  

Já Cidade de papel é um livro bem humorado que conta a paixão platônica de 

Quentin por sua vizinha e colega de escola Margo. O jovem vai no livro desvendando a 

personalidade avassaladora e enigmática dessa jovem travessa. 

Por sua vez, Se eu ficar, da escritora norte-americana Gayle Forman, conta a história 

do acidente e Mia e do mergulho introspectivo que ela faz a fim de compreender tudo o 

que houve antes do acidente.  

Outro livro de John Green que figura entre os mais vendidos dos últimos sete anos 

é O teorema Katherine que conta a história do garoto gênio Colin que após dezenove 

“foras” resolve elaborar um teorema a fim de calcular matematicamente as possiblidades 

de um relacionamento dar errado antes mesmo dele começar.  

Enquanto isso, Querido John, conta a história do relacionamento de John e 

Savannah que vai do namoro por cartas à uma brusca separação, também por 

correspondência.  

Em todos esses livros encontramos jovens, o que facilita o processo de identificação 

do jovem-leitor com a obra (AGUIAR; BORDINI, 1988). Além disso, é possível perceber 

que os problemas físicos (ou de saúde) têm permeado as histórias de amor nas narrativas 

apresentadas. Isso talvez, porque as barreiras sociais, econômicas e sociais, encontradas 

em obras famosas de outras épocas desde Shakespeare, tenham deixado de ser empecilhos 

acentuados para os relacionamentos românticos. O que nos leva a uma pequena reflexão 
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acerca de que as “amarras” que separam os amantes (na ficção ou fora dela) se 

transformaram juntamente a sociedade e que os dramas amorosos atualmente são 

motivados por obstáculos cada vez mais de cunho pessoal e menos de cunho social.  

 

CONCLUSÕES 

 

Através da pesquisa foi possível perceber que o mercado literário brasileiro tem 

sido fortemente permeado por obras de literatura estrangeira, sobretudo autores de língua 

inglesa, como pode ser constatado na lista apresentada previamente. Isso mostra, 

primeiramente, a identificação do leitor com as temáticas propostas pelos autores, uma 

identificação que vai muito além das fronteiras nacionais ou culturais. Além disso, a forte 

presença das narrativas sentimentais entre os livros mais vendidos no país desde 2010 

mostra a grande receptividade deste gênero pelo público brasileiro.  

A literatura talvez seja uma das mais ricas formas de suprir nossa inata necessidade 

de fantasiar, visto que ela não faz simplesmente sonhar, afinal, não é possível sonhar no 

vazio. É preciso conhecimento e, dessa forma, as ficções apoiam-se na realidade a fim de 

construir existências imaginárias que, por sua vez, são capazes de transmitir valores, 

ideias e experiências que incorporamos à nossas próprias vivências à medida que 

aceitamos o pacto proposto na obra (SARTRE, 2004). Afinal, é preciso que o leitor esteja 

disposto a entrar no bosque da leitura a fim de trilhar os caminhos que ali encontrar (ECO, 

1994), afinal, “a leitura depende mais daquilo que o leitor está interessado em buscar no 

texto do que as palavras que estão ali escritas (COSSON, 2009).  

Dentro de cada sociedade, a literatura, sobretudo chamada literatura de massa, 

apresenta traços que lhe são peculiares e que, ao mesmo tempo, são remodelados de 

acordo com o movimento de transformação do pensamento e dos valores em cada época. 

Neste viés, a literatura de massa não deve ser estudada com “uma visão simplista e 

redutora, limitando-a ao campo de efeitos dos estratagemas mercadológicos ou dos 

subprodutos da literatura culta” (SODRÉ, 1988). À vista disso, a construção estética desse 

tipo de texto literário possui indissociável relação com o tempo e o espaço social, 

portanto, a relevância do estudo das obras mais lidas nos últimos anos está relacionada às 

preferências dos leitores, suas percepções, necessidades e aspirações acerca dos temas 

trabalhados nas obras. 
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RESUMO 

 

Em formações florestais, indivíduos arbóreos de diferentes espécies, se distribuem pela área em função de 

condições particulares do sitio, isso ocorre sob influência de fatores bióticos e abióticos, com destaque no 

Pantanal para o pulso de inundação. Este trabalho teve como objetivo avaliar a densidade de árvores em 

formações florestais monodominantes na Estação Ecológica de Taiamã. Para isso foram usados os dados 

coletados no âmbito do projeto Dinâmicas Ecológicas na Planície de Inundação do Alto Rio Paraguai, dados 

este coletados em sete módulos de 250 x 40 metros cada, onde foram levantados as coordenadas cartesianas 

X e Y, de cada indivíduo arbóreo existente nos módulos, os dados foram analisados no ArcMap, por meio 

da análise de densidade de Kernel. Os resultados demonstraram que a maior parte das áreas estudadas 

apresentam baixa densidade, e que as áreas de maiores densidades estão relacionadas a presença da espécie 

Erythrina fusca Lour. e/ou em consequência da sua adaptação a inundação, apresentando também uma 

maior densidade nas áreas dos diques marginais. Demonstrando assim que o pulso de inundação pode ter 

influência sob a distribuição e densidade das espécies na região estudada.   

 

Palavras-chave: Análise de Kernel. Pantanal. Erythrina fusca. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O bioma Pantanal engloba áreas úmidas que são dependentes do pulso de inundação 

para gerir as interação intra e interespecíficas, este bioma apresenta grandes 

peculiaridades o que leva seu reconhecimento como uma área prioritária para a 

conservação, com reconhecimento pela própria Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, como reserva da biosfera (BRASIL, 2004; 

JUNK; DA SILVA, 1999). Este bioma é um mosaico de diferentes fitofisionomias 

composto de plantas aquáticas, campos inundáveis, florestas riparias, savanas, cerradão, 

floresta decidual, e uma grande parte de florestas, savanas e pioneiras monodominates 

(POTT; POTT, 2009). 

Uma das características do Pantanal é a presença de grande ocorrência de formações 

florestais de monodominância, Entre estas formações temos as regiões consideradas 

como áreas de abobral, que são regiões com formações monodominantes de Erythrina 

fusca Lour (POTT; POTT, 2009). Estas formações aparecem no Pantanal Norte de Mato 

Grosso na região da Estação Ecológica de Taiamã, que é uma Unidade de Conservação 

de proteção Integral, sua área é formada por uma ilha e ocorre no rio Paraguai, que é o 

principal rio da bacia pantaneira (BRASIL, 1981; FERNANDES; SIGNOR; PENHA, 

2010). 

A distribuição espacial de indivíduos arbóreos em um floresta é influenciados por 

variáveis abióticas e bióticas, entre as principais variáveis abióticas cita-se o relevo, a 

disponibilidade de luz, nutrientes e água e o tipo de solo, já entre as variáveis biótivas 
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pode-se citar a competição intra e interespecífica, a herbívoria, a ocorrência de doenças, 

a fenologia e a dispersão de sementes (CAPRETZ, 2004).  

No Pantanal o pulso de inundação pode ser citado como um fator de alta influencia 

na distribuição das árvores nas áreas, pois faz com que as espécies sofram com o estresse 

hídrico, e durante o período de cheia fiquem sujeitas a inundação, sendo estes fatores 

limitantes para os componentes arbóreos, principalmente nas suas fases iniciais de 

desenvolvimento, onde estão sujeitas a suportarem um período médio de seis meses sob 

condições de submersão total ou parcial (JUNK; DA SILVA, 1999; NUNES; DA 

CUNHA; JUNK, 2001). Diante do disposto o objetivo deste estudo foi de avaliar a 

densidade de indivíduos arbóreos em florestas monodominantes na Estação Ecológica de 

Taiamã. 

 

METODOLOGIA  

 

O estudo se realizou na Estação Ecológica de Taiamã (E. E. de Taiamã) (Figura 1). 

Está localizada no rio Paraguai, no munícipio de Cáceres, na região norte do Pantanal, 

sua área é uma ilha que foi criada com uma área de aproximadamente 11.554 hectares, a 

estação é delimitada pelo próprio rio Paraguai que na região da Taiamã se bifurca em dois 

canais que dão origem a ilha, sendo eles denominados de Bracinho e o segundo mais ao 

sul chamado de Paraguai (BRASIL, 2017). 

 

Figura 2: Localização da área do estudo. A: Localização do estado de Mato Grosso no 

Brasil; B: Localização do município de Cáceres no Estado de Mato Grosso; C: 

Localização da Estação Ecológica de Taiamã no município de Cáceres; D: Estação 

Ecológica de Taiamã (E.E. de Taiamã). 

 

 
 

Este estudo, encontra-se inserido no projeto Dinâmicas Ecológicas na Planície de 

Inundação do Alto Rio Paraguai (DARP), projeto este que faz parte do Projeto de 

Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD). Para isso foram utilizados os dados 

levantados no âmbito deste projeto em áreas de florestas monodominantes na EE de 

Taiamã. Onde foram levantados sete módulos dentro desta formação florestal, seguindo 

o método proposto pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), que segundo 
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este método os levantamentos para indivíduos arbóreos são feitos utilizando-se de 

módulos de 250 x 40 metros. 

Utilizou-se os dados realizados no levantamento florísticos nos sete módulos do 

projeto DARP com a presença de florestas monodominantes de Erythrina fusca, para este 

estudo utilizou-se as coordenadas cartesianas X e Y obtidas seguindo a metodologia 

PPBio, que consiste em obter a localização de cada árvore (circunferência a altura do 

peito superior a 10 centímetro e altura superior a três metros), dentro do módulo por meio 

de trenas dispostas dentro dos mesmos.   

As coordenadas cartesianas obtidas nos levantamentos foram lançadas no software 

ArcMap 10.1 e realizado as análise de densidade de Kernel para cada um dos seis 

módulos, para isso utilizou-se o valor do raio para a análise igual a 13,72 metros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise de Kernel (Figura 2) demonstrou que a densidade de árvores nas áreas 

estudadas são em sua maior parte baixas (verde escuro e verde claro), apresentando 

inclusive áreas sem presença de indivíduos arbóreos (branco), isso levando em 

consideração um raio de 13,72 metros como a área de influência de cada árvore na área. 

   

Figura 2: Análise de Densidade de Kernel para cada um dos sete módulos amostrados em 

formações monodominantes, na Estação Ecológica de Taiamã. 

 

 
 

Foi possível observar que formam-se nas áreas aglomerados com maiores 

densidades (vermelho e laranja), estas áreas coincidente com área de maiores presenças 

da espécie Erythrina fusca, que formam em suas raízes uma espécie de morrote (pequena 

elevação), sendo possível observar que outras espécies como Calophyllum brasiliensis, e 

Alchornea discolor, se aproveitam destas elevações no terreno para se estabelecerem, pois 

1 2 3 4 

5 6 7 
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foi possível observar no campo que estas áreas passam em média de seis a oito meses 

alagadas, podendo inclusive permanecerem brejosas ou alagadas durante todo o ano. 

Os diques marginais, que são as áreas mais próximas ao rio, sendo estas áreas mais 

elevadas em consideração ao restante do módulo, foi observado também nestes locais 

uma maior densidade de árvores, constatado na análise de Kernel, sendo que o módulo 

seis fugiu deste padrão por possuir maior densidade adentrando o módulo (a partir dos 

100 metros), e o módulo 3 que só apresentou árvores a partir dos 50 metros.  

O pulso de inundação possui a capacidade de limitar a presença de uma espécie na 

área, e além da intensidade do pulso, a duração dele também possui uma grande influência 

para a ocorrência ou não da espécie (JUNK; DA SILVA, 1999), foi possível observar que 

a espécie Erythrina fusca encontra-se distribuída por uma grande porção da EE de 

Taiamã, porém com uma baixa densidade, e por consequência dos mecanismos criados 

por essa espécie para sobrevivência em área sujeita ao pulso de inundação outras espécies 

conseguem se estabelecer neste tipo formação florestal. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com este estudo pode-se concluir que as maiores densidades de árvores nas áreas 

estudadas encontra-se relacionadas com as áreas que apresentam maior concentração da 

espécie Erythrina fusca, que possibilita por meio de suas técnicas de adaptação que outras 

espécies se desenvolvam na região. 

Pode-se constatar também uma maior densidade de indivíduos nos diques 

marginais, que são áreas mais secas e que permanecem por menos tempo inundada, 

demonstrando que a inundação é um fator que pode influenciar na densidade de árvores 

nas áreas estudadas.  
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RESUMO 

 

A espécie Pouteria glomerata apresenta ciclo reprodutivo sexuada tardio, sendo assim a reprodução 

assexuada por estaquia pode apresentar grandes vantagens, o objetivo deste experimento é avaliar diferentes 

doses de fito-hormônio enraizador ácido indolbutírico em relação ao extrato produzido através do 

processamento do tubérculo (rizoma) da tiririca (Cyperus rotundus L), que ajudam a indução da formação 

de raízes na propagação assexuada no qual ocorre enraizamento adventício de plantas por estaquia. Foram 

retiradas estacas de três variedades de Pouteria glomerata, aonde foram coletadas 30 estacas do baixeiro e 

30 do ponteiro de cada matriz e submetidas a três tratamento sendo testemunha 0 % (água destilada), 

concentração de 50 % (50 ml de solução de tiririca 1000 ml de água destilada) e concentração de 100 % 

(100 ml de solução de tiririca em 1000 ml de água destilada). Foi utilizado técnicas de hidropônia em 

garrafas pet de 500 ml com Substrato. Dados avaliados pela análise de variância com significancia de 95 

% onde mostra que o tratamento B e C são similares e o tratamento (A) apresentou melhor resultado. O que 

foi avaliado até o presente momento foram a quantidade de estacas que entraram ao ponto de murcha 

permanente nos tratamentos aplicados.  

 

Palavras-chave: Propagação vegetativa. Reprodução assexuada. Hidropônia.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A laranjinha-de-pacu, fruto nativo do Cerrado, também conhecida como laranjinha 

ou moranguinho, pertence à família Sapotaceae, que possui frutos carnosos com casca 

verde quando imaturo e amarelo quando maturo. Frutifica de maio a julho e seu fruto 

pode ser usado como alimento e iscas para peixes, principalmente pacu (DAMASCENO 

JUNIOR; SOUZA, 2010). Seus frutos podem ser utilizados também para consumo in 

natura ou para produção de doces, geleias, sorvetes, sucos, licores etc. 

E devido ao ciclo reprodutivo de modo sexuado ser demorado; a propagação 

assexuada apresenta grandes vantagens como: alternativas ao problema de declínio de 

produção, precocidade de produção e conservação das características genéticas da 

variedade original. Entretanto, os resultados são variáveis em função de fatores internos 

como: condição fisiológica da planta matriz, idade da planta, o tipo de estaca, época do 

ano para a coleta, o potencial genético de enraizamento, sanidade do material e balanço 

hormonal. E os fatores externos que afetam a produção são a temperatura, luminosidade, 

umidade e tipo de substrato. E esses fatores podem agir de modo isolado ou em conjunto 

no enraizamento.  

Entretanto, o percentual de enraizamento dos propágulos vegetativos do ápice 

apical da copa é baixo; em função dos propágulos que se encontram no ápice apical na 
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base da copa. Uma vez que isso ocorre em função da rustificação destas, ou seja, para 

esse método de propagação vegetativa, a aplicação de fito-hormônio que “deverá 

influenciar no enraizamento com maior proporção nas estacas retiradas na base da copa 

do que nas retiradas no ápice apical da copa”. O processo de propagação assexuada possui 

fatores diretamente ligados a rusticidade da planta, aonde retirada às estacas.  

Devido a isso dividimos essas em três categorias como:  

a) “As de fácil enraizamento”; características fisiológicas das estacas em 

função do estágio vegetativo, fisiológico e até mesmo em função da disposição. São essas 

que apresentam todos os fatores essenciais, para induzir o enraizamento;  

b) “As estacas intermediária que apresentam todos os fatores”, entretanto o 

nível de auxina é insuficiente para induzir a resposta, ou seja, o uso de auxina exógena 

aumenta o índice de enraizamento, e 

c) “As de difícil enraizamento”, que apresentam baixa atividade de um ou 

mais fatores responsáveis pelo enraizamento, cujo uso de auxinas exógenas não 

apresentam resposta ou apresenta baixa resposta. Portanto, o uso da tiririca (Cyperus 

rotundus L.) que é considerada como a mais comum planta daninha distribuída pelo 

mundo, devido sua ampla distribuição, capacidade de competição e agressividade, bem 

como à dificuldade de controle e erradicação. Seus tubérculos possuem substâncias que 

apresentam atividade alelopática frente a algumas espécies cultivadas, mas existem 

referências que afirmam que essas mesmas substâncias atuam como sinergistas do ácido 

indol acético (IAA) podendo ser utilizadas na indução de raízes em estacas.  

O objetivo é aperfeiçoar a propagação vegetativa de modo assexuado da Pouteria 

glomerata, aplicando o (EATT) extrato aquoso a partir de tubérculos de C. rotundus na 

promoção do enraizamento das estacas desta espécie, e avaliar o comportamento das 

estacas retiradas de três árvores P. glomerata. Onde foram coletadas 30 estacas do 

baixeiro e 30 do ponteiro de cada árvore e submetidas a três tratamento sendo: T1: 

Testemunha (água destilada); T2: (EATT) na concentração de 50 % (50 ml de solução de 

tiririca 1000 ml de água destilada); T3: (EATT) na concentração de 100 % (100 ml de 

solução de tiririca em 1000 ml de água destilada).  

 

METODOLOGIA  

 

As estacas da laranjinha de pacu foram coletadas no campo no estágio de maturação 

fisiológica, no período de junho de 2018 no município de Cáceres Mato grosso 

(16°04’14’’ S e 57°40’44’’ W), no Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do 

Mato Grosso – Campus Cáceres professor Olegário Baldo. Os propágulos coletados no 

ápice da copa (ponteiro) e na base da copa (baixeiro); foram padronizadas com 5 mm de 

diâmetro, e contendo de 3 a 4 folhas verdadeiras concentradas no terço mais apical da 

estaca. As folhas foram cortadas restando apenas um terço das mesmas, com a finalidade 

de minimizar perdas de água pelas estacas. Durante a coleta; tanto as estacas quanto os 

materiais, foram esterilizadas com água sanitária. 

      O extrato do C. rotundus foi obtido através do processamento dos tubérculos 

frescos, nos quais foram coletados na horta do Departamento de Agropecuária do IFMT-

Cáceres-MT. Em seguida os tubérculos foram lavados com hipoclorito de sódio na 

proporção 25 ml para cada 1000 ml de água. E posteriormente foram parcialmente secos 

em estufa por 30 min a uma temperatura final de 105° C e em seguida foram colocadas 

na folha de papel. Mediante a metodologia de Fanti (2008), foram pesadas em balança de 



 
 

232 

 

precisão 50 g de tubérculos, e processados em liquidificados com 1000 ml de água 

destilada. Após este procedimento foram peneiradas e diluídas em água destilada na 

seguinte proporção 50 % e 100 %. O extrato aquoso de tubérculo de tiririca (EATT) foi 

preparado no mesmo dia do tratamento das estacas.  

Figura 1: Experimento: T1: Testemunha (água destilada); T2: (EATT) na 

concentração de 50 % (50 % de água em 50 % de solução de tiririca); T3: (EATT) na 

concentração de 100 % (100 % de solução de estoque de tubérculos). As estacas foram 

“plantadas” em garrafas pet de 500 ml, a qual foram cortadas ao meio. Na parte inferior 

da garra foi adicionado à solução, onde a estaca estará sempre em contato com o meio 

aquoso e na parte superior o substrato de vermiculita + serragem + solo do cerrado na 

proporção 1:1:4 como pode ser observado (Figura 2), estão sendo mantidas na “casa de 

vegetação” do IFMT–Cáceres na Engenharia Florestal, com irrigação diária.  

 

Figura 1: Tubérculos de C. rotundus 

 

 
 

Figura 2:Extrato de C. rotundus 

 

 
 

 

Figura 3: Proporção de substrato 

 

 



 
 

233 

 

O experimento teve início no dia 1 de junho de 2018, onde as estacas após 10 dias 

de permanência no substrato e em contato permanente com o fito-hormônio na solução 

hidropônica foram avaliadas, levando em consideração resultado parcial; cuja foram 

avaliadas a quantidade de estacas que atingiram o ponto de murcha permanente. O 

delineamento experimental utilizado foi o de blocos completo inteiramente casualizado e 

composto por três tratamentos, com 10 repetições. Os dados foram submetidos à análise 

de variância para comparação das médias pelo teste de Tukey, com a finalidade de 

verificar o nível de significância dos resultados etc. O software estatístico utilizado para 

processamento dos dados foi o R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os tratamentos a 0 g/L obtiveram o melhor resultado parcial pois foram as estacas 

com menos Ponto de Murcha Permanente (PMP) onde na parte do ápice ocorreu a morte 

de 20 % na árvore 1- 20% na árvore 2 e 30% na árvore 3. Na parte da base o resultado 

parcial foi de 20 % murcha na árvore 1, 10 % na árvore 2 e 0 % na árvore 3; os  tratamentos 

com 50 g/L e 100 g/L  foram considerados inferiores ao de 0% pois o PMP foi superior a 

50% em ambos. Dados confirmados pela análise de variância com significancia de 95% 

onde mostra que o tratamento B e C são similares e o tratamento (A) apresentou melhor 

resultado conforme (Figura 4). 

 

Figura 4 : Valor de F obtido na análise de variância dos resultados referentes a dose de 

fito-hormônio enraizador do tubérculo (rizoma) da tiririca Cyperus rotundus L, onde A= 

0 g/L, B= 50 g/L, C= 100 g/L e E.P.M.F.= estacas que atingiram o ponto de murcha.  

 

CONCLUSÕES 

 

A hipótese do alto indíce de mortalidade das estacas pode estar relacionado com vento 

seco, sendo que o viveiro não possui quebra-ventos; pois, segundo HAMILTON (1989), 

a ação dos ventos sobre as mudas pode trazer danos físicos e fisiológicos, visto que com 

velocidades superiores a 4 ms1 a transpiração é reduzida pelo fechamento dos estômatos. 

De acordo com o autor, existem relatos de que, não só os ventos fortes causariam danos 

à cultura; mas também ventos moderados e de forma constante seriam responsáveis por 

reduzir a produtividade, podendo levar ao ponto de murcha permanente. 
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RESUMO 

 

A crescente degradação de pastagens causada pela pecuária extensiva tem preocupado ambientalistas pela 

tendência deste sistema para desmatamento de novas áreas. Assim os sistemas agroflorestais têm se 

destacado como alternativa para uma produção mais produtiva e sustentável, agregando valor aos produtos 

e diversificando a renda dos produtores. Porém a diversificação do sistema demanda mais conhecimento 

do produtor sobre outros sistemas de produção; como por exemplo a silvicultura. Ainda são poucos os 

estudos de afilamento e sortimento para povoamentos em sistema misto de produção. Estas informações 

são essenciais para o planejamento e comercialização de produtos florestais. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar diferentes modelos de afilamento para eucalipto aos 7 anos de idade, em sistema integrado de 

produção no munícipio de Cáceres – MT. Foram cubadas quarenta e duas árvores de eucalipto respeitando 

a distribuição diamétrica do povoamento de renques triplos de clones de eucalipto I144 e H13. O banco de 

dados foi separado em 70 % para ajuste e 30 % para validação. Foram testados cinco modelos de afilamento; 

e o modelo de Garcia et al. (1993) foi aquele que apresentou melhores estatísticas de ajuste, inclusive maior 

coeficiente de determinação ajustado e menor erro padrão da média. Recomenda-se o uso deste modelo 

para estimativas de sortimento de mourões de eucalipto em condições similares de sítio, produção e idade. 

 

Palavras-chave: ILPF. Afilamento. Multiprodutos. Sistemas Agroflorestais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Cáceres tem a pecuária como sua principal atividade econômica, sendo que seu 

rebanho é um dos maiores do país (Cáceres, 2018). Todavia a pecuária extensiva é uma 

das atividades de maior potencial de degradação, causando muitas vezes a diminuição da 

fertilidade do solo (FREITAS et al., 2013). Os sistemas integrados de produção, como a 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), surgem como alternativas para 

manutenção da produção e da qualidade ambiental, além de diversificar a renda dos 

produtores e agregar valor aos seus produtos (BALBINO; BARCELLOS; STONE, 2011). 

Uma das maiores dúvidas para os produtores é qual espécie florestal escolher para 

compor o sistema. Macedo et al. (2010) afirma que o eucalipto é uma espécie promissora 

para utilização em ILPF’s, pois possui rápido crescimento, boa adaptação e múltiplos 

produtos. Porém estudos de viabilidade econômica que subsidiem os agentes financeiros 

e os produtores são de extrema importância na avaliação de um projeto (SALLES et al., 

2012). Neste contexto, a utilização de ferramentas para estimativas da produção florestal, 

tornam-se imprescindíveis. 

Os modelos de afilamento (taper) tem por objetivo calcular e expressar a taxa com 

que há diminuição do diâmetro ao longo do fuste (LEAL; CASTRO; MATRICARDI, 

2017), contribuindo assim para estimativas da produção madeireira. Apesar dos estudos 

de modelagem de equações alométricas para monocultivos já estar bem difundido, ainda 

são incipientes estudos para sistemas integrados de produção, onde o espaçamento é 
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maior (MÜLLER et al., 2014). Segundo Nogueira et al. (2008) o espaçamento inicial 

interfere diretamente na forma do fuste, que por sua vez irá afetar o rendimento da 

conversão da madeira, principalmente para espécies como eucalipto, pinus e teca. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a aplicação de diferentes modelos 

taper para estimativas dendrométricas de eucalipto, em sistema de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta na região de Cáceres-MT. 

 

METODOLOGIA  

 

O trabalho foi realizado na Unidade de Referência Técnica (URT) presente no 

Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. O local 

consiste em sistema ILPF oriundo da cooperação entre a Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (EMBRAPA) e o próprio Campus. Segundo a classificação de Köppen, 

Cáceres apresenta clima tropical com inverno seco (Awa), sendo a estação chuvosa de 

dezembro a março, e nítida estação seca de abril a novembro. A temperatura média anual 

é de 26,24°C, podendo alcançar os 41 ºC, com precipitação total anual variando entre 

1.600 mm e 1.900 mm (ALVARES et al., 2013; NEVES; NUNES; NEVES, 2011;). 

A URT foi implantada em dezembro de 2010 com área total de 14,17 ha, dividida 

em quatro parcelas de 3,5 ha cada. Estão sendo testados quatro tratamentos de sistema 

ILPF contendo quatro espécies florestais (Tabebuia roseoalba e khaya ivorensis, 

Eucalyptus urograndis - clones h13 e i144 -, Miracrodruon urendeuva e Acacia 

mangium) em consórcio com milho, braquiária e estilosantes para a produção de silagem. 

As espécies florestais foram arranjadas em faixas triplas distanciadas em 23 m. Para os 

renques de eucalipto foi utilizado o espaçamento de 3 x 3 m. 

O levantamento consistiu na cubagem de 42 indivíduos pelo método de Smalian. 

Os troncos foram seccionados a cada 1,0 metro com medições até o diâmetro mínimo de 

5 cm. Foram testados cinco modelos de afilamento, sendo eles: Kozak (1969), 

Demaerschalk (1972), Ormerod (1973), Garcia et al. (1993) e Leite e Garcia (2001), 

conforme Leal, Castro e Matricardi (2017) e Sanquetta et al. (2014). Utilizou-se como 

parâmetros para determinação do melhor ajuste, aquele com maior Coeficiente de 

determinação ajustado (r²) e menor erro padrão da média Syx (%), além da avaliação dos 

gráficos de resíduos. 

Os dados foram separados em ajuste (70%) e validação (30%), confeccionando a 

distribuição diamétrica do banco de dados total e do ajuste e validação, afim de que a 

separação atendesse à distribuição normal. Em seguida os cálculos foram realizados no 

programa Rstudio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A figura 1 apresenta as distribuições diamétricas para o banco de dados total, ajuste 

e validação. Nota-se que a separação do banco de dados respeitou a distribuição normal, 

de modo a fornecer dados mais amplos para melhorar as estatísticas dos modelos. 
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Figura 1: Distribuições diamétricas do banco de dados, ajuste e validação para 

povoamento de eucalipto em sistema ILPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo de Garcia et al. (1993) foi aquele que apresentou maior coeficiente de 

determinação ajustado (0,95, enquanto todos os demais possuíram r² igual a 0,94. Já para 

o erro padrão da média, novamente o modelo de Garcia et al. (1993) apresentou o melhor 

resultado (8,37%), ao passo que Ormerod foi aquele com maior Syx (%) – 9,44%. As 

estatísticas dos modelos são apresentadas na tabela 1. 

Outro fator importante é o viés (V), ele calcula a dispersão das estimativas em 

relação ao valor real, verificando assim a acurácia do modelo em estimar os diâmetros, 

alturas e volumes. Os modelos de Demaerschalk e Leite e Garcia foram aqueles com 

menor viés (0,03); Ormerod obteve o pior valor com 0,14 e os demais tiveram V igual a 

0,04. 

 

Tabela 1: Estatísticas de cinco modelos de afilamento para eucalipto em ILPF no 

município de Cáceres – MT 

 

MODELO r² Syx (%) Viés 

Kozak (1969) 0,94 8,98 0,04 

Demaerschalk (1972) 0,94 9,11 0,03 

Ormerod (1973) 0,94 9,44 0,14 

Garcia et al. (1993) 0,95 8,37 0,04 

Leite e Garcia (2001) 0,94 9,11 0,03 

 

Em estudo de povoamento de Eucalyptus urophylla S. T. Blake com 6,5 anos de 

idade, Leal, Castro e Matricardi (2017) testaram três modelos não segmentados para 

afilamento do tronco, e não encontrou, de maneira geral, diferenças significativas entre 

eles quanto ao r² e Syx (%), sendo que para algumas variáveis como diâmetro, altura total 

e volume, houve variação entre o melhor modelo específico para as estimativas de cada 

parâmetro. 

Müller et al. (2014) estudando diferentes modelos de afilamento para eucalipto em 

sistema silvipastoril com 10 anos de idade, encontraram melhores resultados para os 

modelos de Max e Burkhart (1976) e Parresol (1987), sendo que os autores destacam que 
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os modelos de Demaerschalk (1972) e Garay (1979) também apresentaram resultados 

satisfatórios para estudos do perfil do tronco da espécie. 

Os gráficos de resíduos demonstram a dispersão e erros das estimativas de cada 

modelo, onde Garcia et al. (1993) foi aquele que apresentou a menor dispersão dos 

resíduos. Desta forma este modelo foi aquele com melhores parâmetros, sendo escolhido 

para cálculos de validação, com os gráficos para altura e diâmetro apresentados abaixo. 

 

Figura 2: Gráficos de validação para estimativas de diâmetro e altura para o modelo de 

Garcia et al. (1993) para eucalipto em sistema de produção integrado em Cáceres – MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Todos os modelos apresentaram coeficiente de determinação ajustado satisfatória, 

com erro padrão da média abaixo de 10%.  

O modelo selecionado foi aquele que apresentou melhores estatísticas de ajuste e 

validação: o modelo de Garcia et al. (1993). 

Para estimativas de afilamento recomenda-se o uso da seguinte equação ajustada: 

 

𝑑𝑖 = 𝑑𝑎𝑝 ∗ (1.376647 − 1.452787 ∗
ℎ𝑖

ℎ𝑡

0.5
+ 0.03414264 ∗

ℎ𝑖

ℎ𝑡
)

0.5

. 
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RESUMO 

 

A cochonilha rosada Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908) (Hemiptera: Pseudococcidae) é considerado 

um inseto de importância econômica devido aos seus prejuízos causados em culturas agrícolas e florestais 

(polífaga), inclusive a teca (Tectona grandis L.f). O objetivo do estudo basicamente foi realizar a criação 

massal da cochonilha em laboratório a partir da geração coletada em campo e avaliar se seria possível obter 

uma grande multiplicação de insetos seguindo a metodologia adotada. Inicialmente, o inseto foi coletado 

em campo (Casa de vegetação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT campus 

Cáceres) e levado para o laboratório de Fitossanidade da instituição, colocado em abóboras com o objetivo 

de colonizar e obter uma criação massal dentro da B.O.D de 26 ± 1°C, umidade de 60 ± 5% e fotofase de 

12 horas. O inseto seria utilizado em pesquisas no âmbito do controle biológico usando seu predador natural 

a joaninha Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae). Com este estudo de 

caso, percebeu-se que após 3 meses de tentativa de colonização houve a mortalidade de todos os indivíduos 

de M. hirsutus (100%). 

 

Palavras-chave: Cochonilha rosada. Controle alternativo. Proteção florestal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a USDA (2002), a cochonilha-rosada Maconelliccocus hirsustus (Green, 

1908) (Hemiptera: Pseudococcidae) é conhecida como cochonilha-rosada do hibisco, pela 

sua coloração e associação constante com esta planta ornamental. As fêmeas medem cerca 

de 3 mm de comprimento e são ápteras, com uma camada branca cerosa floculada, que 

cobre a superfície dorsal do corpo e colocam, em média, de 200 a 300 ovos. Em clima 

tropical, a cochonilha-rosada leva de 23 a 30 dias para completar seu ciclo de vida e sob 

ótimas condições de laboratório, pode produzir até 15 gerações por ano. Os machos são 

menores que as fêmeas, alaranjados, têm um par de asas e dois filamentos caudais cerosos 

e não se alimentam, vivendo apenas alguns dias, até acasalarem (STIBICK, 1997). 

M. hirsustus alimenta-se de diversas espécies de plantas onde se hospedam, sejam 

ornamentais ou agrícolas, causando malformação de folhas e brotos, devido à saliva 

tóxica por ela injetada durante a alimentação, resultando em deformações e até mesmo a 

morte das plantas (BROGLIO et al., 2015). Essa espécie é um inseto de importância 

econômica que ocorre em vários países das regiões tropicais e subtropicais, incluindo a 

África, o norte da Austrália e o sudeste da Ásia. Nos Estados Unidos da América, para 

danos e custos de controle anual desse inseto, foram empregados cerca de 700 milhões de 

dólares (BROGLIO et al., 2015). 

No Brasil, esta cochonilha foi recentemente detectada em território nacional e já 

é responsável por grandes impactos econômicos, pois se trata de uma espécie polífaga, 

que ataca mais de 200 espécies vegetais, dentre elas, várias culturas importantes, como 
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citros, algodão, cacau, café e culturas florestais como a teca (Tectona grandis L.f, 

Lamiaceae), que já somam mais de 60.000ha plantados no estado de Mato Grosso 

(PERONTI et al., 2016). 

Os métodos de controle tradicionais da cochonilha-rosada, como o controle 

químico, não trazem resultados significativos, visto que este inseto vive em áreas 

protegidas nas plantas, como rachaduras das cascas, pecíolos e fendas, além de 

apresentarem o corpo revestido por uma grossa camada de cera e seus ovos serem 

protegidos dentro de um ovissaco, o que dificulta a penetração e acesso dos inseticidas 

(BARBOSA et al., 2008). 

O objetivo deste estudo foi estimular a criação massal do inseto em laboratório, 

que é importante para pesquisas no âmbito do controle biológico com predador natural – 

a joaninha superpredadora Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853 (Coleoptera: 

Coccinellidae),  ou com o uso de bioinseticidas, que são alternativas viáveis ao uso de 

agroquímicos convencionais, pois, segundo Silva (2007), o uso de defensivos agrícolas 

de forma abusiva na agricultura e traz consigo inúmeros impactos ao meio ambiente e a 

outros componentes do sistema, como a saúde do trabalhador e do consumidor. Também 

causam intoxicação de organismos benéficos, como os inimigos naturais e desequilibra 

ainda mais o ecossistema.  

 

METODOLOGIA  

 

A cochonilha rosada M. hirsutus foi coletada em mudas de teca infestadas na casa 

de vegetação o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT campus 

Cáceres e foram postas em 4 abóboras cabotiá Cucubita maxima, para serem criadas em 

câmara incubadora do tipo B.O.D, sob temperatura de 26 ± 1°C, umidade de 60 ± 5% e 

fotofase de 12h (metodologia de Sanches e Carvalho, 2010). Aguardou-se um período de 

3 meses (fevereiro, março e abril de 2018) para a colonização completa das abóboras 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Câmara tipo B.O.D com a abóbora infestada com a cochonilha M. hirsutus. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após um período de 3 meses, verificou-se que não houve multiplicação da 

cochonilha M. hirsutus como esperado já que as condições em B.O.D estavam ótimas 

para a reprodução da mesma segundo metodologia proposta por Sanches e Carvalho 

(2010). Foi detectado através de analise visual com o auxílio de um microscópio 

estereoscópico (40x) uma mortalidade de 100% dos indivíduos (Figura 2). 

 

Figura 2: Abóbora cabotiá Cucurbita maxima com ovissaco da cochonilha M. hirsutus. 

 

 
 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que as condições abióticas dentro da câmara incubadora B.O.D 

(temperatura de 26 ± 1°C, umidade de 60 ± 5% e fotofase de 12h) estavam favoráveis 

para a sobrevivência e reprodução de M. hirsutus segundo a metodologia de Sanches e 

Carvalho, (2010). A cochonilha não se reproduziu como esperado por que não se adaptou 

às condições (temperatura e umidade) estáveis da câmara incubadora que eram muito 

diferentes daquelas condições instáveis de campo onde foi coletada. 
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RESUMO 

 

A Gliricidia sepium (Jacq) Walp possui vários usos, sendo eles econômicos e ambientais. É uma planta que 

consegue se propagar mesmo em condições de solos pobres e estiagens prolongadas. Sendo nativa da 

América do Sul e América Central, a espécie pode ser utilizada na produção de mourões vivos, lenha, adubo 

verde, alimentação animal, entre outros. Visando esses múltiplos usos, o objetivo do trabalho foi estimar a 

produção de mourão vivo por um banco de estacas jovem de gliricídia. O estudo foi realizado em um banco 

de estacas jovem de gliricídia, em Cáceres - MT, no campus do IFMT. Aos 12 meses de idade, foram 

amostrados 64% dos indivíduos. Foram coletados dados de altura total da planta, número de furcações, que 

corresponde às estacas potenciais, e diâmetro de cada furcação (estacas). Considerou-se uma altura mínima 

de 1,5 m e diâmetro mínimo de 3,2 cm para estacas passíveis de colheita para formação de mourão vivo na 

presença de bezerros. A quantidade estimada do potencial de produção foi de 204 estacas para mourão vivo. 

Considerando a produção de estacas para outras finalidades, como propagação na forma de mudas, que 

exigem menores dimensões, a quantidade de estacas produzidas pelo banco de estacas de gliricídia em 

questão terá um aumento significativo. 

 
Palavras-chave: Gliricidia sepium. Agroecologia. Cerca ecológica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Gliricidia sepium (Jacq) Walp, popularmente conhecida como gliricídia, é uma 

leguminosa arbórea nativa da América do Sul e Central, possuindo distribuição nas 

regiões tropicais. Contem múltiplos usos, como na utilização para a produção de adubos 

verdes, sombreamento, produção de lenha, mourões vivos, cerca viva, alimentação 

animal, entre outros.  

 É uma planta adaptada a solos pobres e ácidos, além das raízes nodularem 

abundantemente quando inoculadas com bactérias fixadoras de nitrogênio (WANDELLI 

et al., 2006). A espécie se adapta bem a regiões de secas prolongadas. Segundo Drumond 

et al. (2004), a gliricídia destaca-se por apresentar rápido crescimento, alta capacidade de 

regeneração, resistência à seca e facilidade em propagar-se sexuada e assexuadamente.  

A espécie é muito rica em proteínas, sendo muito utilizada na alimentação de 

animais. De acordo com Andrade et al. (2015), o seu uso como componente na dieta dos 

animais destacou-se dentre os sistemas implantados, sendo imprescindível em áreas onde 

há escassez em volume ou deficiência na qualidade de alimentos para ruminantes. 

Devido aos múltiplos usos, sua capacidade de perpetuar em solos poucos férteis e 

suportar secas prolongadas, além de proporcionar a redução dos custos de construção de 

cercas quando utilizada como mourão vivo, vislumbra-se o potencial de uso da espécie 

na região de Cáceres – MT.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estimar a produção de mourão vivo por 

um banco de estacas jovem de gliricídia. 
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METODOLOGIA  

 

 O estudo foi realizado em um banco de estacas jovem de gliricídia, em           

Cáceres - MT, no campus do IFMT (Figura 1). A área de estudo fica localizada sob as 

coordenadas 16°07’50.2’’S e 57°41’23.7’’W. A temperatura média anual é de 26,24° C 

e a precipitação total anual é de 1.335 mm (NEVES; NUNES; NEVES, 2011). 

 

Figura 1: Limite territorial da cidade de Cáceres-MT frente a área de estudo 

 

 

       
 

Fonte: Laboratório de Geotecnologia- UNEMAT (2010);. Google Maps (2018). 

 

O banco de estacas foi implantado a partir de 102 mudas seminais em maio de 2017. 

A atividade foi realizada em aula prática do Curso de Engenharia Florestal da instituição. 

Não foi realizada calagem nem adubação. As covas foram feitas manualmente, com 

cavadeiras. Foi adotado o espaçamento 3x3 m. 

Aos 12 meses de idade, foram amostrados 64% dos indivíduos. Foram coletados 

dados de altura total da planta, número de furcações, que corresponde às estacas 

potenciais, e diâmetro de cada furcação (estacas). A altura total foi mensurada com uma 

vara graduada e o diâmetro das furcações com um paquímetro. Os valores foram 

extrapolados para toda a área. Considerou-se uma altura mínima de 1,5 m e diâmetro 

mínimo de 3,2 cm para estacas passíveis de colheita para formação de mourão vivo na 

presença de bezerros (DIAS; SOUTO; LIZIEIRE, 2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As dimensões das estacas estão de acordo com a recomendação de Dias, Souto e 

Lizieire (2008) para formação de cercas na presença de bezerros. A quantidade estimada 

do potencial de produção foi de 204 estacas para mourão vivo em todo o plantio. A altura 

média das estacas foi de 2,7 m, baseando-se na altura total das plantas. O diâmetro médio 

das estacas foi de 3,2 cm (Tabela 1). 
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Tabela 1 

Valores médios de altura total das plantas, diâmetro e número de estacas de Gliricidia 

sepium, produzdidas por um banco de estacas aos 12 meses de idade. 

 

Altura total (m) Diâmetro (m) Número de estacas 

2,7 3,2 204 

 

De acordo com Bomfim (1999), estacas de gliricídia de 50 a 70cm de comprimento 

e com mais de 2 cm de diâmetro, sem encharcamento do solo, possuem excelente taxa de 

pegamento e alta taxa de sobrevivência.  

Considerando a produção de estacas para outras finalidades, como propagação na 

forma de mudas ou formação de banco de estacas, que exigem menores dimensões, a 

quantidade de estacas produzidas pelo banco de estacas de gliricídia em questão terá um 

aumento significativo. 

 

CONCLUSÕES 

 

  O banco de estacas de gliricídia se mostrou viável para colheita após 12 meses de 

implantação, sendo assim, os produtores rurais da região de Cáceres-MT podem cultivar 

a espécie e formar banco de estacas para futuramente utiliza-las para a formação de 

mourões vivos. 
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RESUMO 

 

Os cupins da espécie Heterotermes longiceps (Snyder, 1924), foram observados causando injúrias no caule 

da espécie florestal Tectona grandis em plantios florestais comerciais em Cáceres, Mato Grosso, Brasil. Os 

ataques de H. longiceps causaram galerias abaixo da casca e sobre a casca, na interface casca-alburno, desde 

o início da raiz até aproximadamente 1 m de altura. Esta é a primeira ocorrência de H. longiceps em teca 

no Brasil. 

 

Palavras-chave: Proteção florestal. Cupim. Tectona grandis. Plantio comercial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Teca, Tectona grandis, é uma espécie florestal originária da região sudoeste da 

Ásia que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário florestal mundial por apresentar 

uma madeira resistente e de alta qualidade, utilizada para fins nobres como fabricação de 

móveis finos, construção naval e interior de residências (LONGWOOD, 1961).  

Atualmente, países da África e da Américas do Sul estão em plena expansão de suas 

áreas de plantio desta espécie. No Brasil, os primeiros plantios de Teca foram feitos no 

estado do Mato Grosso na década de 70 (ASSIS; RESENDE, 2011). De acordo com a 

Indústria Brasileira de Árvores (2017), no ano de 2016 havia uma área de 87.502 ha de 

plantios comerciais no país, com concentrações nos estados de Mato Grosso e Pará.  

Plantios comerciais são uma fonte de recursos abundante para alimentação de 

cupins. Dentre as espécies que causam passivos econômicos estão os cupins de cerne, 

como Coptotermes sp., Cylindrotermes sp. e Heterotermes spp.  

 O ataque destas pragas a árvore pode ocasionar a destruição do sistema radicular, 

favorecer o desenvolvimento de patógenos, podendo ocasionar até a morte dos indivíduos 

florestais e consequentemente diminuir o número de matéria-prima para o corte 

(ZANETTI et al., 2005).  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi descrever o primeiro registro de 

ocorrência de cupins da espécie Heterotermes longiceps em plantios comerciais clonais 

de teca e a caracterização das injúrias produzidas. 

 

METODOLOGIA  

 

Durante visitas rotineiras em plantios comerciais no município de Cáceres 

(57°40'44''O; 16°04'14''S e altitude de 118 m), estado de Mato Grosso, Brasil no mês de 
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setembro de 2015, foram encontradas árvores mortas com alta infestação por cupins na 

região do tronco e abaixo da casca. 

Concomitantemente à detecção da infestação, foram fotografadas as injúrias 

promovidas por esses organismos às plantas no campo. Os cupins da casta dos soldados 

foram coletados nas plantas com um pincel e acondicionados em frascos contendo álcool 

80%, sendo, posteriormente, enviados ao Laboratório de Fitossanidade do IFMT Campus 

Cáceres - Prof. Olegário Baldo, onde foram triados com auxílio de um microscópio 

estereoscópico (40x), fotografados e identificados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os cupins foram identificados como Heterotermes longiceps (Blattodea: 

Rhinotermitidae) (Figura 1). As injúrias observadas foram a formação de galerias sobre e 

logo abaixo da casca, na interface casca alburno e no centro do cerne (Figuras 2 A, B e 

C), desde o início da raiz até aproximadamente 1m de altura. Um maior número de 

galerias foi observado na região do coleto, diminuindo na medida em que subiam no 

tronco.  

 

Figura 1: Soldado de Heterotermes longiceps (vista dorsal);  

 

 
Figura 2: Injúrias causadas por Heterotermes longiceps como a formação de galerias 

sobre a casca (A); logo abaixo da casca (B); no centro do cerne (C). 
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A celulose entre outros constituintes químicos presente na madeira são atrativos 

para esse grupo de insetos e quanto mais abundante, maior a susceptibilidade de ataque 

de térmitas (SHANBHAG; SUNDARARAJ, 2013), podendo chegar a 78 mg de madeira 

seca por cupim vivo por dia (MELO; BANDEIRA, 2007). Desta forma, estes cupins 

podem provocar severas injurias às plantas e causar grandes danos à produção florestal, 

inviabilizando a comercialização da madeira ou até mesmo causando a morte das árvores, 

além de estarem associados a ocorrência de cancros (RAETANO et al., 1997). 

Espécies do gênero Heterotermes possuem ampla distribuição mundial, ocorrendo 

em todas as regiões tropicais e subtropicais. Áreas com plantios de Teca vem se 

expandindo cada vez mais nas regiões tropicais (KOLLERT; CHERUBINI, 2010), o que 

pode promover um aumento na ocorrência de encontros entre estas duas espécies. 

 

CONCLUSÕES 

 

O primeiro relato da ocorrência de Heterotermes longiceps no Brasil possibilitou 

realizar a caracterização das injúrias provocadas pelo mesmo em plantio comercial de 

teca, onde foram denotadas danos por toda extensão do tronco. Com a grande abundância 

de florestas cultivadas de teca, torna-se necessário que estudos sejam realizados para um 

maior conhecimento do comportamento desse cupim perante a referida espécie florestal, 

afim de evitar maiores perdas econômicas e ecológicas.  
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RESUMO 

 

O IFMT tem lançado editais para apoiar o desenvolvimento de projetos, objetivando estimular o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade e 

desenvolver atividades de extensão. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi fazer um breve relato e 

levantamento de projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão integradas, realizadas pelo LERRAD. 

Foi realizado um levantamento dos projetos e atividades desenvolvidas, dos trabalhos produzidos e do 

número de bolsas concedidas. Foram realizadas 9 atividades de ensino, 7 atividades e/ou projetos de 

pesquisa e 1 projeto de extensão. Também foram apresentados 1 trabalho em evento, e publicados 6 

resumos em ANAIS, em 2 eventos locais, 1 evento nacional e 1 evento internacional, além de 2 trabalhos 

de conclusão de curso. No total, foram concedidas 6 bolsas para os projetos. Projetos e ações que integram 

o ensino a pesquisa e extensão, além de cumprirem com os objetivos dos Institutos Federais, potencializam 

os resultados e proporcionam um salto de qualidade das atividades, além de uma visão e percepção mais 

amplas. 

 
Palavras-chave: Sistema silvipastoril. Comunidade. Produtor Rural. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os editais de projetos de pesquisa e extensão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, têm buscado atender o que preconiza a Lei 

11.892/208 (Lei de criação dos Institutos Federais) em seu Artigo 7º, quanto aos objetivos 

dos Institutos Federais:  

 
Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades 

da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento 

e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.  

 

Desta maneira, o IFMT tem lançado diversos editais de pesquisa e extensão, além 

de editais de projetos de ensino, para apoiar o desenvolvimento de projetos e atividades, 

como o Edital 076/2016 NIT/DPI/PROPES/IFMT, Edital 033/2016 PROPES/IFMT e 

Edital 036/2017 PROPES/IFMT (editais de pesquisa e inovação tecnológica), além de 

editais de extensão, como o Edital de Fluxo Contínuo do Campus Cáceres e editais de 

projetos de ensino. 
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Sendo assim, as propostas de projetos institucionais devem, sempre que possível, 

buscar a integração do ensino, pesquisa e extensão. Práticas que, de fato, são 

amalgamadas. 

Em 19 de maio de 2015, foi institucionalizado o Laboratório de Estudos em 

Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradas (LERRAD) por meio da Portaria nº 

46. O LERRAD, já na sua concepção, foi imbuído de uma filosofia extensionista, como 

é possível observar na Portaria nº 46, onde são estabelecidas as finalidades no laboratório. 

Uma de suas finalidades é a “introdução do componente arbóreo nos ambientes de 

produção rural”. Ora, os ambientes de produção rural são as propriedades rurais. Desta 

forma, fica explícito que o LERRAD foi concebido imbuído de um espírito que visa a 

integração do IFMT com a comunidade. Neste sentido, desde a sua criação o 

laboratório vem desenvolvendo projetos de pesquisa integrados a projetos e ações de 

extensão e ensino. Cita-se aqui 1 projeto de pesquisa aplicada, 2 de inovação tecnológica 

e 1 de extensão, respectivamente, que foram aprovados nos editais citados anteriormente: 

- Desempenho silvicultural inicial de Dipteryx alata Vogel (cumbaru) em sistema 

silvipastoril: subsídios para arborização de pastagens na região de Cáceres – MT 

(IFMT, 2016a); 

- Sistema de produção de madeira integrada com a pecuária, em solo sob influência do 

lençol freático (IFMT, 2016b); 

- Otimização do uso de solos alagáveis na região de Cáceres - MT, através da 

implantação de sistema silvipastoril com Dypterix alata Vogel (cumbaru) como 

componente arbóreo (IFMT, 2017); 

- Implantação de um sistema silvipastoril: difusão de uma tecnologia de produção 

sustentável para o pequeno pecuarista de Cáceres – MT (IFMT, 2016c). 

Estes projetos, realizados em uma mesma propriedade rural, integraram atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de pesquisa e extensão foram ligadas a 

editais do IFMT, enquanto as atividades de ensino foram ligadas às aulas práticas de 

disciplinas do curso de engenharia florestal oferecido pela instituição. Os projetos 

visaram o benefício da comunidade, principalmente os pequenos pecuaristas da região de 

Cáceres, na tentativa, basicamente, de desenvolver sistemas de produção de madeira 

integrada à pecuária, em áreas de solos alagáveis, proporcionado a otimização do uso 

desses solos e consequente valorização da propriedade rural, incremento da renda e 

melhoria da qualidade de vida. Desta forma, foram instalados dois sistemas silvipastoris 

experimentais em uma pequena propriedade rural, com a finalidade de desenvolver 

tecnologia e difundir a prática de sistemas de produção que integrem a pecuária e floresta 

(sistemas silvipastoris) para o pequeno pecuarista da região. 

Vários alunos de graduação e dos cursos técnicos participaram de atividades de 

execução dos projetos de pesquisa e extensão citados acima, além de aulas de campo 

realizadas na área. Também foram realizadas atividades com o envolvimento de outras 

instituições. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi fazer um breve relato e 

levantamento de projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão integradas, 

realizadas pelo LERRAD. 
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METODOLOGIA  

 

O levantamento de dados foi realizado através de consultas aos registros de 

atividades dos projetos e aos diários das disciplinas ministradas pelos professores que 

participaram dos projetos. Em seguida foi elaborada uma tabela listando a data de 

realização, os projetos e atividades desenvolvidas, a finalidade (ensino, pesquisa e 

extensão), o nível de ensino envolvido (médio, graduação e pós-graduação), as 

instituições externas envolvidas e o número de pessoas formalmente envolvidas. Pessoas 

envolvidas de maneira não formalizada não foram contabilizadas. 

Não foram consideradas as diversas atividades realizadas durante a execução dos 

projetos em que envolveram um grande número de alunos de diferentes níveis de ensino, 

como atividades de manutenção dos sistemas silvipastoris em que houveram a 

colaboração de voluntários. No entanto, foram contabilizados os projetos em si e as 

atividades realizadas concomitantemente aos mesmos, como visitas técnicas, aulas de 

campo, expedições de campo com participação de pesquisadores de outras instituições e 

desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso. 

Também foram contabilizados os trabalhos produzidos até o momento, entre 

apresentação de trabalhos, publicação de resumos e elaboração de trabalhos de conclusão 

de curso. Além disso, listou-se os nomes dos eventos e o alcance (local, regional, nacional 

ou internacional) de cada um. Por fim, foi contabilizado o número de bolsas concedidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

UM BREVE RELATO DAS ATIVIDADES E PROJETOS INTEGRADOS 

 

Os projetos consistiram, basicamente, na instalação de dois sistemas silvipastoris 

em uma pequena propriedade rural, na Comunidade São Francisco, em Cáceres – MT 

(Figura 1), com a finalidade de difundir essa tecnologia de produção sustentável para o 

pequeno pecuarista da região. Os sistemas foram implantados em fevereiro de 2017, na 

forma de experimentos, mediante projetos de pesquisa, possibilitando a formação de uma 

unidade de ensino, pesquisa e extensão fora do campus do IFMT, em parceria com a 

comunidade, através de um pequeno produtor rural. 
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Figura 1: Localização da propriedade onde foram instalados os sistemas silvipastoris, com 

destaque para a proximidade da escola e da estrada que dá acesso à comunidade. 

 

 
 

A escolha da propriedade para a execução do projeto foi estratégica, por se tratar 

de tipo de solo (periodicamente encharcado) comum em toda a região de Cáceres, 

permitindo que os resultados do projeto sejam extrapolados para toda a região. Além 

disso, a propriedade fica em frente à uma escola, na beira da estrada de acesso à 

comunidade (Figura 1). Isto possibilita aos produtores, assim como aos seus filhos, 

visualizarem diariamente o projeto, funcionando como uma vitrine para disseminação 

desta prática entre os pecuaristas, o que ressalta o caráter indissociável entre pesquisa e 

extensão dos projetos. 

As espécies arbóreas escolhidas para a formação dos sistemas foram a Dipteryx 

alata (cumbaru) e o Calophyllum brasilisense (guanandi), duas espécies nativas 

produtoras de madeira e de produtos florestais não madeireiros. O desempenho 

silvicultural das plantas vem sendo avaliado continuamente, sendo realizadas a 

mensuração do crescimento, taxa de sobrevivência das plantas e monitoramento do lençol 

freático (Figura 2). 

 

Figura 2: Mensuração de mudas de cumbaru (a) e guanandi (b) em sistemas silvipastoris 

e monitoramento do lençol freático (c). 
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Durante o período de execução dos projetos, foram realizadas diversas práticas 

silviculturais, integrando atividades de ensino (aulas práticas de campo), pesquisa e 

extensão. Foram realizadas atividades de abertura de trincheira e classificação do solo, 

abate de árvores com motosserra, preparo de área para o plantio, controle de formigas 

cortadeiras, balizamento de linhas de plantio, plantio, replantio, adubação, roçada 

mecanizada, roçada semi-mecanizada, e coroamento (Figura 3). 

 

Figura 3: Abertura de trincheira para classificação do solo (a), abate de árvores com 

motosserra (b), balizamento de linhas de plantio (c), plantio (d), roçada mecanizada (e), 

roçada semi-mecanizada (f), coroamento (g) e equipe, em atividade de manutenção, 

composta por professores, alunos de graduação e alunos de curso técnico (h). 

 

 
 

LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS 

 

Foram realizadas 9 atividades de ensino, 7 atividades e/ou projetos de pesquisa e 1 

projeto de extensão. Quanto aos níveis de ensino, 4 atividades e projetos envolveram a 

pós-graduação de instituições externas e 11 envolveram a graduação (curso de engenharia 

florestal do IFMT – Campus Cáceres). Houve o envolvimento de quatro instituições 

externas (IFMT – Campus Juína, UNEMAT, UNESP e UFMT) em 5 atividades (Tabela 

1 e Figura 4). 
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Tabela 1 

 Data (mês e ano) de realização, atividades e projetos desenvolvidos, finalidade (ensino, 

pesquisa e extensão), nível de ensino envolvido (médio, graduação e pós-graduação), 

instituição externa envolvida e número de pessoas formalmente envolvidas. 

 

Data Atividades e Projetos 

Finalidade: 

Ensino 

Pesquisa 

Extensão 

Nível: 

Médio 

Graduação 

Pós-grad. 

Instituição 

externa 

envolvida  

Nº de 

Pessoas 

Ago 

2016 a 

Jul 

2017 

Projeto de pesquisa: Edital 

033/2016 PROPES/IFMT 
Pesquisa Graduação ------- 4 

Ago 

2016 a 

Agos 

2018 

Projeto de extensão: Edital 

de fluxo contínuo 
Extensão Graduação ------- 5 

Set 

2016 a 

Out 

2017 

Desenvolvimento de 

trabalho de conclusão de 

curso (TCC) 

Ensino e 

pesquisa 
Graduação ------- 2 

Out 

2016 a 

Out 

2017 

Desenvolvimento de 

trabalho de conclusão de 

curso (TCC) 

Ensino e 

pesquisa 
Graduação ------- 2 

Out 

2016 a 

Ago 

2017 

Projeto de inovação 

tecnológica: Edital 

076/2016 

NIT/DPI/PROPES/IFMT 

Pesquisa Graduação ------- 3 

Out 

2016 

Expedição de campo para 

reconhecimento e escolha 

de área para estudo de 

pesquisa em mestrado 

Pesquisa Pós-grad. UNESP 5 

Mai 

2017 

Expedição de campo com 

professor da UFMT para 

apresentação do projeto e 

estabelecimento de 

parcerias 

Pesquisa Pós-grad. 
UFMT 

 
3 

Jun 

2017 

Aula de campo com 

objetivo de observar e 

discutir aspectos 

agrossilviculturais 

Ensino Graduação ------- 24 

Jun 

2017 

Roteiro pedológico: análise 

de perfis de solos 
Ensino Graduação ------- 27 

Ago 

2017 a 

Jul 

2018 

Projeto de inovação 

tecnológica: Edital 

036/2017 PROPES/IFMT 

Pesquisa Graduação ------- 5 
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... continuação 

Data Atividades e Projetos 

Finalidade: 

Ensino 

Pesquisa 

Extensão 

Nível: 

Médio 

Graduação 

Pós-grad. 

Instituição 

externa 

envolvida  

Nº de 

Pessoas 

Set 

2017 

Aula de campo com 

objetivo de análise da 

relação solo e 

planejamento de uso e 

ocupação 

Ensino 

Pós-grad. 

(Ciências 

Ambientais 

e Geografia) 

UNEMAT 16 

Out 

2017 

Aula de campo com 

objetivo de estudo da 

relação solo-ambiente 

Ensino Graduação ------- 20 

Fev 

2018 

Aula de campo com 

objetivo de realizar prática 

de coroamento e replantio 

Ensino Graduação ------- 19 

Abr 

2018 

Aula de campo com 

objetivo de análise da 

relação solo e 

planejamento de uso e 

ocupação 

Ensino 

Pós-grad. 

(Ciências 

Ambientais 

e Geografia) 

UNEMAT 24 

Ago 

2018 

Aula de campo com 

objetivo de estudo da 

relação solo-ambiente 

Ensino Graduação 

IFMT 

Campus 

Juína 

60 

 

Figura 4: Defesa de TCC (a), aula de campo sobre a relação solo-ambiente com alunos 

dos cursos de engenharia florestal e biologia do IFMT Campus Cáceres e Campus  Juína, 

respectivamente (b), turma do 8º semestre de engenharia florestal do IFMT Campus 

Cáceres em aula prática de coroamento e replantio de mudas (c) e interação de alunos e 

professores dos Campus Cáceres e Campus Juína em atividade no pátio da Escola 

Municipal São Francisco, localizada em frente à propriedade onde os projetos foram 

realizados. 
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TRABALHOS PRODUZIDOS 

 

A Tabela 2 apresenta a quantidade de trabalhos produzidos até o momento. Foi 

apresentado 1 trabalho em evento, e publicados 6 resumos em ANAIS, em 2 eventos 

locais (Figura 5), 1 evento nacional e 1 evento internacional, além de 2 trabalhos de 

conclusão de curso. 

 

Tabela 2 

Publicação de trabalhos (tipo e quantidade), finalidade (ensino, pesquisa ou extensão), 

nome do evento e alcance (local, regional, nacional ou internacional). 

 

Tipo de 

trabalho 
Quantidade 

Finalidade: 

Ensino 

Pesquisa 

Extensão 

Nome do 

evento 
Alcance 

Apresentação 

de trabalho em 

evento 

1 Pesquisa 

3º Congresso 

Brasileiro 

Florestal no 

Cerrado 

Nacional 

Publicação de 

trabalhos em 

ANAIS de 

evento 

2 Pesquisa JENPEX 2017 Local 

Publicação de 

trabalhos em 

ANAIS de 

evento 

2 Pesquisa 
VII 

CONFLAT 
Internacional 

Publicação de 

1 trabalho de 

pesquisa e 1 de 

extensão em 

ANAIS de 

evento 

2 
Pesquisa e 

extensão 
JENPEX 2018 Local 

Trabalho de 

conclusão de 

curso 
2 

Ensino e 

pesquisa 
------- ------- 
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Figura 5: Apresentação de trabalho na JENPEX 2017 (evento local). 

 

 
 

BOLSAS 

 

 No total, foram concedidas 6 bolsas para os projetos, sendo 2 bolsas de 

produtividade e 4 bolsas de iniciação científica (Tabela 3). 

 

Tabela 3 

Total de bolsas concedidas durante a execução dos projetos. 

 

Tipo Quantidade 

Produtividade 2 

Iniciação científica 4 

 

CONCLUSÕES 

 

Projetos e ações que integram o ensino a pesquisa e extensão, além de cumprirem 

com os objetivos dos Institutos Federais, potencializam os resultados e proporcionam um 

salto de qualidade das atividades, além de uma visão e percepção mais amplas. 
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RESUMO 

 

O cumbaru possui ampla distribuição no Brasil, podendo em média chegar aos 15 metros de altura, e por 

apresentar usos múltiplos, alta taxa de germinação e bom desenvolvimento das mudas tem despertado 

interesse para o cultivo florestal. Assim, objetivou-se selecionar árvores matrizes de cumbaru com 

características desejáveis para produção de madeira, através da aplicação do Índice de Seleção Arbórea, 

possibilitando a coleta de sementes e produção de mudas de melhor qualidade genética. O estudo foi 

realizado nas áreas de pastagens arborizadas de aproximadamente 121,3 ha. Para cada indivíduo foi obtido, 

a altura total, altura do fuste, forma do fuste, diâmetro de copa, altura da base da copa, diâmetro a 1,30 m 

do solo e forma de copa. As árvores avaliadas foram classificadas com base em um conjunto de sete 

características de interesse e com base nos atributos e escores, calculou-se o Índice de Seleção Arbórea. 

Foram levantadas 101 árvores de uma população inequiânea, em áreas de pastagens, onde após aplicação 

da equação, os indivíduos foram ranqueados do maior para o menor. Todos os indivíduos selecionados 

foram classificados entre bom e ótimo quanto, à altura total, forma de copa e diâmetro a 1,30 m do solo. O 

uso do Índice de Seleção Arbórea se mostrou prático e objetivo como critério para seleção de matrizes, no 

entanto, ajustes na equação utilizada neste trabalho pode proporcionar maior precisão dos resultados. 

 

Palavras-chave: Melhoramento Florestal. Silvicultura. Dipteryx alata 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Dipteryx alata Vogel, da família Fabaceae, popularmente conhecida como 

cumbaru e baru, possui ampla distribuição no Brasil. O cumbaru é uma árvore que em 

média pode chegar aos 15 metros de altura. A madeira é de alta densidade e durável, 

sendo própria para construção civil, estruturas externas e mourões. A polpa dos frutos 

pode ser consumida por humanos, animais silvestres e pelo gado. As sementes são 

comestíveis e possuem alto valor nutritivo (LORENZI, 2008). Segundo Sano (2016) a 

espécie tem despertado interesse para o cultivo florestal, tendo em vista que apresenta 

usos múltiplos, alta taxa de germinação e bom desenvolvimento das mudas. 

No entanto, para que a espécie florestal atinja o seu máximo potencial produtivo, é 

necessário selecionar material genético superior. Sano (2016) afirma que um dos 

primeiros passos da seleção é a escolha da árvore matriz fornecedora de sementes. As 

árvores matrizes geralmente são aquelas que apresentam características desejáveis 

superiores aos demais indivíduos, como por exemplo, altura, diâmetro e boa condição 

fitossanitária. Os critérios a serem considerados durante a seleção da árvore matriz devem 

ser de acordo com a finalidade do plantio florestal, que podem ser para a obtenção de 

madeira ou apenas para a produção de frutos e sementes (SENA; GARIGLIO, 2008). 

Uma vez que a produção florestal é afetada diretamente pela escolha do material 

genético, trabalhos que visem subsidiar o melhoramento florestal para a espécie em 

estudo são de suma importância, pois a silvicultura do cumbaru é desconhecida e não há 
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mudas clonais ou sementes melhoradas disponíveis no mercado. Além do fato de que a 

seleção de material genético de maior potencial produtivo poderá resultar em ganhos 

expressivos de produtividade. 

Desta forma, objetivou-se selecionar árvores matrizes de cumbaru com 

características desejáveis para produção de madeira, através da aplicação do Índice de 

Seleção Arbórea, possibilitando a coleta de sementes e produção de mudas de melhor 

qualidade genética. 
 

METODOLOGIA  

 

O estudo foi realizado nas áreas de pastagens arborizadas de aproximadamente 

121,3 ha do IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, localizado no município de 

Cáceres - MT (Figura 1). O clima, segundo Köppen, é do tipo Awa, clima tropical com 

inverno seco, com estação chuvosa no verão e estação seca no inverno. A temperatura 

média anual é de 26,24°C, com precipitação total anual de       1335 mm e umidade relativa 

do ar média de 78,50% (NEVES; NUNES; NEVES, 2011). 

 

Figura 1: Localização da área de estudo. 

 
 

Para a coleta de dados, foram utilizadas exclusivamente árvores adultas presentes 

nas áreas de pasto. Seguindo metodologia adaptada de Salman et al. (2012), as árvores 

avaliadas foram classificadas com base em um conjunto de sete características de 

interesse para a seleção. Na coleta de dados foram obtidos, para cada indivíduo, a altura 

total - Ht (m), altura do fuste - Hf (m), forma do fuste - Ff, diâmetro de copa – Dc (m), 

altura da base da copa - Hbc (m), diâmetro a 1,30 m do solo - DAP (cm) e forma de copa 

– Fc. Os dados de Ht, Hf e Hbc foram coletados com um hipsômetro digital e a Ff foi 

classificada em reto, levemente torto, torto e muito torto, realizado visualmente por uma 

única pessoa. 

O DAP foi mensurado com suta e o Dc com trena, tomando uma medida no sentido 

Leste-Oeste (Dc1) e outra no sentido Norte-Sul (Dc2). Sendo Dc obtido pela média de 
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Dc1 e Dc2. A forma da copa foi classificada em colunar, elíptica horizontal, elíptica 

vertical, figueira, flabeliforme, globosa e umbeliforme, tomando como base um gabarito 

de formas. A altura da copa – Hc (m) foi calculada conforme equação 1. 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑡 − 𝐻𝑏𝑐 
Equação (1) 

 

Em que: Hc = altura de copa; Ht = altura total; e Hbc = altura da base da copa. 

 

Para cada atributo foram estabelecidos critérios e escores, onde Hf, DAP, Hc e Dc 

foram critérios definidos por intervalos de classes com base na média e desvio padrão. Já 

os escores são pontuações que vão de 1 a 5, sendo, respectivamente, nomeados de 

péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Em relação à Ht, Ff e Fc adotou-se os mesmos 

valores de atributos e escores daqueles autores. Com base nos atributos e escores, 

calculou-se o Índice de Seleção Arbórea (ISA), conforme a equação 2. 

 

𝐼𝑆𝐴 = [(𝑃𝐻𝑡 × 2) + (𝑃𝐻𝑓 × 2) + (𝑃𝐹𝑓 × 0,5) + (𝑃𝐷𝐴𝑃 × 2) + (𝑃𝐻𝑐 × 1,5)
+ (𝑃𝐷𝑐 × 1,5) + (𝑃𝐹𝑐 × 0,5)]/𝐶 

 

Equação (2) 

Em que: ISA = Índice de Seleção Arbórea; C = constante igual a 100, para que os valores 

obedeçam à escala de valores entre 1 e 5; e P = pontuação do atributo (que é multiplicado 

pelo peso atribuído a cada atributo na escolha da matriz). 

No total, foram levantadas 101 árvores de uma população inequiânea, em áreas de 

pastagens. Os indivíduos foram ranqueados baseados nos valores de ISA, do maior para 

o menor. Foram selecionados indivíduos superiores, com características desejáveis para 

produção de madeira, baseado nos maiores valores de ISA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A tabela 1 apresenta os valores dos atributos dendrométricos e a classificação das 

árvores selecionadas como matrizes, conforme o Índice de Seleção Arbórea (ISA). 

Em relação à Ht, Fc e o DAP, todos os indivíduos selecionados foram classificados 

entre bom e ótimo. O Ff de todas as árvores recebeu escores máximos (cinco), enquanto 

para Hf e Hc os escores variaram de regular a bom. O Dc também variou de regular a 

bom, no entanto ressalta-se que o indivíduo número cinco mesmo tendo sido selecionado 

obteve escore ruim.  

Quanto às características desejáveis para a produção de madeira, os seis indivíduos 

selecionados apresentaram valores superiores à média dos demais indivíduos levantados, 

que tiveram em média 12,0 m de Ht, 4,3 m de Hf e 46,5 cm de DAP. Todavia, um fator 

que deve ser levado em consideração é que os indivíduos presentes nas áreas de pastagens 

podem ser de diferentes idades. Por isso, uma árvore de maior diâmetro e mais alta pode 

não ser a melhor para a seleção, visto que essa superioridade pode ser devida á árvore ser 

mais velha e não de origem genética. 
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Tabela 1 

 Classificação das árvores de Dipteryx alata com características desejáveis para 

produção de madeira, selecionadas como matrizes pelo Índice de Seleção 

Arbórea (ISA) e valores de atributos dendrométricos avaliados. 

 

Classif. 
Ht 

(m) 

Hf 

(m) 

Hc 

(m) 

Dc 

(m) 

DAP 

(cm) 
Ff Fc ISA 

1º 12,3 6,0 8,3 8,4 59,0 R FLA 4,15 

2º 16,0 7,2 10,9 13,5 50,6 R G 4,10 

3º 15,1 7,3 10,3 13,0 52,0 R EV 4,10 

4º 15,4 6,0 11,7 12,5 55,4 R G 4,10 

5º 15,1 4,7 12,6 16,8 70,8 R FLA 4,00 

6º 13,4 7,3 10,2 13,3 56,5 R CO 3,95 

Nota: Ht – Altura total; Hf – Altura do fuste; Hc – Altura da Copa; Dc – Diâmetro da 

copa; DAP – Diâmetro a 1,30 m do solo; Ff – Forma do fuste; Fc – Forma da copa; ISA 

– Índice de Seleção Arbórea;  R – Reto; LT – Levemente torto; T - Torto; MT – Muito 

torto; EV – Elíptica vertical; G – Globosa; FLA – Flabeliforme; CO – Colunar;  

 

CONCLUSÕES 

 

 O uso do ISA se mostrou prático e objetivo como critério para seleção de matrizes, 

eliminando subjetividades. No entanto, ajustes na equação utilizada neste trabalho, 

quanto aos pesos atribuídos a cada atributo dendrométrico de interesse, pode proporcionar 

maior precisão dos resultados. 
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Eixo 7: Informática, Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas  

 

RESUMO 

 

A informação é um fator importante em nosso cotidiano, e dispor desta informação de maneira rápida e 

confiável torna-se um ativo importante para as empresas. Este trabalho discorrerá sobre a segurança nas 

redes de computadores, conceitos e prevenções. Como método para obter as bases teóricas e dialogar acerca 

do tema, optou-se pelo levantamento bibliográfico de autores, que serão descritos na pesquisa, que 

apresentam resultado sobre o tema da pesquisa, e a pesquisa qualitativa, pois, busca-se através dos 

resultados contribuir de maneira qualitativa com os leitores. Desta maneira acredita-se na relevância da 

pesquisa devido aos termos e discussões que serão apresentados neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Segurança. Redes de Computadores.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O fluxo de dados nas redes de computadores teve uma aumento significativo nas 

últimas décadas, proporcionado pelo avanço dos meios de telecomunicações, pode-se 

afirmar que as informações são o que temos de mais importante na comunicação de dados, 

nas redes de computadores, não obstante, no contexto econômico que vivemos o 

conhecimento tornou-se fator de crescimento e lucro para as empresas em geral. E devido 

a esta crescente necessidade de trocas de informações cada vez mais mediada por 

computadores, as empresas tendem a investir mais no setor de TI (Tecnologia da 

Informação) principalmente no setor de segurança da informação. 

Esta pesquisa, apresentara os conceitos e prevenções que possibilitam aos 

profissionais da área de Redes de Computadores estarem oferecendo meios mais seguros, 

ao acesso e disponibilidade dos dados, para que as informações possam circular 

livremente entre os computadores nas redes. E através das reflexões esboçadas, acredita-

se que esta pesquisa, possa ser uma referência teórica que possibilite novas investigações 

sobre o tema. 

Desta maneira, faz-se uma discussão do assunto supracitado, relacionando os 

autores que auxiliaram o entendimento e interpretação do objeto da pesquisa, como 

metodologia adotou-se pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos de segurança em redes 

de computadores e prevenções, onde  nos embasamos em autores como: Kurose, Gallo, 

Andrew Tanenbaum entre outros, e através de suas obras pode-se aprimorar os 

conhecimentos do objeto de estudo, que possibilitou a construção do nosso próprio ponto 

de vista sobre o tema e que expomos neste artigo. 

 Para tanto, espera-se contribuir de forma significativa com objetivo de disseminar 

cada vez mais os conhecimentos sobre o objeto de pesquisa. A presente proposta foi 

possibilitar uma discussão sobre esta temática (segurança em redes de computadores) 
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levando em conta a importância e a relevância do assunto para a nossa sociedade, portanto 

oferece-se aos leitores, a aquisição de novos olhares sobre este e outros assuntos que 

englobam as tecnologias de redes de computadores.  

 

METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudos bibliográficos tendo como 

referenciais autores que proporcionaram a realização de um julgamento qualitativo que 

possibilitou obter resultados positivos. Fez-se inicialmente uma leitura ampla sobre o 

objeto de pesquisa, segurança em redes de computadores, após essa primeira análise 

desenvolveu-se a delimitação do tema, estabelecendo quais tópico poderiam ser 

abordados durante a pesquisa.  

Estabelecidos os principais objetos de estudo, uma releitura foi realizada para 

executar o fichamento e posterior analise dos fragmentos, após o fichamento foi 

desenvolvida a análise dos dados e montagem da estrutura textual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para dar maior entendimento ao nosso estudo faz-se necessário ter em nosso âmbito 

conceitual o que seria uma rede segura, acerca deste item Gallo (2003) afirma que: “uma 

rede segura está associada à proteção e guarda apropriados de todos os componentes 

associado à rede”. Para o autor a proteção de uma rede vai além da proteção de dados, 

pois o mesmo acrescenta a segurança no seu contexto físico, onde podemos destacar 

fatores imprescindíveis como o local e estrutura na qual a rede encontra-se instalada. 

Porém, pode-se analisar outros fatores que atenuam para dar maior segurança à 

rede, segundo a concepção do autor Kurose (2003), “a segurança de uma rede está 

relacionada com a segurança da comunicação onde podemos destacar pontos como o 

sigilo dos dados, autenticação e integridade dos dados enviados na rede”.  

Desta maneira, uma rede segura está relacionada com aspectos diversos, como 

percebe-se pelas citações feitas pelos autores, visto que, não basta que os dados estejam 

protegidos de uma maneira lógica, através de softwares e outros meios, se fisicamente 

não temos uma estrutura segura para o armazenamento desses dados, deste modo, 

verificamos que a segurança da rede de computadores se dá pela união destes fatores 

acrescida de uma utilização consciente dos computadores da empresa. 

 

PREVENÇÕES DE ATAQUE AOS DADOS EM UMA REDE DE COMPUTADORES 

 

Ao discorrer sobre formas de prevenir ataques aos dados em uma rede, iremos fazer 

um paralelo onde esboça-se dois métodos de prevenção a ataques, pois busca-se desta 

maneira fazer uma analogia ao processo evolutivo do contexto proteção de dados. 

O primeiro método a ser estudados é a criptografia, método este que historicamente 

foi utilizado por militares, atualmente vem sendo aplicado principalmente para se fazer 

autenticação de certificados digitais em comunicações via internet. O segundo método de 

prevenção que será mostrado é o Firewall, que é amplamente utilizado em empresas e 

embutido em sistemas operacionais modernos como Windows e Linux. 
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CERTIFICADOS DIGITAIS 

 

A criptografia está muito relacionada com o uso de certificados digitais, desta 

maneira, neste tópico faremos uma breve introdução do que seria um certificado digital, 

para que possamos entender melhor os conceitos da criptografia neste contexto. 

Segundo Tanenbaum (2003), “os certificados digitais foram desenvolvidos para que 

chaves públicas possam ser vinculadas a um protagonista (indivíduo, empresa etc.), ou a 

um atributo”. Pela citação do autor fica clara a função dos certificados digitais, que é 

certificar se determinada empresa ou pessoa realmente está executando a ação, em envios 

ou transações online. E para que possamos entender melhor vejamos através da figura 01 

como seria um certificado digital. 

 

Figura 1: Certificado digital da empresa Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:ttps://www.google.com 

 

Um certificado além de informar o nome da empresa ou indivíduo ao qual é 

vinculado, nos traz outras informações, e observando a figura 2 podemos verificar 

informações adicionais como: seu período de validade e quem emitiu o certificado. 
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Figura 2: Certificado digital da empresa Google. 

 
 

Fonte: https://www.google.com 

 

Outras informações que pôde-se visualizar através da figura 02, é que os 

certificados também mostram o caminho que o mesmo percorreu para ser credenciado, e 

como observa-se existe uma hierarquia para que uma empresa possa expedir um 

certificado. 

Através das imagens acima, pode-se concluir que os certificados digitais são uma 

solução muito boa, e visto que sua base está na criptografia veremos no próximo tópico 

deste artigo algumas considerações sobre este método de prover segurança aos dados. 

 

CRIPTOGRAFIA 

 

A criptografia foi um recurso muito usado em décadas passadas, atualmente é 

utilizada para dar segurança no envio de dados pela internet, e por algumas empresas que 

desenvolvem software baseados nos conceitos e métodos da criptografia.  

Segundo Tanenbaum (2003) “quatro grupos de pessoas contribuíram para a arte da 

criptografia: os militares, os diplomatas, as pessoas que gostam de guardar memórias e 

os amantes”. Para o autor, dos grupos citados o que mais destacou foram os militares, 

pois os mesmos utilizaram-se deste artifício com mais intensidade. A criptografia pode 

ser feita usando alguns métodos como: chaves simétricas, assimétrica e chaves públicas, 

destas estaremos destacando a chave pública, especificamente a infraestrutura de chave 
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pública (PKI), por ser um recurso que vem sendo muito utilizado no contexto de envio de 

mensagens pela internet, entre cliente e servidor. 

 Segundo Gallo (2003), “uma PKI envolve processos de geração, publicação, 

gerenciamento e revogação de chaves públicas”. Para melhor compreensão vejamos o 

exemplo citado pelo autor. Segundo Galo (2003)  

 
“Na comunicação entre cliente e servidor na internet o navegador 

(cliente) solicita um certificado que contém a chave pública do servidor, 

verifica a autenticidade da chave é gerada outra chave que o navegador irá 

utilizara para criptografar os dados e este processo que o navegador faz o 

servidor web também o faz”. 

  

Nota-se a existência de um processo de criptografia e descriptografia dos dados, 

este processo está vinculado ao uso de certificados digitais, que são utilizados para fazer 

a identificação e validação dos agentes envolvidos na comunicação. 

Durante esse processo, é feita uma consulta pelo servidor e também pelo navegador 

se o certificado do requisitante da comunicação está registrado como válido em sua base 

de dados, caso o mesmo não esteja, o usuário é notificado com uma mensagem similar a 

esta: “o certificado não está validado deseja exibir os dados desta página”. 

E desta forma, a criptografia continua sendo usada e contribuindo para dar mais 

segurança ao envio de dados e consequentemente a segurança das informações que 

trafegam nas redes de computadores. 

 

FIREWALL 

 

Ao dialogar sobre segurança de redes de computadores logo somos interrompidos 

por alguém dizendo: ‘em minha rede utilizando um ótimo firewall”. Vejamos alguns 

conceitos e funções que um firewall pode assumir para dar mais segurança às informações 

nas redes de computadores.  

Segundo Kurose (2004), “os firewalls são implementados almejando impedir 

ataques referentes:  interferência no trafego da rede, apaguem ou modifique informações, 

ou que obtenham informações confidencias da rede interna”.  

Para alcançar os objetivos supracitado pelo autor Kurose, foi desenvolvido meios 

que possibilite ao firewall oferecer a proteção necessária a rede.   

 Filtros de Pacotes: Os firewalls geralmente são implantados em roteadores, e através 

deles que os pacotes entram e saem das redes de computadores. Segundo Kurose (2004), 

“o método de filtragem de pacotes se baseia em deixar alguns datagramas passarem pelo 

roteador e filtrar outros, baseando-se em endereços IP, porta TCP ou UDP, tipo de 

mensagem ICMP”. 

Podemos demonstrar este conceito com um exemplo simples, onde bloqueia-se 

todos os seguimentos UDP e conexões Telnet, através desta política simples de segurança 

estaríamos impedindo que intrusos se conectassem a hospedeiros de nossa rede interna e 

subtraísse dados da mesma. 

 Porém, é comum que haja a necessidade de conexões externas, com este sistema 

de proteção que implementamos bloqueando as portas TCP ou UDP seria impossível. 

Para tornar isso possível é necessário utilizar um sistema de combinação de endereços e 

números de portas onde o roteador pode bloquear todos os pacotes Telnet (porta 23) com 

exceção dos que estiverem especificados dentro de uma faixa de IP. 
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 Observa-se que o método de filtro de pacotes é eficiente em alguns aspectos como 

exemplificado acima, entretanto, não é tão eficaz em algumas situações como também 

elencamos acima, descreve-se a seguir outra funcionalidade dos firewalls que suprem 

essas deficiências. 

 Firewalls Baseados em Proxy: com o surgimento desta tecnologia, possibilitou ao 

gerente de TI (Tecnologia da Informação) com o auxílio dos responsáveis pela empresa 

a criação de uma política de segurança na qual determine de que maneira as informações 

serão compartilhadas pelos computadores da empresa. 

Vejamos um exemplo exposto pelo autor Peterson (2004) onde o mesmo descreve 

a seguinte situação: a empresa almeja colocar algumas páginas acessíveis à todos os 

usuários externos, mais deseja restringir certas páginas aos usuários da empresa, visto 

que, a empresa possui um servidor Web Corporativo. 

 
[..] a solução é colocar um proxyHTTP no firewall. Os usuários remotos 

estabelecem uma conexão HTTP/TPC com o Proxy, que examina o URL 

contido na mensagem de solicitação.Se a página solicitada por permitida para 

o host de origem, o Proxy estabelece uma segunda conexão HTTP/TCP com 

o servidor e encaminha a solicitação para o servidor.(Peterson,Larry.2004, 

pag.452) 

 

Através da citação, o autor mostra como seria o funcionamento do Proxy com o 

meio externo, acessando a página da empresa e os usuários da empresa acessando páginas 

externa. 

Pode-se observar que o Proxy possibilita aos firewalls não apenas criar uma parede, 

mas sim decidir que tipo de informações são permitidas ou acessadas pela empresa. Este 

é apenas um exemplo de como este método possibilita que as sejam manipuladas com 

mais segurança, de forma interna e externa.  

Pois com a utilização do Proxy, pode-se lidar melhor com algumas dificuldades 

encontrada com o sistema de filtros de pacotes, principalmente no tocante ao acesso 

externo a rede da empresa. 

 

FIREWALLS LIMITAÇÕES 

 

Com as considerações feitas até momento pode-se afirmar que o firewall é uma 

excelente tecnologia, e que veio a agregar de maneira significativa, pois dá maior 

segurança às informações nas redes de computadores. 

Porém, o firewall protege os usuários internos contra usuários externos, mas ele não 

protege usuários internos um dos outros. Embora haja pressões sociais e legais que 

possam impedir que os usuários infrinjam as políticas de segurança locais, as pressões 

não são eficazes contra o código móvel importado para a empresa por esses usuários.  

Por exemplo, os programas poderiam chegar em mensagens de correio eletrônico 

de aparência inocente, mas que executada no local, daria acesso praticamente ilimitado 

aos hosts da rede. 

Outro exemplo que podemos expor é o seguinte: suponhamos que um usuário com 

uma rede sem fio quer se comunicar com o firewall da empresa e o usuário é um usuário 

legítimo, com permissão de acesso, o firewall permitiria, mas poderia nesta situação um 

concorrente da empresa estar próximo e estabelecer uma conexão através deste usuário, 
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neste caso o firewall aceitaria, pois para o firewall estaria sendo feito uma solicitação de 

uma conexão permitida. 

Através destes exemplos, pode-se perceber que mesmo muito eficaz o firewall 

possui limitações, estas que devem ser observadas, entretanto o firewall é um excelente 

recurso que associado a uma boa política de segurança e ao uso consciente dos 

computadores pelos usuários da rede nos leva a excelentes resultados. 

 

CONCLUSÕES 

 

A complexidade e abrangência da segurança da informação, como tem sido visto 

ao longo das discussões nesse artigo, envolve diferentes aspectos. De acordo com 

Peterson (2004) “o estudo da segurança da informação nos conduz a vários caminhos e 

olhares, visto que, se trata de um assunto que elenca uma vasta área de conhecimentos”, 

onde pode-se destacar tópicos estudados por nos neste artigo como: criptografia, o uso 

dos firewalls e conceitos novos como certificados digitais entre outros. 

Buscou-se através deste trabalho, proporcionar de uma forma objetiva e estruturada 

um estudo acerca dos conceitos e prevenções do tópico segurança de redes. Para que 

alcançar tais objetivos buscou-se bases em autores renomados da área de redes de 

computadores. E através das assertivas expostas pelos mesmos, pode-se abstrair nossos 

próprios olhares a acerca dos assuntos pesquisados. 

Pode-se através desses estudos alcança alguns objetivos traçados durante o 

desenrolar desta pesquisa. Verifica-se que a segurança de redes está relaciona não 

somente como os dados são protegidos, más a maneira que estes são armazenados e 

manipulados interna e externamente. 

Ao estudar as prevenções observou-se que a criptografia apesar de ser uma técnica 

antiga de segurança hoje continua sendo muito utilizada, sendo um recurso significativo 

ao ser aderido aos certificados digitais, tecnologia que está se destacando de maneira 

significativa para dar maior segurança à troca de informações online. Pois através destes 

certificados pode-se observar devidamente os autenticados, possibilitando aos servidores 

o reconhecimento do usuário de forma segura, isso só é possível através dos conceitos de 

Chave Pública de advém da criptografia. 

Verifica-se também através deste estudo, que o firewall vêm se destacando como 

recurso de proteção aos dados, principalmente no que se relacionam as informações que 

podem ou não circularem na rede, pois através deste recurso, o responsáveis pela área de 

TI (Tecnologia da Informação) podem criar normas de uso dos acessos que a rede dispõe 

a fazer bloqueios relacionado estes, a política de segurança da empresa. 

Desta maneira, através deste estudo pode-se tirar várias conclusões acerca dos 

tópicos por nos estudados como citou-se acima, porém convém destacar que a segurança 

em redes de computadores pode nos levar para muitos olhares acerca de um mesmo 

assunto, assim sendo, através desta pesquisa buscou-se expor de maneira clara e concisa 

o assunto, deixando aos leitores algumas sugestões da temática que é tão vasta e 

complexa, e espera-se que a mesma possa ser objeto de outros estudos sobre o abordado. 
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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou descrever uma metodologia detalhada da transesterificação via catálise ácida 

assistida p 

or cavitações ultrassônicas, avaliando a eficácia desse processo na redução da alta acidez. Para efeitos 

comparativos foi produzido dois tipos de biodiesel, o primeiro chamado de BioC, trata-se de um biodiesel 

obtido a partir da transesterificação via catalise ácida do óleo de copaíba por aquecimento convencional. O 

segundo biodiesel obtido foi chamado de BioU, e consiste em um biodiesel obtido a partir da 

transesterificação via catalise ácida do óleo de copaíba por cavitações ultrassônicas. Tanto o BioC quanto 

o BioU, apresentaram uma acidez acima do limite mínimo permitido pela ANP. O BioU apresentou acidez 

um pouco maior do que o BioC. Este, por sua vez, apresentou baixíssimo rendimento, que já era esperado 

de acordo com a literatura para processos de transesterificação ácida por aquecimento convencional, no 

entanto, a redução da acidez do meio foi uma grande e promissora constatação. Nesse estudo, tanto o 

método convencional quanto as cavitações ultrassônicas foram eficazes na redução da acidez do meio. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. ANP. Convencional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Parente (2003), o biodiesel é um combustível biodegradável, de 

fácil obtenção e que tem propriedades semelhantes ao diesel comum (proveniente do 

petróleo). É obtido a partir da chamada reação de transesterificação, que ocorre entre um 

triacilglicerídeo e um álcool de cadeia curta (etanol ou metanol) na presença de um 

catalisador. 

A maior parte do biodiesel atualmente produzido no mundo deriva da reação de 

transesterificação entre o óleo de soja, um álcool de cadeia curta, impulsionados por um 

catalisador. Na reação de transesterificação, um triacilglicerídeo reage com um álcool 

(metanol ou etanol) na presença de uma base ou ácido forte, produzindo uma mistura de 

ésteres de ácidos graxos e glicerol (GERIS et al., 2007; KNOTHE et al., 2006). Entre os 

catalisadores ácidos, destacam-se o ácido sulfúrico, ácido sulfônico e ácido clorídrico. O 

uso de catalisadores enzimáticos emprega, geralmente, as lípases (SILVA, 2011). 

Uma grande limitação da reação de transesterificação via catálise básica, é a 

utilização de óleos de elevada acidez. Os ácidos graxos livres em óleos vegetais com alto 

índice de acidez podem reagir com os catalisadores básicos formando sabões e emulsões, 

prejudicando assim, a separação dos ésteres e da glicerina. A alta acidez no óleo, também 

pode levar a produção de um biodiesel de alta acidez, acima de 0,5 mg KOH/g, que 
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atualmente é o limite máximo exigido pela Agência nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis (ANP), que regulamenta o biodiesel no Brasil (DA SILVA, 2005). 

Portanto em óleos de elevada acidez, a utilização de catalisadores ácidos é 

recomendada, no entanto, são raros os trabalhos que descrevem de forma detalhada, uma 

metodologia de transesterificação via catálise ácida para óleos de alta acidez. Para a 

transesterificação utilizando catalise ácida, são exigidas altas temperaturas (mínimo de 

100ºC) e alta razão molar álcool/óleo (KNOTHE et al., 2006). 

Uma boa medida que pode ser adotada a catálise ácida, com o intuito de se trabalhar 

em condições mais brandas e com encurtamento do tempo de reação, é a 

transesterificação assistida por cavitações ultrassônicas. O ultrassom tem sido utilizado 

como meio de acelerar a reação de transesterificação, pois promovem choques mais 

eficientes entre os líquidos, causando a emulsificação da mistura reacional. A aceleração 

da reação acontece devido a atuação das cavitações, que consiste no processo de criação, 

aumento e implosão de vapor e gases provendo assim, a ativação da reação. A diminuição 

do tempo reacional poderá trazer importantes benefícios, tais como maior produção e 

economia energética (BRITO, 2011; LIMA, 2010). 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou descrever uma metodologia 

detalhada da transesterificação via catálise ácida assistida por cavitações ultrassônicas, 

avaliando a eficácia desse processo na redução da alta acidez. 

  

METODOLOGIA  

 

Para a aplicação da catálise ácida, foi necessária a utilização de um óleo de elevada 

acidez, no caso desse trabalho utilizou-se o óleo de copaíba de acidez igual à 24,28 mg 

KOH/g. O óleo foi utilizado sem nenhum tratamento prévio de sua acidez. 

Para efeitos comparativos foi produzido dois tipos de biodiesel, o primeiro 

chamado de BioC, trata-se de um biodiesel obtido a partir da transesterificação via 

catalise ácida do óleo de copaíba por aquecimento convencional. O segundo biodiesel 

obtido foi chamado de BioU, e consiste em um biodiesel obtido a partir da 

transesterificação via catalise ácida do óleo de copaíba por cavitações ultrassônicas 

(GERIS et al., 2007). 

O BioC foi obtido a partir da reação entre 70 mL de óleo de copaíba, 70 mL de 

metanol e 2 mL de ácido sulfúrico. Primeiramente adicionou-se ao metanol, 2 mL de 

ácido sulfúrico e verteu-se essa mistura em um balão de fundo chato. Posteriormente o 

balão foi acoplado a um sistema de refluxo. A reação de transesterificação se processou 

durante o período de 2h à temperatura de 70ºC, sob constante agitação. 

O BioU foi obtido a partir da reação entre 70 mL de óleo de copaíba, 70 mL de 

metanol e 2 mL de ácido sulfúrico. Primeiramente adicionou-se ao metanol, 2 mL de 

ácido sulfúrico e verteu-se essa mistura em um balão de fundo chato. Posteriormente o 

balão foi acoplado a um sistema de refluxo assistido por cavitações ultrassônicas. A 

reação de transesterificação se processou durante o período de 2h, conforme figura 2. 
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Figura 2: Sistema de transesterificação ácida do óleo de copaíba por cavitações 

ultrassônicas 

 

 
 

Após a reação o BioC e BioU foram transferidos separadamente para funis de 

separação para separação de fases, nesse caso, fase superior metanol e glicerol e fase 

inferior ésteres. Após separação a mistura de ésteres foi lavada com água destilada à 90ºC 

até que os ésteres apresentassem pH neutro. Posteriormente o biodiesel foi seco com 

sulfato de sódio anidro. 

Os biodieseis obtidos foram caracterizados então quanto a seu índice de acidez e o 

cálculo de seu rendimento foi efetuado. O cálculo do rendimento (R%) foi realizado a 

partir da equação 1. 

 

R% =
100.  V

70 𝑚𝐿
 

Equação (1) 

Onde:  

V= Volume de biodiesel obtido após lavagem e purificação. 

 

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 

descrita por Moretto e Fett, (1998), que define índice de acidez como o número de mg de 

hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra 

de óleo. O cálculo da acidez foi determinado pela equação 2. 

 

IA =
V .  F .  5,61

𝑃
 

Equação (2) 

Onde:  

IA: Índice de acidez; 

F: Fator de correção da solução de NaOH;  

V: Volume de NaOH gasto para titular a amostra;  

5,61: Equivalente grama do KOH;  

P: Número de gramas da amostra.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O BioC e BioU foram caracterizados quanto em termos de seu índice de acidez, e 

rendimento. A tabela um traz os resultados comparativos de acidez antes e depois das 

transesterificações. 

 

Tabela 1 

Resultados comparativos de acidez antes e depois das transesterificações. 

 

Parâmetros BioC BioU Óleo  

Índice de acidez 5,8 mg KOH/g  6,5 mg KOH/g 24,28 mg KOH/g 

Rendimento 25% 50% 100% 

 

Observando a tabela 1 é nítido que a transesterificação via catálise ácida foi 

promissora em termos de redução do índice de acidez. Nota-se no entanto, que tanto o 

BioC quanto o BioU, ainda encontram-se com uma acidez acima do limite mínimo 

permitido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) que 

é de no máximo 0,5 mg KOH/g de amostra. 

Observa-se ainda, que as cavitações ultrassônicas proporcionaram um biodiesel de 

acidez um pouco maior do que aquela do biodiesel obtido por aquecimento convencional. 

No entanto, o rendimento em biodiesel foi maior para o BioU. Esses resultados podem 

estar relacionados à presença de cavitações das ondas ultrassônicas capazes de intensificar 

o ataque nucleofílico transformando mais óleo em biodiesel. No entanto o choque 

provocado pelas cavitações pode ter sido capaz de degradar mais cadeias ao final do 

processo, promovendo depósitos de ácidos graxos no meio. 

É necessário portanto uma maior avaliação desse comportamento. O BioC 

apresentou baixíssimo rendimento, que já é previsível na literatura para processos de 

transesterificação ácida por aquecimento convencional, no entanto, a redução da acidez 

do meio foi uma grande e promissora constatação (KNOTHE et al., 2006). 

 

CONCLUSÕES 

 

Tanto o BioC quanto o BioU, apresentaram uma acidez acima do limite mínimo 

permitido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP) que 

é de no máximo 0,5 mg KOH/g de amostra. O BioU apresentou acidez um pouco maior 

do que o BioC. Este, por sua vez, apresentou baixíssimo rendimento, que já é previsível 

na literatura para processos de transesterificação ácida por aquecimento convencional, no 

entanto, a redução da acidez do meio foi uma grande e promissora constatação. Nesse 

estudo, tanto o método convencional quanto as cavitações ultrassônicas foram eficazes 

na redução da acidez do meio. 
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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou a avaliação da influência da temperatura no teor oleaginoso das sementes de 

amendoim após a extração do óleo utilizando a metodologia de extração com solvente à quente e com 

solvente à frio. Foram utilizados dois solventes, o hexano e o éter de petróleo. Foram montados 4 sistemas 

de extração: hexano e sementes à frio, hexano e sementes à quente (soxhlet), éter de petróleo e sementes à 

frio e éter de petróleo e sementes à quente (soxhlet). Ao final do processo o rendimento em óleo para 

sistema foi calculado. Houve uma diferença no teor de óleo extraído entre os solventes, o hexano apresentou 

uma eficiência superior ao éter de petróleo para a extração do óleo de amendoim à frio. Já em comparação 

ao método de extração, o método de extração à quente mostrou ser mais vantajoso em relação ao método à 

frio em termos de teor oleaginoso, no entanto, essa diferença foi pouco considerável, levando em conta 

todas as vantagens que o método à frio traz em relação a baixa degradação do óleo pela ação da alta 

temperatura. Pode-se concluir então que para o teor oleaginoso, o método de extração à quente se mostrou 

mais vantajoso. 

 

Palavras-chave: Á quente. Á frio. Hexano. Éter de petróleo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os processos de extração de óleos vegetais, consistem basicamente em prensagem 

e extração por solvente. O método por prensagem pode ser realizado à frio ou à quente. 

Para a extração por solvente o processo também pode ser realizado à frio, no entanto, 

predomina na indústria a realização da extração utilizando a temperatura de ebulição do 

solvente. 

A extração de óleo com solvente é um processo de transferência de constituintes 

solúveis (o óleo) de um material inerte (a matriz graxa) para um solvente com o qual a 

matriz se acha em contato. Os processos que ocorrem são meramente físicos, pois o óleo 

transferido para o solvente é recuperado sem nenhuma reação química (REGITANO-D´; 

BRUM; ARRUDA, 2009). 

A alta temperatura apresenta como principal benefício, o aumento da eficiência 

de extração, pois o aquecimento está intimamente relacionado ao aumento na capacidade 

de extração, além de eliminar a toxidade ou constituintes não desejados do óleo. O 

aumento no rendimento pode ser explicado pela quebra ocorrida nas células de óleo, pela 

coagulação de proteínas e pela diminuição da viscosidade do óleo que torna seu fluxo em 

direção ao solvente, mais facilitado (PIGHINELLI, 2007).  

Como desvantagem a alta temperatura pode levar à formação de peróxidos durante 

o processo de extração, já que há aquecimento constante da micela e a exposição ao 

oxigênio durante o procedimento (REGITANO-D´; BRUM; ARRUDA, 2009). A 
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presença de peróxidos no óleo pode acelerar o processo de rancidez e torná-lo uma 

matéria prima nociva para utilização na indústria de alimentos e na indústria de biodiesel. 

Como forma de contornar essa limitação, a extração por solvente à temperatura 

ambiente pode ser uma boa estratégia desde que forneça o mesmo rendimento em termos 

de teor de óleo extraído, fornecido pela extração com solvente na sua temperatura de 

ebulição. 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo avaliar a influência da 

temperatura no teor oleaginoso obtido após a extração do óleo de amendoim utilizando o 

solvente à quente em comparação com o teor obtido na extração utilizando o mesmo 

solvente à frio. 

 

METODOLOGIA  

 

As sementes de amendoim foram trituradas em liquidificador doméstico. Após 

trituração, cerca de 150g de sementes foram adicionadas em 4 recipientes fechados 

confeccionados com papel de filtro. 

Em um béquer de 1L foi adicionado o pacote contendo as sementes e esses foram 

imersos em 600 mL de Hexano à temperatura ambiente, esse sistema foi denominado HF. 

Da mesma maneira em outro béquer de 1L foi adicionado o pacote contendo as sementes 

e esses foram imersos em 600 mL de Éter de petróleo à temperatura ambiente, esse 

sistema foi denominado EF. Ambos os béqueres permaneceram em repouso por 4 h. 

Simultaneamente foram montados dois sistemas de extração pelo método 

soxhlet, que utiliza o solvente na sua temperatura de ebulição (à quente). Para o processo 

de extração, pelo método Sohxlet, o pacote contendo as sementes foi adicionado ao 

equipamento onde se utilizou 600 mL de cada solvente (Hexano e éter de petróleo), 

separadamente. O sistema de extração com hexano à quente foi denominado HQ e o 

sistema de extração com Éter de petróleo à quente foi denominado EQ. O processo de 

extração ocorreu em refluxo durante o período de 4 horas. 

Ao final de 4 horas, os pacotes contendo as sementes foram retirados dos 

béqueres e ambas as misturas contendo óleo e solvente à frio (HF e EF) foram conduzidas 

à um ao evaporador rotatório para separação e recuperação do solvente.  

Simultaneamente, ao final das 4 horas o processo de extração à quente foi 

interrompido, os pacotes contendo as sementes foram retirados e ambas as misturas 

contendo óleo e solvente à quente (HQ e EQ) foram conduzidas à um ao evaporador 

rotatório para separação e recuperação do solvente.  

Após a separação, os óleos (HF, EF, HQ, EQ) foram conduzidos a estufa à 80ºC 

onde permaneceram por 24 h para eliminação de voláteis. Após 24 h, os óleos foram então 

pesados e teve seu rendimento calculado a partir da equação 1. 

 

150 g ------------100% 

Mbcheio - mbvazio --------- X 

Equação (1) 

Onde:  

200g: Quantidade de matéria-prima; 

Mbcheio: Massa do bécher cheio; 

mbvazio:  Massa do bécher vazio; 

X: porcentagem de óleo extraído em relação à massa de semente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a extração, o rendimento em óleo para cada processo foi calculado, os 

resultados são apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Valor de Rendimento em óleo após extração com Hexano e Éter de petróleo à frio e à 

quente separadamente 

 

Solvente 

utilizado 

Rendimento do óleo 

de amendoim à 

Quente 

Rendimento do óleo 

de amendoim à Frio 

Hexano 36,10% 21,40% 

Éter de Petróleo 36,16% 20,94% 

 

Observando a tabela 1, fica claro que os processos realizados à quente, ou seja, à 

temperatura de ebulição do solvente são mais eficientes em retirar o óleo contido nas 

sementes. Esse comportamento está intimamente relacionado à quebra da viscosidade do 

óleo, o que facilita a permeação do solvente no mesmo (THOMAS, 2003). 

No entanto, observa-se que para o mesmo solvente, essa diferença é pequena. O 

que leva a concluir que o processo de extração à frio pode ser vantajoso, pois não degrada 

o óleo por meio da elevação da temperatura, evitando assim uma possível formação de 

peróxidos no meio. A alta temperatura também pode ser responsável por aumentar o 

índice de acidez do óleo, pois é capaz de promover a quebra das cadeia facilitando o 

depósito de ácidos graxos no meio (MORETTO; FETT, 1998). 

Uma grande vantagem da extração à frio, encontra-se na facilidade do processo, 

basta um recipiente para embeber as sementes trituradas para que o solvente comece a 

agir. Trata-se de um processo menos dispendioso, sem perda excessiva de solvente, como 

é o caso do método soxhlet quando ocorre algum problema na condensação. 

No caso desse estudo fica claro que houve uma diferença no teor de óleo extraído 

significativa entre os solventes, o hexano possui uma eficiência superior ao éter de 

petróleo para a extração do óleo de amendoim à frio. 

Já em comparação ao método de extração à frio e o método de extração à quente, 

o método à quente (soxhlet), mostrou ser mais vantajoso em relação ao método à frio em 

termos de teor oleaginoso, no entanto, essa diferença foi pouco considerável, levando em 

conta todas as vantagens que o método à frio traz em relação a baixa degradação do óleo 

pela ação da alta temperatura. 

 

CONCLUSÕES 

 

No presente estudo houve uma diferença no teor de óleo extraído entre os 

solventes, o hexano possui uma eficiência superior ao éter de petróleo para a extração do 

óleo de amendoim à frio. 

Já em comparação ao método de extração à frio e o método de extração à quente, 

o método à quente (soxhlet), mostrou ser mais vantajoso em relação ao método à frio em 

termos de teor oleaginoso. Essa diferença foi pouco considerável, levando em conta todas 
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as vantagens que o método à frio traz em relação a baixa degradação do óleo pela ação da 

alta temperatura. 

Pode-se concluir então que para o teor oleaginoso, o método de extração à quente 

se mostrou mais vantajoso. 
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RESUMO 

 

O biodiesel pode ser produzido a partir de diferentes oleaginosas, e a soja é a mais utilizada, mas devido ao 

seu custo elevado pesquisas com fontes alternativas tem sido realizadas. O óleo residual e o de sementes 

do mamão (Carica papaya L.) mostram-se eficientes para esta finalidade. A partir deste contexto o objetivo 

deste experimento foi avaliar a qualidade do biodiesel produzido a partir de blendas de óleos de semente 

de mamão e o residual em tempos crescentes de irradiação em micro-ondas. Inicialmente preparou-se as 

blendas nas concentrações de 10:90% e 30:70% (óleo de semente de mamão: óleo residual) e avaliou o seu 

índice de acidez antes e após a etapa de neutralização. A produção do biodiesel com estas blendas ocorreu 

através da reação de transesterificação metílica e com o catalisador hidróxido de potássio por irradiação em 

micro-ondas durante 15 segundos. A mistura reacional foi transferida para um funil de decantação. No 

biodiesel bruto realizou a etapa de lavagem, purificação e secagem do biodiesel. Repetiu-se o experimento 

para os tempos de 30, 45 e 60 segundos de aquecimento em micro-ondas. Todos os biodieseis foram 

avaliados. O melhor biodiesel produzido foi com a blenda 10:90% (óleo de semente de mamão: óleo 

residual) com 45 segundos de aquecimento em micro-ondas.  Concluiu-se que a blenda de óleos de semente 

de mamão e o residual é uma matéria-prima em potencial na produção do biodiesel e a busca por 

otimizações nas condições operacionais são necessárias na obtenção de um biodiesel de ótima qualidade. 

 
Palavras-chave: Transesterificação. Mistura reacional. Catalisador.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, com o grande problema do aquecimento global, e efeito estufa 

provenientes do petróleo e seus derivados, pesquisas com biocombustíveis foram 

realizadas, pela razão de ser produzidos a partir de fontes renováveis, ligado ao 

desenvolvimento sustentável, correto socialmente, economicamente viável e que 

desempenham o mesmo papel dos combustíveis fósseis. Dentre os biocombustíveis, 

destaca-se o biodiesel, combustível biodegradável provenientes da biomassa renovável, 

obtido mediante processo produtivo que consome óleos vegetais ou gorduras animais 

como matéria prima principal (LORA; VENTURINI, 2012). 

Comumente é produzido pela reação de transesterificação, mas o tratamento 

térmico, as mico-emulsões e esterificação são outros processos usados para este fim. Na 

reação de transesterificação o óleo reage com um álcool de cadeia curta (metanol ou 

etanol), na presença de um catalisador heterogêneo ou homogêneo básico, ácido ou 

enzimático. Os catalisadores heterogêneos são pesquisados por se obter uma fração de 

glicerina mais pura após o processo de produção. Porém, a catálise homogênea em meio 

alcalino ainda prevalece como a opção mais imediata e economicamente viável para a 

transesterificação de óleos vegetais, sendo o hidróxidos de sódio e o potássio mais usado 

industrialmente (RAMIRO, 2013). 
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A transesterificação por um catalisador básico com metanol é tecnicamente mais 

viável do que a com etanol. Segundo Almeida (2016) o metanol é a rota cinética mais 

rápida por apresentar uma cadeia menor e uma maior polaridade, o que facilita a reação 

de separação dos ésteres da glicerina propensa a consumir menos energia e menor tempo. 

A transesterificação pode ser efetuada em batelada ou em fluxo contínuo utilizando 

aquecimento convencional.  Outras metodologias para produção de biodiesel empregam 

fluidos supercríticos, craqueamento térmico e aquecimento por micro-ondas (KNOTHE, 

2006; LORA; VENTURINI, 2012). 

Pesquisas substituindo o método convencional pelo uso do aquecimento em micro-

ondas vem sendo realizadas pela diminuição do consumo de energia em razão da 

diminuição do tempo reacional, e dependo das condições operacionais resultam em 

melhor rendimento do processo (NASCIMENTO, 2009). 

Silva Filho (2009) estudou a produção de biodiesel pela transesterificação alcalina 

homogênea do óleo de soja com metanol utilizando radiação de micro-ondas, variando 

apenas a concentração de catalisador e o tempo de reação, obteve a melhor conversão 

97,08% dentro de 10 segundos de reação com 1% de catalisador e razão molar 

metanol/óleo de 6:1. 

Na produção do biodiesel pode ser utilizado inúmeras oleaginosas devido à sua 

grande biodiversidade e riqueza nestas plantas. O Brasil possui um grande potencial a ser 

explorado, tanto em relação ao aproveitamento energético de culturas temporárias e 

perenes, como em relação ao uso de óleos residuais. As oleaginosas considerados 

relevantes na produção do biodiesel são o girassol, canola, pinhão manso, coco, azeite de 

dendê e outros, dependendo da região que são produzidos.  

O óleo de soja é a matéria prima mais abundante para a produção de biodiesel no 

Brasil, no entanto, devido ao seu custo elevado e seu uso no segmento alimentício o 

governo tem incentivado pesquisas com o uso de outras fontes na produção de biodiesel 

em substituição ao óleo de soja. 

O óleo residual é uma fonte alternativa em potencial em substituição a soja, na   

produção de biodiesel pelo reaproveitamento de um resíduo que seria descartados em 

locais indevidos como nas pias, vasos sanitários ou até mesmo nos cursos hídricos, 

acarretando o entupimento de canos da rede de esgoto e, consequentemente grandes danos 

ambientais (SILVA, 2011).  

Pesquisas apontam que óleos residuais vegetais se mostram viáveis para a produção 

do biodiesel, uma das maiores vantagens que se tem nesta utilização é que não há 

necessidade da extração, gerando assim custo menor e retirando no meio ambiente algo 

extremamente poluidor (MARTEN; MORE, 2014). 

O reaproveitamento de resíduos de frutos, como a semente de mamão papaya 

(Carica papaya L.) é uma outra alternativa viável como matéria-prima na obtenção do 

biodiesel, pois o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores da fruta e suas 

sementes são geralmente descartadas pela indústria. Melo (2010) relata que as sementes 

de mamão apresentam uma média em porcentagem de óleo de 25% a 27%, superior ao 

de algumas oleaginosas, como soja e algodão. Estes mesmos autores verificaram que o 

biodiesel obtido a partir do óleo extraído da semente de mamão apresenta uma 

estabilidade oxidativa acentuada e superior aos óleos vegetais comestíveis como soja, 

girassol, colza, milho, entre outros. 

A importância de agregar valor à esses resíduos tornando e contribuindo para suprir 

a necessidade de novos insumos para a produção do biodiesel, pode ser um grande avanço 
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tanto para redução do impacto ambiental, quanto para fomentar o segmento da indústria 

de biocombustíveis (MARTINS, 2012).  

O inconveniente do uso de óleos residuais, está relacionada a sua elevada acidez, o 

que pode afetar drasticamente as características finais de seu biodiesel. Um forma de 

minimizar este fato é o uso da mistura de dois ou mais óleos, conhecido por blendas, entre 

uma matéria prima de alta acidez, juntamente com outra, de baixa acidez. Mas se mesmo 

com o preparo das blendas a acidez continuar elevada, uma outra alternativa seria as 

mesmas passarem pelo processo de neutralização (FAGUNDES, 2011).  

A partir dos fatos acima citados, blendas de óleos residuais e o da semente de 

mamão vem sendo pesquisados como uma alternativa em potencial de matéria-prima na 

produção do biodiesel, pelo reaproveitamento de resíduos ecologicamente viável. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial das blendas de óleos de semente de 

mamão e o residual na produção do biodiesel em tempos crescentes de irradiação em 

micro-ondas. 

 

METODOLOGIA  

 

Os experimentos do presente estudo foram desenvolvidas no laboratório de química 

do Instituto Federal do Mato Grosso Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. O óleo 

residual foi coletado nas residências de Cáceres e o óleo de mamão adquirido na empresa 

Mundo dos Óleos. Os procedimentos das análises físico-químicas como índice de acidez, 

ácidos graxos e densidade seguiram a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998) e 

para a produção de biodiesel, a de Geris et al. (2007) e Melo (2010). 

Após a obtenção dos óleos das sementes de mamão e óleo residual, foram 

preparadas as blendas nas proporções em volume de 10:90% (BA) e 30:70% (BB) (óleo 

da semente de mamão: óleo residual) e avaliadas o índice de acidez. Devido ao fato da 

acidez apresentar acima de 1 mg KOH/g, as mesmas foram neutralizadas com adição de 

hidróxido de potássio e glicerina pura, após cada blenda atingir a temperatura de 90°C, 

sob agitação constante, durante 30 minutos. Depois cada mistura foi transferida para um 

funil de decantação por 24 horas e a glicerina foi retirada. Posteriormente lavou este 

material com água destilada a 60°C com três repetições e com solução saturada de cloreto 

de sódio para desfazer a possível formação de emulsão. Esta mistura ficou sob agitação 

constante durante 30 minutos a uma temperatura de 110°C. Em seguida, o óleo 

neutralizado foi filtrado com sulfato de sódio anidro. 

Nestas blendas neutralizadas foram realizadas algumas análises físico- químicas e 

serviram como matérias primas na produção do biodiesel. 

A reação de transesterificação por via básica, usando as blendas neutralizadas 

anteriormente, ocorreu utilizando como catalisador o hidróxido de potássio (KOH) na 

proporção de 1,5% em relação à massa do óleo. A razão molar utilizada foi de 8: 1 

(metanol: blenda). O catalisador foi adicionado ao metanol, sob agitação, formando a 

solução catalítica de metóxido de potássio e posteriormente foi adicionado em cada 

blenda. Em seguida, esta mistura foi levada ao micro-ondas, durante o tempo de 15 

segundos (MELO, 2010). 

A mistura reacional foi transferida para um funil de decantação durante 24 horas, 

para permitir a separação das fases: superior contendo biodiesel e inferior composta de 

glicerol, sabões, excesso de base e álcool. Cada biodiesel obtido nessa etapa foi conduzido 

a etapa de lavagem e purificação utilizando solução de ácido clorídrico, solução saturada 



 
 

286 

 

de cloreto de sódio e água destilada. A lavagem foi repetida até que o pH do meio, se 

tornasse neutro. Para remoção dos traços de umidade cada biodiesel foi filtrado utilizando 

sulfato de sódio anidro (GERIS et al., 2007). Repetiu-se o experimento para cada blenda 

nos tempos de 30, 45 e 60 segundos. 

Posteriormente, todos os biodieseis foram analisados quanto ao índice de acidez 

(IA), densidade (D) e rendimento, para a certificação da sua qualidade (MORETTO; 

FETT, 1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

ANÁLISE DAS BLENDAS 

 

  Inicialmente avaliou-se o índice de acidez das blendas (IA) em mg KOH/g e 

encontrou-se valores de 2,70 e 2,01 para as blendas BA e BB, respectivamente. Através 

destes resultados de IA elevados pode-se constatar que é necessário realizar o processo 

de neutralização. Uma alta acidez dificulta a obtenção do biodiesel reduzindo assim o 

rendimento do processo formando sais alcalinos de ácidos graxos. 

 Nas blendas neutralizadas realizou-se a análise de alguns parâmetros físicos e 

químicos, descritas na tabela 1. 

Tabela 1 

Resultado dos Parâmetros das Blendas de Óleos da semente de mamão e o 

residual neutralizado 

 

Blendas Índice de Acidez 

mg KOH/g 

Ácidos Graxos 

% 

Densidade  

Kg/m3 

BA 0,64 2,99 991 

BB 1,03 4,35 991 
 

Ao realizar o processo de neutralização das blendas, observou- se que houve uma 

redução no índice de acidez de aproximadamente 76 e 49%, para a BA e BB, 

respectivamente. Estas blendas apresentaram um IA de 0,64 mg KOH/g e 1,03 mg KOH/g 

respectivamente estando dentro dos padrões de pesquisa, pois segundo Gonçalves et al. 

(2009) o óleo deve conter uma acidez de no máximo 1mg/KOH para que o biodiesel a ser 

produzido tenha uma acidez que não ultrapasse no máximo 0,5 mg/KOH. Sendo assim, a 

blenda 10:90 (BA) foi a que mais se adequou entre os parâmetros necessários, embora as 

duas estão aptas e podem ser usadas para produção do biodiesel.  

Para Melo (2010) ao utilizar o óleo de mamão para produção do biodiesel por catálise 

básica (KOH) recomenda-se que o mesmo por apresentar uma acidez elevada passe por 

uma etapa de neutralização. 

Segundo Oliveira (2011) ao utilizar blendas de óleo de mamona e óleo de arroz 

verificou que o óleo de mamona tinha uma acidez muito elevada (3,7mg KOH/g), mas ao 

utilizar o óleo de arroz com acidez 0,5 mg KOH/g, a blenda destes óleos apresentou um IA 

de 2mgKOH/g. 

Pode-se avaliar através da tabela 1, que a porcentagem de ácidos graxos livres na 

blenda BA e BB foram de 2,99% e 4,35%, respectivamente.  

Serra (2010) afirma que a porcentagem de ácidos graxos não deve ultrapassar no 

máximo 3% para que ocorra a obtenção do biodiesel pois quanto mais elevado for índice 
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de acidez do óleo, menor é a eficiência da conversão favorecendo a reação de 

saponificação. A presença de ácidos graxos livres no óleos, gorduras e no biodiesel estão 

diretamente relacionadas com o índice de acidez. Quanto maior interação dos ácidos 

graxos livres, maior será acidez do biodiesel influenciada pelo estado de conservação da 

matéria-prima (RAMIRO, 2013). Este trabalho corrobora com este autor, pois o IA foi 

diretamente proporcional a porcentagem de acidez graxos livres e a blenda BB está acima 

do que afirma Serra (2010). 

Segundo Moretto et al. (2002) os ácidos graxos livres é a ocorrência em que o óleo 

está sofrendo uma quebra de suas cadeias, culminado na hidrólise parcial dos glicerídeos, 

sendo este um parâmetro variável tendo relação com o grau de pureza do óleo, 

processamento e conservação.  

A densidade é semelhante a encontrada na maioria dos óleos vegetais e independente 

da porcentagem em volume do óleo de mamão, as duas apresentaram o mesmo resultado. 

  

PRODUÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DAS BLENDAS 

 

Após a produção do biodiesel nas blendas 10:90% (BA) e 30:70% (BB) (óleo de 

mamão: óleo residual, respectivamente a partir dos tempos de 15, 30, 45 e 60 segundos e 

analisar alguns os parâmetros físicos e químicos estabelecidos, seus resultados estão 

apresentados nas tabelas 2 e 3. 

 

Tabela 2 

Resultado dos parâmetros dos biodieseis produzidos a partir da blenda BA, em  

tempos crescente de aquecimento em micro-ondas 

 

Parâmetros/Tempo Índice de Acidez 

mg KOH/g 

Rendimento  

% 

Densidade  

Kg/m3 

15 s 0,88 74 880 

30 s 0,47 76 890 

45 s 0,41 64 880 

60 s --- --- ---- 

 

Tabela 3 

Resultado dos Parâmetros dos Biodieseis Produzidos a Partir da Blenda BB, em 

Tempos Crescente de Aquecimento em Micro-ondas. 

 

Parâmetros/Tempo Índice de Acidez 

mg KOH/g 

Rendimento  

% 

Densidade  

Kg/m3 

15 s 0,80 58 890 

30 s 0,07 71 880 

45 s 0,93 67 880 

60 s 1,29 60 880 

 

Como pode ser avaliado pelas tabelas 2 e 3, em relação ao IA do biodiesel a partir 

da blenda 10:90% (BA) ocorreu um decréscimo deste parâmetro nos tempos de 15 

segundos até 45 segundos. Os tempos 30 e 45 segundos apresentaram um índice de acidez 

que mais corresponde aos padrões exigido pela ANP que é de no máximo 0,5 mg KOH/g 
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(ANP 2014). Com 60 segundos ocorreu a saponificação, não produzindo biodiesel. 

Provavelmente no tempo de 15 segundos de irradiação em micro-ondas não ocorreu a 

reação de transesterificação, contendo uma quantidade de óleos não reagidos. E com o 

tempo de 60 segundos pode ter ocorrido a hidrólise e consequentemente a saponificação. 

No trabalho de Leung, Xu e Leung (2010) ocorreu este fato e eles verificaram que 

a razão foi decorrente da quantidade de catalisador estar em excesso, reduzindo a 

conversão do processo, gerando um acúmulo de sabão. 

Na blenda 30:70% (BB) ocorreu um crescimento do IA com aumento do tempo de 

irradiação em micro-ondas. Com esta blenda, em todos os tempos, o índice de acidez está 

acima do que é permitido pela legislação vigente.  

 Uma razão para a elevada acidez é que o biodiesel pode conter uma umidade acima 

do permitido pela ANP. A presença de água pode ter rompido as duplas ligações da cadeia 

do biodiesel ocorrendo a formação de depósito de ácidos graxos. 

Pereira (2015), encontrou um IA de 0,37 mg KOH/g e 0,42 mg KOH/g em todas as 

proporções de blendas com o óleo da semente de mamão e óleo residual, pelo método 

convencional. 

Alguns pesquisadores verificaram que a irradiação em tempo superior a 45 

segundos pode ocorrer a hidrólise, alterando as características do biodiesel (CUNHA, 

2008; MILLI, 2011). 

A densidade para as duas proporções de blendas e em todos os tempos estudados 

apresentaram dentro da faixa definida pela ANP (2014) q que é 850-900 kg/m3indicando 

a pureza dos biodieseis produzidos.  

Segundo ANP a densidade está ligado à pureza da substancia onde ocorre um 

processo de lavagem que elimina todo excesso de água, metanol, sabões, glicerol, entre 

outros componentes. 

 Segundo Ramiro (2013) a densidade presente no biodiesel é um dos fatores que 

mais está relacionado a estrutura molecular dos ésteres, pois quanto maior for à interação 

entre as matérias-primas mais elevada será a densidade.  

 Stona (2011) afirma que uma densidade acima 900 Kg/m3 pode vir a ocorrer danos 

ao motor e o combustível podendo vir a apresentar um mau funcionamento no ponto de 

fulgor, ocasionando assim um acúmulo de óleo no motor. 

Ao analisar o rendimento do biodiesel pode-se constatar que o melhor resultado 

encontrado o obtido a partir da blenda 10:90% (BA) com tempo de 30 segundos e com 

um valor de 76%, menores quando comparada com outras pesquisas (MOURA, 2010). 

 Aquino (2012) afirma que a presença de sabões pode ocasionar a diminuição do 

rendimento, dificultando a separação dos ésteres, ou seja, quaisquer traços de 

saponificação saem de ácidos graxos, glicerina ou impurezas e provoca a formação de 

sabões no biodiesel. Para que haja um alto rendimento no biodiesel, o processo depende 

das etapas de lavagem e purificação. 

 Pereira (2015) encontrou um rendimento na faixa de 74 a 79,5%, com o biodiesel 

produzido a partir de blendas com o óleo de mamão e o residual. 

O rendimento de todos os biodieseis produzidos nas duas concentrações e diferentes 

tempos apresentaram resultados inferiores a legislação vigente, que é 96,5%. 

Provavelmente, pode ter ocorrido perdas durante o processo de lavagem do 

biodiesel. Um estudo na melhoria de técnicas de lavagem poderia melhorar este 

rendimento. 
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CONCLUSÕES 

 

A pesquisa realizada teve como objetivo avaliar o potencial de duas concentrações 

em porcentagem de blendas de óleos de semente de mamão e o residual na produção do 

biodiesel em tempos crescentes de irradiação em micro-ondas. 

      Após realizar o estudo das blendas e da produção do biodiesel pode-se concluir que o 

processo de neutralização foi eficiente na obtenção de blendas e aptas a produzir o 

biodiesel. 

A blenda 10:90% (óleo de semente de mamão: óleo residual) apresentou melhores 

resultados de índice de acidez e porcentagem de ácidos graxos livres. 

O biodiesel produzido com a blenda 10:90% (óleo de semente de mamão: óleo 

residual apresentou um melhor índice de acidez no tempo de 45 segundos. 

Todas as densidades dos biodieseis produzidos, independentemente do tempo e 

proporção estudada estavam de acordo com a legislação vigente. O índice de acidez dos 

biodieseis produzidos com a blenda 30:70, em todos os tempos estudados estavam acima 

do valor máximo permitido pela ANP. 

O rendimento de todos os biodieseis produzidos, nas duas proporções de blendas e 

em todos os tempos estudados apresentaram resultados 15 a 20% abaixo da legislação 

vigente. 

A busca por otimizações nas condições operacionais e técnicas de lavagem e 

purificação são necessárias na obtenção de um biodiesel de ótima qualidade. Mais estudos 

são essenciais com diferentes concentrações de blendas a partir dos referidos óleos. A 

blenda de óleo da semente de mamão e o residual é uma matéria-prima em potencial e 

interessante na produção do biodiesel.  
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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a qualidade do biodiesel produzido a partir de dois tipos de 

blendas usando o óleo de urucum. Os óleos de urucum antes e após a etapa de neutralização, soja e o 

residual foram avaliados de acordo com o Índice de acidez. Posteriormente preparou as duas blendas na 

concentrações em volume 20:80%, a primeira com o óleo de urucum neutralizado e o residual e o segundo 

com o óleo de urucum sem tratamento e o de soja e caracterizados. A síntese do biodiesel, usou os dois 

tipos de blendas com reação de transesterificação básica por rota metílica, com a adição do catalisador 

hidróxido de potássio na temperatura de 35oC por 90 minutos. Nos biodieseis brutos produzidos, foram 

realizada as etapas de separação, lavagem, purificação e secagem. Posteriormente, os biodieseis purificados 

foram caracterizados. Através deste estudo pode-se verificar que o biodiesel produzido com a blenda com 

óleo de urucum neutralizado e residual, apresentou melhores resultados quando comparado à blenda sem 

tratamento do referido óleo e o de soja. Todos os biodieseis encontram-se com os parâmetros estudados de 

acordo com a legislação vigente mas o rendimento foi menor do que o determinado pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis. Conclui-se que as blendas de óleo de urucum com o residual 

torna-se uma matéria prima interessante e ambientalmente correta por reaproveitamento de um óleo que 

seria descartado inadequadamente no meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Transesterificação. Método convencional. Catálise básica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Biodiesel tem se destacado e adquirido espaço no mercado nacional e 

internacional por ser um combustível biodegradável, não tóxico, ambientalmente correto 

e surgiu para minimizar os inconvenientes gerados pelos combustíveis fósseis (SILVA 

FILHO, 2009).  

O Biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos que 

pode ser obtido através do processo de craqueamento térmico, microemulsão, 

esterificação e principalmente a transesterificação, a mais difundida. A transesterificação, 

é a reação de óleos e gorduras com um álcool, preferencialmente de cadeia curta, na 

presença de um catalisador para formar ésteres e glicerol. Os álcoois mais utilizados no 

processo de transesterificação são o metanol e o etanol, especialmente o metanol, devido 

ao menor custo e a vantagens físico-químicas (maior polaridade) e os catalisadores 

homogêneos e alcalinos pela sua eficiência e promovendo altos rendimentos no produto 

final (SILVA, 2011; SILVA FILHO, 2009). 

Apesar da maior parte do biodiesel, produzido mundialmente, ser proveniente do 

óleo de soja, pode-se obter este produto a partir de diferentes oleaginosas (LORA; 

VENTURINI, 2012). O valor elevado de algumas matérias-primas aumentam o custo da 

produção deste biocombustível.  A partir deste fato pesquisas vem sendo realizadas com 

matérias-primas de menor custo e que sejam usadas na produção de um biodiesel de 

qualidade.  
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O urucum (Bixa orellana L.), fruto nativo da Amazônia é uma promissora 

alternativa, já que contém lipídeos e ácidos linoleico (40,0 %), palmítico (17,9 %), oleico 

(13,5%) e linolênico (12,3%), somando ao fato da escassez de trabalhos científicos nesta 

área (MATOS, 1992). Figueiredo et al. (2015) verificou que o extrato hexânico das 

sementes de urucum, além das aplicações tecnológicas como corantes, também podem 

ser utilizadas pela indústria como antioxidantes naturais, proporcionando uma alternativa 

capaz de substituir ou minimizar o uso de aditivos sintéticos aplicados no biodiesel. 

Dentre tantas matérias primas potenciais para a síntese de biodiesel, aquelas 

oriundas de resíduos, vem se destacando e chamado a atenção de vários pesquisadores, 

pois quando é reutilizado torna-se uma fonte limpa e alternativa de energia (MELO, 

2010). Agregar valor à esse resíduo tornando uma alternativa a mais para a matriz 

energética, contribuindo para suprir a necessidade de novos insumos para a produção do 

biodiesel, além de sanar o problema de eliminação dos resíduos. 

A maior limitação encontrada na utilização dos óleos de urucum e os residuais está 

relacionada a sua elevada acidez, o que pode afetar as características finais de seu 

biodiesel. Um forma já conhecida de contornar essa limitação, é realizar a neutralização 

dos óleos e a composição de blendas entre uma matéria prima de alta acidez, juntamente 

com outra, de baixa acidez como é o caso do óleo de soja (CARVALHO, 2016). 

Pesquisas com blendas estão sendo cada vez mais estudadas por ser capaz de 

contornar possíveis limitações presentes em diferentes óleos, que quando misturados 

podem melhorar as suas características, resultando em um biodiesel de melhor qualidade 

(SILVA et al., 2015). 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do biodiesel 

produzido a partir de dois tipos de blendas utilizando o óleo de urucum. Em um primeiro 

estudo, foram produzidas e avaliadas, blendas com os óleos de urucum neutralizado e o 

residual e em estudo, foram produzidas e avaliadas, blendas com óleos de urucum e soja.  

 

METODOLOGIA  

 

Os experimentos foram desenvolvidos no laboratório de química do Instituto 

Federal do Mato Grosso Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. O óleo de urucum foi 

adquirido na empresa Mundo dos óleos. O óleo residual foi coletado nas residências locais 

e o óleo de soja no comércio local. Inicialmente avaliou-se o índice de acidez (IA) de 

todos os óleos, segundo a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998). Como o óleo 

de urucum apresentou uma acidez elevada, realizou-se o processo de neutralização. 

Posteriormente, as duas blendas foram preparadas. A primeira na proporção 20:80% em 

volume (óleo de urucum neutralizado: residual) foi denominada de blenda A. A segunda, 

na proporção 20:80% em volume (óleo de urucum: soja) foi denominada blenda B. As 

blendas foram avaliadas quanto ao IA, porcentagem em ácidos graxos livres (%AGL), e 

massa específica (ME). 

A síntese do biodiesel, com estas blendas ocorreu através da reação de 

transesterificação, via catálise básica utilizando como catalisador o hidróxido de potássio 

1,5% (m/v) e como o álcool o metanol na razão molar 6:1 (metanol: blenda). O metóxido 

de potássio formado foi adicionado em cada blenda previamente preparada ao atingir a 

temperatura de 35ºC por 90 minutos. Transcorrido o tempo reacional, todos os biodieseis 

obtidos foram transferidos para funis de decantação para completa separação entre as 

fases: biodiesel e glicerina e impurezas por 24 h. Posteriormente os biodieseis brutos 
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foram conduzidos ao processo de lavagem e purificação com solução de ácido clorídrico, 

solução saturada de cloreto de sódio e água destilada até pH neutro. Posteriormente os 

biodieseis foram conduzidos à etapa de secagem com sulfato de sódio anidro (Geris et al., 

2007). Todos os biodieseis foram caracterizados quanto à seu índice de acidez, massa 

específica e rendimento (MORETTO; FETT, 1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente caracterizou os óleos, de urucum, o residual e o de soja e resultou em 

um valor de Indice de acidez em mgKOH/g (IA) de 2,00,  0,78 e 0,35, respectivamente. 

Como pode ser observado o IA do óleo de urucum esta acima de 1 mg KOH/g, valor 

limite para produzir um biodiesel de qualidade segundo Gonçalves et al. (2009).  Após a 

neutralização do referido óleo o índice de acidez foi de 0,730 mg KOH/g. 

O resultados da análise do IA das blendas em volume 20:80% (óleo de urucum 

neutralizado: residual) (A) e  20:80% em volume (óleo de urucum: soja) (B) encontrou 

valores em mg KOH/g de 0,77 e 0,88 , respectivamente. A massa específica em Kg/ m3 

variou entre 920 a 930, nestas blendas estudas. 

A porcentagem de ácidos graxos, nestas mesmas concentrações foram 2,86 e 2,89, 

respectivamente. Serra (2010) afirma que para obtenção de oleaginosas que vão ser 

usadas na reação de transesterificação catalisada por base, é preciso que os óleos possuam 

um valor de ácido graxo livre menor que 3%, para obter uma ótima eficiência da 

conversão, e não ocorrendo a formação do sabão. Todos as blendas apresentaram valores 

segundo afirmam os pesquisadores como matérias-primas em condições adequadas para 

produzir o biodiesel. A tabela 1 apresenta os resultados de alguns parâmetros físico-

químicos analisados após a produção do biodiesel com as duas blendas. 

 

Tabela 1 

Resultados dos parâmetros físicos e químicos dos biodieseis produzidos a partir das 

blendas A e B 

 

Parâmetros  Blenda  

A 

Blenda  

B 

Referência segundo 

ANP (2014) 

IA (mg KOH/g) 0,28 0,48 0,50 

ME (Kg/m3) 880,0 860,5 850-900 

Rendimento (%) 82,0 80,5 96,5 
Legenda-ANP-Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

 

Como pode ser observado na tabela 1 ao avaliar o IA em mg KOH/g pode-se 

observar que a blenda A na qual o óleo de urucum passou pela etapa de neutralização 

resultou em um menor resultado para o referido parâmetro estudado. Este fato mostra que 

o tratamento do óleo de urucum foi eficiente no preparo da blenda e na produção do 

biodiesel. Provavelmente, com este tratamento pode ter diminuído a umidade do mesmo, 

melhorando as condições da matéria-prima e consequentemente do biodiesel. Embora que 

todos os biodieseis apresentaram um IA de acordo com a legislação vigente, que é 0,5 mg 

KOH/g (ANP, 2014).  

A massa específica de todos os biodieseis produzidos estão de acordo com a ANP 

(2014), indicando a pureza do biodiesel obtido (MILLI, 2011). 
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A partir destes resultados pode-se verificar que as blendas com o óleo de urucum 

são viáveis na produção do biodiesel, mas estudos comparando outras concentrações é 

necessário para otimizar a que apresentar um melhor resultado.  

O rendimento dos biodieseis resultaram em valores abaixo da ANP (2014). O que 

pode ter ocorrido perdas durante o processo de lavagem e purificação do biodiesel.  

Um estudo na melhoria das condições operacionais e nas técnicas de purificação do 

biodiesel bruto é fundamental para aumentar o rendimento do processo.  

 

CONCLUSÕES 

 

Após analisar todos os resultados encontrados pode-se concluir que a blenda com o 

óleo de urucum neutralizado e o residual, apresentou melhores resultados quando 

comparado com a blenda com o referido óleo sem tratamento e  soja. Verificou-se que 

Todos os biodieseis produzidos pelo dois tipos de blendas apresentaram resultados 

satisfatórios e de acordo com a legislação vigente.  

As blendas de óleo de urucum com o residual torna-se uma matéria prima 

interessante e ambientalmente correta por reaproveitamento de um óleo que seria 

descartado inadequadamente no meio ambiente. 

Otimizações do processo seriam necessárias na busca de condições operacionais 

que favoreçam um biodiesel de melhor qualidade. 
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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as características físico-químicas do óleo extraído das 

sementes de Timbaúva em termos de qualidade para ser introduzida na matriz de produção de biodiesel no 

Brasil. Após extraído, o óleo de Timbaúva foi avaliado em termos de seu índice de acidez, porcentagem de 

ácidos graxos, umidade e materiais voláteis, índice de saponificação, peso molecular, índice de éster, massa 

específica, índice de iodo e índice de peróxidos. Os resultados mostraram que o óleo apresentou alto índice 

de acidez e alta porcentagem de ácidos graxos. Um processo de neutralização prévia é necessário, para que 

o mesmo esteja adequado à síntese de biodiesel, do contrário, a alta acidez poderá favorecer a reação de 

saponificação durante a reação de transesterificação do óleo. Todos os outros parâmetros se encontraram 

dentro dos padrões normais de um óleo como o de soja, altamente utilizado como matéria-prima para a 

síntese de biodiesel.  

 

Palavras-chave: Acidez. Transesterificação. Saponificação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da indústria de biodiesel no Brasil, impulsionado pelo incentivo 

governamental, tem despertados as pesquisas por novas matérias primas alternativas à 

soja, atualmente, matéria prima base da indústria de biodiesel. Muitas matérias primas 

brasileiras tem sido investigadas e apresentam grande potencial em termos de teor 

oleaginoso, bem como a qualidade do óleo. 

O tipo de óleo utilizado na produção do biodiesel pode ser obtido de vegetais, 

gorduras animais, resíduos industriais e domésticos. Na área vegetal, as principais fontes 

de óleo são: soja, girassol, amendoim, colza, canola, palma (dendê), algodão e mamona. 

Na área animal, destaca-se o sebo bovino e a gordura suína. No entanto, apesar de ser 

possível a síntese de biodiesel a partir de todas essas matérias-primas, no Brasil, a soja é 

predominante na produção de biodiesel. 

A utilização predominante do óleo de soja para a produção de biodiesel, pode gerar 

efeito negativo no segmento da alimentação, devido ao fato de ser a soja um insumo 

alimentício de alta demanda. Utilizar uma matéria-prima como base para diferentes 

segmentos industriais pode gerar crises futuras em um dos segmentos, além de criar uma 

dependência. Em situação de escassez, gera-se elevação dos custos e dificuldade de 

exportação. Diante disso, faz-se necessário atrelar a indústria de biodiesel a novas 

matérias-primas que não estejam inseridas em nenhum segmento industrial. 

Nesse contexto, surge uma uma nova matéria-prima, o óleo extraído da semente da 

Timbaúva (Enterolobium contortisiliquum). A Timbaúva, é uma espécie florestal, decídua 

no inverno que corre em diversas regiões, desde o Pará até o Rio Grande do Sul 

(LORENZI, 2009). Tem habitat em matas ciliares e de galeria, ao longo dos cursos d'água, 
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nos cerrados em geral e terrenos de cultura (MELO, 2006). 

A semente da Timbaúva é comprovadamente tóxica se ingerida por animais 

(COSTA, 2009). É uma espécie basicamente usada para reflorestamento. Por não estar 

inserida no setor alimentício, essa espécie aponta para uma oleaginosa potencial para ser 

inserida na indústria de biodiesel. 

O município de Cáceres-MT possui grande ocorrência da Timbaúva, no entanto a 

espécie na região é ameaçada pois, os produtores de gado efetuam o corte da mesma para 

que não haja prejuízos devido ao risco que a mesma oferece aos rebanhos. Sabe-se que 

no município de Cáceres é onde predomina a maior produção pecuária do estado de Mato 

Grosso, em função principalmente da profissionalização da atividade, caracterizada na 

existência de cadeias produtivas – corte, leite e couro. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar as características 

físico-químicas do óleo extraído das sementes de Timbaúva, como matéria prima para a 

produção de biodiesel. 

 

METODOLOGIA  

 

Após extração por método soxhlet, o óleo de Timbaúva (Figura 1) foi conduzido à 

etapa de caracterização de alguns de seus parâmetros físico-químicos, tais como: índice 

de acidez, porcentagem de ácidos graxos, índice de saponificação, massa específica, 

índice de éster, índice de peróxido, índice de iodo e umidade (MORETTO; FETT, 1998; 

ANP, 2014). 

 

Figura 1: Óleo de Timbaúva obtido pelo método soxhlet. 

 

 
 

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 

descrita por Moretto e Fett (1998), que define índice de acidez como o número de mg de 
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hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra 

de óleo. O cálculo da acidez foi determinado pela equação 1. 

 

IA =
V .  F .  5,61

𝑃
 

Equação (1) 

Onde:  

IA: é o índice de acidez; 

F: é o fator de correção da solução de NaOH;  

V: é o volume de NaOH gasto para titular a amostra;  

5,61: é o equivalente grama do KOH;  

P: é o número de gramas da amostra.  

A determinação da porcentagem de ácidos graxos livres foi realizada de acordo com 

a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998), que determina a porcentagem de ácidos 

graxos livres, expressa como ácido oleico, em óleos comuns, brutos e refinados. Foram 

pesados aproximadamente 5 g de cada amostra em um Erlenmeryer. Posteriormente, 

foram adicionados 50 mL de álcool etílico (95,8% de pureza), previamente neutralizado 

com solução aquosa de NaOH 0,1N, e 0,5 mL de solução etanólica de fenolftaleína a 1% 

como indicador. Após homogeneização, a solução foi aquecida sobre uma placa térmica 

até apresentar “sinais” de ebulição. A solução foi então titulada ainda quente com solução 

aquosa de NaOH 0,1N, até coloração rósea persistente por 15 segundos. O cálculo da 

porcentagem de ácidos graxos livres foi determinado pela equação 2.                                

 

AGL =
V .  F .  28,2

𝑃
 

Equação (2) 

Onde:  

AGL: Porcentagem de ácidos graxos livres em cada amostra; 

V: número de mL de solução de hidróxido de sódio a 0,1 N gasto na solução;  

F: fator de correção da solução de hidróxido de sódio;  

P: número de gramas da amostra. 

A determinação do índice de saponificação (IS) foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Moretto e Alves (1998). Cerca de 2g de óleo foram adicionados 

em um balão de fundo chato, juntamente com 40 mL de uma solução alcoólica de KOH 

(4%). Após completa homogeneização, a mistura foi aquecida sob refluxo, durante 30 

minutos a fim de facilitar a reação de saponificação. Após a completa saponificação a 

solução fria foi titulada com ácido clorídrico a 0,5N, utilizando-se como indicador a 

fenolftaleína. Foi preparado um branco com todos os reagentes exceto a amostra. O IS de 

cada óleo foi obtido a partir da equação 3. 

 

𝐈𝐒 =
(𝐕𝐛 − 𝐕𝐚) .  𝐅 .  𝟐𝟖, 𝟎𝟓

𝐏
 

Equação (3)  

Onde: 

Va: volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação da amostra; 

Vb: volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação do branco; 

F: fator de correção do ácido clorídrico; 
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28,05: equivalente grama do KOH (56 g / mol); 

P: peso da amostra em gramas. 

A determinação da massa específica do óleo foi realizada de acordo com a metodologia 

descrita por Moura (2010). Foi utilizado um picnômetro de 25 mL de volume que foi 

previamente pesado. As amostras foram então adicionadas ao picnômetro. Em seguida, a parte 

externa do recipiente foi seca e o conjunto picnômetro mais a amostra foram pesados. A 

densidade relativa foi determinada através da equação 4. 

 

massa específica =
M − Mp

V
 

Equação (4) 

Onde: 

M: é a massa do picnômetro com óleo; 

MP: é a massa do picnômetro vazio;  

V: é o volume do picnômetro. 

A determinação do índice de éster (IE) foi feita a partir dos resultados obtidos do 

índice de acidez (IA) e índice de saponificação (ISK), previamente calculados. O índice 

de éster é definido como o número de miligramas de KOH requeridos na saponificação 

da amostra, contido em um grama de amostra, excluindo o requerido para neutralizar os 

ácidos graxos livres. O cálculo do índice de éster foi determinado pela equação 5 

(MORETTO; ALVES, 1998).   

 

IE= ISK - IA 

Equação (5)   

Onde:  

IE: Índice de éster 

IA: Índice de acidez  

ISk: Índice de saponificação 

A determinação da umidade foi efetuada através do método de perdas por 

dessecação em estufa de acordo com o método AOCS Bc 2-49 citado por Moura (2010). 

Cerca de 10g de cada amostra foram pesadas em cadinhos de porcelana e aquecidas a 

130°C em estufa. Após o aquecimento, as amostras foram imediatamente tampadas e 

resfriadas em dessecador até atingirem a temperatura ambiente e, em seguida, foram 

novamente pesadas. O teor de umidade e matéria volátil foi determinado pela equação 6. 

 

Umidade e matéria volátil % =
Perda de peso x 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
           

Equação (6) 

 

O peso molecular do óleo de soja foi calculado de acordo com a metodologia 

descrita por Almeida (2010), após os dados de índice de saponificação obtido, utilizando 

a equação 7. 

 

PMmédio=(168000/I.S) 

Equação (7) 

 

A determinação do índice de iodo foi realizada com a adição de 0,25 g de amostra 

a um frasco erlenmeyer de 500 mL com tampa juntamente com 10 mL de tetracloreto de 
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carbono. Com auxílio de bureta, 25 mL de solução de Wijs foi transferida ao frasco 

Erlenmeyer que contém a amostra. A amostra foi cuidadosamente homogeneizada e ficou 

em repouso ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, por 30 minutos. Posteriormente, 

foi adicionado 10 mL de solução de iodeto de potássio a 15% e 100 mL de água 

recentemente fervida e fria. A mistura foi então conduzida a titulação com solução 

tiossulfato de sódio 0,1 M até o aparecimento de uma fraca coloração amarela. 

Posteriormente, a está solução foi adicionada de 1 a 2 mL de solução indicadora de amido 

1%. A mistura foi então, titulada até o completo desaparecimento da cor azul. O mesmo 

procedimento foi feito para a determinação em branco (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008). O índice de iodo foi calculado a partir da equação 8. 

 

Iiodo= (VB-VA) x M x 12,88 

        P 

Equação (8) 

Onde: 

M: molaridade da solução de Na2S2O3;  

VB: mL gasto na titulação do branco;  

VA: mL gasto na titulação da amostra. 

P: massa em gramas da amostra 

 

A determinação do índice de peróxido se deu de acordo com a com a metodologia 

descrita por Moretto; Fett, (1998) que defini o índice de peróxidos como a medida do 

conteúdo de oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 100g de 

gordura. O método determina em moles por 1000g de amostra, todas as substâncias que 

oxidam o iodeto de potássio. Esta substancia são consideradas como sendo peróxidos ou 

produtos similares provenientes da oxidação de gorduras. O procedimento consiste em 

pesar 5g+/- 0,05g de amostra num Erlenmeyer de 250 ml com tampa esmerilhada.  E 

adicionar 30 ml de uma mistura de ácidos acéticos + clorofórmio (3+2) e agitar até a 

dissolução da amostra. Adicionar exatamente 0,5ml de solução saturada de iodeto de 

potássio e aguardar por um minuto com agitação ocasional. Adicionar 30 ml de água 

destilada e titular com solução de tiossulfato de sódio 0,1N e 0,01N, de acordo com o 

conteúdo de peróxidos, até alaranjado. Adiciona 0,5 ml de solução aquosa a 1% e 

continuar a titulação até o desaparecimento da cor azul. Conduzir, paralelamente, um 

ensaio em branco (sem amostra). O índice de peroxido Meg/100g de amostra foi 

calculado a partir da equação 9. 

 

IP= (A-B) N x f x 1000 

     P 

Equação (9) 

Onde: 

A: volume de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) gasto na titulação da 

amostra  

B: volume de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) gasto na titulação do 

branco  

N: normalidade da solução de tiossulfato de sódio  

f: fator da solução de tiossulfato de sódio.  

P: volume de g da amostra  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após o processo de extração, o óleo de Timbaúva foi conduzido à etapa de 

caracterização de alguns de seus parâmetros físico-químicos, tais como: índice de acidez, 

porcentagem de ácidos graxos, índice de saponificação, massa específica, índice de éster, 

índice de peróxido, índice de iodo e umidade (MORETTO; FETT, 1998; ANP, 2014). Os 

resultados dessa caracterização são apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Resultados de parâmetros físico-químicos do óleo de Timbaúva. 

 

Parâmetros Valores médios 

Índice de acidez 3,33 mg KOH/g  

Porcentagem de ácidos graxos 20,10 % 

Umidade e materiais voláteis 0,398 % 

Índice de saponificação 212,44 

Peso molecular 790,81 g/mol 

Índice de éster 209,11 

Massa específica 0,93 g/cm3 

Índice de iodo 119,82 meq/1000g 

Índice de Peróxido 17,51 meq/1000g 

 

Para produção de biodiesel, o óleo deve apresentar algumas características que lhe 

tornem propício para esta finalidade. A determinação da acidez pode fornecer um dado 

importante na avaliação do estado de conservação do óleo. Um processo de 

decomposição, seja por hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a 

concentração dos íons hidrogênio. A decomposição dos glicerídeos é acelerada por 

aquecimento e pela luz, sendo a rancidez quase sempre acompanhada pela formação de 

ácidos graxos livres (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

No presente estudo o óleo apresentou índice de acidez de 3,33 mg KOH/g e 

porcentagem de ácidos graxos livres de 20,10%. A alta acidez do óleo investigado no 

presente trabalho pode indicar uma possível degradação das cadeias do mesmo, que pode 

ter ocorrido na presença da alta temperatura do solvente durante o processo de extração. 

A utilização de óleos com alto índice de acidez para síntese de biodiesel resulta em 

um produto de baixa qualidade, pois de acordo com o estudo de Araújo e sua equipe 

(2007), citado por Gonçalves et al., (2009), resíduos gordurosos devem conter no máximo 

a acidez de 1 mg KOH/g para que atenda a acidez normalizada pela RANP n° 45 de 2014 

que é até a 0,5 mg KOH/g para o biodiesel.  

Seguindo a acidez a porcentagem de ácidos graxos também se apresentou 

relativamente alta. Segundo Dourado et al. (2002), um bom rendimento de biodiesel, 

durante a reação de transesterificação do óleo, depende consequentemente de uma boa 

conversão, para tal, é necessário que o óleo apresente no máximo 3% de ácidos graxos 

livres. Uma quantidade acima desta porcentagem pode resultar em baixo rendimento.  

No entanto, a técnica de neutralização da acidez presente em óleos, é uma forma de 

contornar essas limitações. A indústria brasileira já aplica essa técnica, para garantir que 

não haverá formação de sabões durante a reação de transesterificação.  
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Todos os outros parâmetros se apresentaram dentro dos padrões normais 

estabelecidos pela ANVISA e muito semelhantes aos valores encontrados para o óleo de 

soja, altamente utilizado como matéria-prima para a síntese de biodiesel. 

O óleo estudado apresentou baixíssimo teor de umidade, o que reflete em uma baixa 

higroscopia. O índice de iodo do referido óleo se mostrou semelhante ao índice de iodo 

do óleo de soja. Um índice de iodo acima de 100 revela a presença de insaturações na 

cadeia molecular do óleo. Um óleo com uma ou mais insaturações garante um processo 

de transesterificação facilitado. 

O índice de peróxido do óleo de Timbaúva corrobora a alta acidez, o que índica que 

a cadeia do óleo é sofreu algum tipo de degradação. A massa específica do óleo foi 

semelhante a do óleo de soja.  

Diante do exposto, em se tratando das características físico-químicas, o óleo de 

Timbaúva apresentou-se como uma matéria prima potencial para substituição da soja na 

indústria de biodiesel. 

 

CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, o óleo apresentou índice de acidez de 3,33 mg KOH/g, 

porcentagem de ácidos graxos livres de 20,10% e índice de peróxido do óleo foi de 17,51 

meq/1000g. Todos esses valores mostram uma certa degradação da cadeia do óleo, que 

pode estar relacionada ao processo de extração à quente, pelo qual o óleo foi submetido 

antes da caracterização. No entanto, a técnica de neutralização da acidez presente em 

óleos, é uma forma de contornar essas limitações. A indústria brasileira já aplica essa 

técnica, para garantir que não haverá formação de sabões durante a reação de 

transesterificação.  

Todos os outros parâmetros se apresentaram dentro dos padrões normais 

estabelecidos pela ANVISA e muito semelhantes aos valores encontrados para o óleo de 

soja, altamente utilizado como matéria-prima para a síntese de biodiesel. 

Diante do exposto, em se tratando das características físico-químicas, o óleo de 

Timbaúva apresentou-se como uma matéria prima potencial para substituição da soja na 

indústria de biodiesel. 
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RESUMO 

 

O crescimento da produção de biodiesel tem gerado um grande excedente de glicerina. Em geral, cerca de 

10 % do volume de matéria-prima inicial da reação de transesterificação será convertido em glicerina 

residual que apresenta diversas impurezas inerentes ao processo de obtenção. Mesmo com todas as 

impurezas, a glicerina residual se constitui em um produto vendável, no entanto o mercado é muito mais 

favorável à comercialização da glicerina purificada. Dessa forma, tornam-se necessários o estudo e 

aperfeiçoamento de métodos de purificação, que sejam viáveis e que apresentem alta eficácia na remoção 

de impurezas. Este estudo teve por finalidade buscar através de trabalhos científicos quais são os métodos 

de purificação existentes e qual apresenta de maneira mais viável economicamente e ambientalmente. 

 

Palavras chave: Biocombustíveis. Impurezas. Remoção. 

  

INTRODUÇÃO 

 

Após a Revolução Industrial com a introdução dos combustíveis fósseis na matriz 

energética, o petróleo logo se tornou um dos principais movedores da economia, 

consagrando-se como a principal fonte energética mundial, consolidando-se assim 

essencial para o progresso e desenvolvimento humano. Com o crescimento populacional 

e o desenvolvimento das cidades, exigem um aumento considerável na demanda de 

energia para suprir os confortos da vida moderna, tais como calor, transporte e força. 

Segundo Silva (2010), o aumento do consumo de energia e a busca por fontes alternativas 

para o futuro são preocupações do mundo atual e refletem a imensa dependência do ser 

humano por energia.  

Nesse contexto, se torna indispensável o desenvolvimento de tecnologias que 

permitem utilizar fontes de energias mais limpas e ambientalmente corretas, que atendam 

aos requisitos sociais, ambientais e econômicos.  

Nesse sentido, o biodiesel se evidência, principalmente no Brasil, em virtude das 

suas vantagens ambientais, como diminuição das emissões de CO2 durante a queima, em 

razão do ciclo de carbono na natureza, o qual é reabsorvido pelas oleaginosas e as 

vantagens econômicas e sociais, como incentivo à economia interna com agronegócio e 

a inclusão social para os pequenos agricultores familiares (QUINTELLA et al., 2009). 

Durante a transesterificação de óleos vegetais ou gordura animal, obtêm-se como 

principal subproduto o propan-1,2,3-triol (C3H8O3), também conhecido como glicerol. 

Segundo dados recém-divulgados pela ANP a produção das usinas ao longo do ano 

passado atingiu a marca inédita de 4,29 bilhões de litros de biodiesel fabricados em 2017 

(BIODIESELBR, 2018). Isto acarretou na geração de, aproximadamente, 260 mil 

toneladas de glicerina, volume este quase oito vezes superior à demanda (BAUMI, et al., 

2017). 
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Em função das impurezas presentes na glicerina, este resíduo apresenta baixo valor 

comercial, sendo descartados em aterros sanitários ou queimados em caldeiras para 

geração de energia, em vista do alto poder calorífico. Um dos processos mais utilizados 

para purificação da glicerina residual envolve a destilação da mesma a uma pressão 

reduzida a uma temperatura de 160 °C, no entanto em virtude da alta temperatura 

empregada e do grande consumo energético esse processo torna-se inviável 

economicamente. Nesse contexto, tornam-se necessários o estudo e aperfeiçoamento de 

métodos de purificação, que sejam viáveis e que apresentem alta eficácia na remoção de 

impurezas. 

 

BIODIESEL 

 

O biodiesel é um combustível alternativo limpo, podendo ser substituinte do diesel 

fóssil, composto de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos, obtido 

através de uma reação de transesterificação de qualquer triglicerídeo (óleo ou gordura) 

com um álcool de cadeia curta (etanol ou metanol), nessa reação são formados, biodiesel 

e glicerol (PITT, 2010; ZHOU, 2008). A estequiometria da reação consiste em 3 mols de 

álcool para 1 mol de triglicerídeo, mas na prática utiliza-se excesso de álcool para deslocar 

o equilíbrio na formação do produto, segundo o princípio de Le Chatelier. 

No Brasil, com a implantação da Lei Federal nº 11.097 de 13 de janeiro de 2005, 

relacionada à aplicação dos recursos energéticos, obrigava a partir de 2008 a adição de 

2% de biodiesel ao diesel comum (B2) (PINTO; GUARIEIRO; REZENDE, 2005). 

Atualmente, essa proporção aumentou para 10% (B10). Com isso, em decorrência do 

aumento na produção de biodiesel houve, consequentemente, um aumento na oferta 

nacional e internacional de glicerina, já que em geral 10% em massa do produto de 

transesterificação são representados pela glicerina residual (CLAVERY, 2018). 

Nesse sentido, é de grande importância que os produtos gerados a partir deste 

subproduto (glicerina) possam ser inseridos no mercado consumidor com boa relação 

custo benefício, bem como é essencial que surjam novas tecnologias capazes de utilizar 

a glicerina para novas aplicações, a fim de equilibrar a oferta e a procura desse produto. 

Para isso se deve considerar o valor agregado, o custo do preparo deste subproduto para 

a venda, o tempo de lançamento do produto no mercado, a escala do mercado consumidor, 

os produtos concorrentes, entre outros (QUINTELLA et al., 2009). 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO GLICEROL 

 

Glicerol ou propano-1,2,3-triol (IUPAC, 2011) é um tri-álcool com três carbonos 

de fórmula molecular C3H8O3. O glicerol se caracteriza como um líquido incolor, 

higroscópico e com gosto adocicado, derivado de fontes naturais ou petroquímicas, seu 

nome deriva da palavra grega glykys, doce. 

Em função de o glicerol possuir três grupos hidroxila em sua estrutura, este se torna 

completamente solúvel em água e álcool, pouco solúvel em solventes orgânicos como 

éter [(C2H5)2O] e dioxano (C4H8O2) insolúvel em hidrocarbonetos (LÓPES et al. 1999). 

Em condições normais de armazenamento este poliálcool apresenta boa estabilidade, 

sendo compatível com muitos compostos químicos (BERTOZZO et al., 2009; LÜCK et 

al., 1988; PAGLIARO; ROSSI, 2008). Algumas outras propriedades físico-químicas 

desse composto estão descritas na Tabela 1.  
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Tabela 1 

Propriedades físico-químicas da glicerina a 20°C  

 

Fórmula molecular C3H8O3 

Massa molecular (g.mol-1) 92,0938 

Densidade (g.cm-3) 1,261 

Viscosidade (Pa.s) 1,5 

Ponto de fusão (°C) 18,2 

Ponto de ebulição (°C (decomp.)) 290 

Valor energético (Kcal.g-1) 4,32 

Ponto de fulgor (°C) 160 

Tensão superficial (m.N.m-1) 64,00 

Coeficiente de temperatura (m N.(m K)-1) -0,0598 

Coeficiente de partição -1,76 

Constante ácida (pKa) 14,4 

   Fonte: PAGLIARO; ROSSI, 2008. 

 

UTILIZAÇÃO DO GLICEROL 

 

Devido à combinação de propriedades físico-químicas como não toxicidade, 

ausência de cor e odor, o glicerol é uma substância com vasta aplicação industrial 

(ULLMANNS, 1992).  

Os principais setores de utilização do glicerol são na indústria têxtil, alimentar, 

cosmética e principalmente na farmacêutica. Além disso, pode ser usadas como 

lubrificantes, na produção de ésteres, explosivos, resinas entre outros. O termo glicerol, 

aplica-se somente ao composto puro, enquanto o termo glicerina aplica-se a uma solução 

aquosa de glicerol, com pureza entre 50,0 a 99,0% (QUINTELLA et al. 2009). Diferentes 

autores apresentam nomes distintos para a fase que contém glicerina, em função disto 

neste trabalho, adotou-se os seguintes termos (GALVAN; HOFFMANN, 2011): 

 “Glicerina residual”: glicerina que é separada da reação de transesterificação do sebo 

bovino com óleo vegetal; 

 “Glicerina semi-refinada”: glicerina obtida após a etapa de pré-purificação da 

glicerina residual; 

 “Glicerina refinada”: glicerina obtida a partir do processo de adsorção da “glicerina 

semi-refinada”. 

 

SEPARAÇÃO DA GLICERINA E DOS ÁCIDOS GRAXOS LIVRES 

 

Grande parte da solução cáustica, bem como, o excesso de etanol ou metanol, usado 

na reação de transesterificação do biodiesel, acumula-se na glicerina residual, juntamente 

com o sabão formado quando os ácidos graxos livres reagem com o catalisador (NaOH).  

Segundo Mucciacito (2009), para que ocorra o processo de separação dos ácidos 

graxos e glicerina, é necessário fazer a adição de ácidos, como ácido fosfórico (Ka = 2,15 

/7,1) clorídrico (Ka = - 6,3) ou sulfúrico (Ka = - 3), à glicerina residual, agitando-a até 

obter uma mistura completa. A adição destes ácidos transforma o sabão novamente em 

ácidos graxos livres e separa tudo em três fases distintas: ácidos graxos ao topo, glicerina 

e (m)etanol ao meio e fosfatos/catalisador ao fundo. A camada de ácidos graxos é bastante 
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escura, a da glicerina, transparente, e do catalisador, amarelada. Desta forma, as três 

camadas podem ser separadas entre si (GERVAJIO, 2005). 

 

MÉTODOS DE PURIFICAÇÃO DA GLICERINA RESIDUAL 

 

As técnicas mais conhecidas e utilizadas de purificação da glicerina residual 

consistem em dois métodos: convencional e de troca iônica. Ambos envolvem operações 

unitárias (evaporação e destilação) e processos unitários (acidificação e neutralização), 

com grande consumo energético, perdas de tempo e preços onerosos. Estima-se que o 

tempo gasto na limpeza dos equipamentos equivale a um terço do tempo total (BAILEY; 

HARRIS; SKAU, 1996).  

 
PINTO, A. C.; GUARIEIRO, L. N.; REZENDE, M. J. C. Biodiesel: An overview. J. Braz. Chem. Soc. v. 

16, p. 1313-1330, 2005. 

 

 

MÉTODO CONVENCIONAL 

 

O método convencional consiste nas etapas de acidificação, neutralização, 

evaporação e refino por destilação. Para isso, a glicerina residual é acidificada na faixa 

de pH entre 4,6-5,0 com uma solução de ácido forte, afim de eliminar sabões e outras 

impurezas orgânicas, posteriormente é feita uma filtração dos ácidos graxos formados. O 

filtrado é neutralizado com NaOH até pH 6,5. Deste modo, após esse tratamento a 

glicerina residual ainda contém alguns compostos como: água, NaCl, glicerol, (m) etanol 

e alguns resíduos. Assim, em seguida a neutralização, o filtrado é evaporado até 80% de 

glicerol em massa (TAQUEDA, 2007).  

A evaporação é umas das etapas de maior consumo energético, podendo ser 

efetuada em evaporadores simples ou de múltiplos efeitos, utilizando baixas pressões. A 

glicerina obtida deste processo e vendida como glicerina de grau técnico, com 

concentração de até 88% (SPITZ, 1990). Para obter uma glicerina com grau USP (pureza 

acima de 99%), efetua-se o refino da mesma por meio de destilação.  

O processo de destilação a glicerina é destilada sob alto vácuo, com injeção de 

vapor para manter a temperatura abaixo de 200 °C, a fim de prevenir a decomposição da 

glicerina que se inicia a 204 °C. A glicerina condensada com até 99% de pureza e 

desodorizada por corrente de ar dentro do vaso de desodorização sob alto vácuo, sendo 

finalmente clareada com carvão ativado e filtrada até obtenção de grau USP (ÁVILA et 

al. 2006; BAILEY; HUI, 2005; SPITZ, 1990).   

 

MÉTODO DE TROCA IÔNICA  

 

Este método de purificação da glicerina vem ganhando grande aceitação em função 

da simplicidade de operação e menor consumo energético em relação ao método 

convencional. Este procedimento se tornou possível graças à disponibilidade de resinas 

de troca iônica adequadas para o processo de purificação de glicerina obtida da hidrólise 

ou transesterificação, sendo esta última praticamente isenta de sais (ÁVILA et al. 2006).  

Na purificação por troca iônica o tratamento da glicerina residual é similar ao 

convencional até a etapa de obtenção do filtrado neutralizado. Em seguida, é feita a 

passagem do material filtrado através de sucessivos leitos com resinas do tipo I (cátion 



 
 

309 

 

forte e ânion fraco), e do tipo II (cátion fraco e ânion forte), este processo ocorre de forma 

eficiente com soluções diluídas (25-40%) de glicerina (OPPE et al. 2008). Com a 

passagem da glicerina residual através das resinas, ocorre a eliminação de cor, odor, 

traços de ácidos graxos e outras impurezas presentes nas amostras. A concentração da 

solução desta glicerina purificada se dará pela passagem em evaporadores de múltiplo 

efeito, obtendo um produto com pureza maior de 99% (BAILEY; HUI, 2005). Ao final 

do processo e feita à passagem da glicerina através de um leito de carvão ativado seguido 

por filtração.  

Uma das vantagens do processo de troca iônica e que as resinas ao final do processo 

são ativadas e regeneradas por um ácido diluído (clorídrico ou sulfúrico), podendo assim 

ser utilizadas diversas vezes.  

 

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS CONVENCIONAL E DE TROCA IÔNICA 

 

O método convencional oferece maior flexibilidade, no entanto, utiliza uma 

demanda maior de energia e de água, em virtude das altas temperaturas e altas pressões. 

O método de troca iônica por sua vez requer menos energia e água, mas não pode ser 

usada para glicerina com altos teores de sais, pois contaminam rapidamente as resinas de 

troca iônica (GERVAJIO, 2005; BAILEY; HUI 2005). Por isso, é comum antes do 

processo de troca iônica fazer um pré-tratamento com ácido na glicerina residual, para 

que haja a separação e remoção dos sais presentes na mesma.  

 

PURIFICAÇÃO QUÍMICA DA GLICERINA 

 

A purificação química da glicerina geralmente aplica-se para as misturas de glicerol 

com outros produtos, como: óleos e gorduras animais não reagidos, álcool, catalisador, 

água ente outros.  Nestas condições, é comum as usinas realizarem o tratamento químico 

desta glicerina, usualmente com ácido clorídrico ou fosfórico, promovendo assim a sua 

purificação a “glicerina loira” que, depois de ser evaporada pode atingir uma pureza de 

até 80% e aumentar para 99,5%, se seguir para uma destilação a vácuo ou para uma 

adsorção contínua (MUCCIACITO, 2009). 

 

PURIFICAÇÃO DA GLICERINA POR ADSORÇÃO 

 

De acordo com Arroyo et. al (2000), a adsorção é um processo de transferência de 

uma ou mais constituintes de uma fase fluída para a superfície de uma fase sólida 

(adsorvente). Durante o processo de adsorção as moléculas presentes na fase fluída são 

atraídas para a zona interfacial devido à existência de forças atrativas não compensadas 

na superfície do adsorvente. Existem dois tipos de adsorção: química e física.  

A adsorção química (quimissorção) envolve a interação química entre o fluído 

adsorvido e o sólido adsorvente, levando a formação de um composto químico de 

superfície ou complexo de adsorção. Já as forças envolvidas na adsorção física incluem 

as forças de van der Waals (repulsão e dispersão) e interações eletrostáticas 

compreendendo as interações de polarização, dipolo e quadrupolo (BARROS, 2001; 

FERREIRA, 2009).  
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CARVÃO ATIVADO 

 

O interesse pelo carvão ativado cresceu muito após a primeira guerra mundial, onde 

o mesmo era empregado contra gases tóxicos. A utilização de carvão ativado possui um 

importante papel na indústria alimentícia, farmacêutica e química, bem como no 

tratamento de água, ar, efluente e resíduos industriais.  O grande interesse na utilização 

deste material carbonáceo se deve em função das suas propriedades texturais e natureza 

química de sua superfície, responsáveis por grande capacidade de adsorção 

(GUARAMEX, 2012).  

O carvão ativado ou ativo é um material carbonáceo poroso, fabricado a partir de 

diversos tipos de materiais orgânicos, por processo de pirólise e ativação. As matérias 

primas utilizadas para obtenção do carvão ativado são em maioria de origem vegetal e 

possuem um alto teor de carbono. Os precursores mais utilizados são cascas de coco, de 

arroz, turfas, madeiras entre outros materiais carbonáceos (CLAUDINO, 2003). 

Durante o processo de obtenção do carvão ativado este passa por um processamento 

para aumentar a porosidade interna, a qual fica comparável a uma rede de túneis que se 

bifurcam em canais menores e assim sucessivamente. Todos os carvões ativados contêm 

micro, meso e macroporos em sua estrutura, mas esta proporção varia de acordo com a 

matéria prima e processo de fabricação utilizado (CLAUDINO, 2003).  

A ativação é um processo subsequente a pirólise, na qual consiste em submeter o 

material carbonizado a reações secundárias, visando o aumento da porosidade da área 

superficial. Há dois tipos de processo de ativação utilizados: ativação química ou física 

(MUCCIACITO, 2009). Na Ativação química: o processo químico de ativação consiste 

em misturar a matéria-prima a uma solução de agente desidratantes como ácido fosfórico, 

hidróxido de potássio ou cloreto zinco e carbonizar a mistura resultante na ausência de 

oxigênio. Em seguida o reagente químico é removido, por extração, expondo a estrutura 

porosa do carvão ativado. A ativação química faz uso de menor temperatura de pirólise, 

tendo maior rendimento e obtenção de um material com área superficial específica 

(PEREIRA, 2008). Na ativação física: consiste basicamente em um processo de oxidação 

do carvão e ocorre quando o material é submetido à alta temperatura com baixo teor de 

oxigênio. A ativação acontece quando é injetado no material gás contendo oxigênio 

combinado (geralmente H2O e CO2 ou mistura de ambos). Ambos os gases comportam-

se como agentes oxidantes moderados na faixa de temperatura de 800°C a 1000°C. Ao 

final material é resfriado, lavado, peneirado e separado por divisão de tamanho de 

partículas (CLAUDINO, 2003). 

A utilização de carvão ativado como material adsorvente na purificação da glicerina 

é hoje consolidado, e possui diversos trabalhos a fim de otimizar este processo, em virtude 

do seu baixo custo e eficiência na remoção de impurezas e contaminantes.  

Viesser (2010) avaliaram a eficiência da purificação da glicerina usando como 

adsorvente a argila bentonita e o carvão ativado. Os resultados encontrados foram 

satisfatórios, conseguindo uma pureza de 85% com bentonita e 86% com carvão, valores 

estes superiores aos adquiridos através da destilação simples.  

Ferreira (2009) realizou testes de purificação de glicerina usando carvão ativado a 

diferentes tempos de contato e concentrações. Os melhores resultados (40, 94% de 

glicerol) foram observados com o menor tempo de contato (1 hora) e com três gramas de 

carvão a 50 mL de solução diluída de glicerina já pré-purificada.  Com esse experimento 
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foi possível concluir que quanto maior o tempo de contado (acima de 5 horas) da glicerina 

com o carvão, menor foi à quantidade de glicerol obtida.  

 

BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Atualmente a utilização de resíduos agroindustriais como adsorventes para a 

recuperação/tratamento de efluentes industriais é uma prática viável (POLLARD et al. 

1992). Dentre as biomassas que são empregadas como bioadsorventes, encontram-se 

cascas de amendoim, sabugo de milho, coco babaçu e coco de praia, serragem de madeira, 

fibras de algodão e o bagaço de cana, entre outros (SANTOS et al. 2003). 

O uso do bagaço de cana de açúcar vem ganhando grande destaque, visto que a 

quantidade deste bagaço produzido é muito elevada, cerca de 280 kg por tonelada de cana. 

O bagaço de cana é um subproduto fibroso resultante da moagem da cana-de-açúcar, sua 

composição, em geral é de aproximadamente 50% de umidade, 2,5% de sólidos solúveis 

e 47% de fibra (FERREIRA, 2011).  

A utilização de biomassas para remoção de contaminantes, em especial o bagaço 

de cana, tem sido recorrente na literatura. Santos et al. (2003), estudaram a capacidade de 

adsorção de biomassas para contaminantes orgânicos, mediante a dispersão de gasolina 

em água. Foram estudadas as seguintes biomassas: sabugo de milho; serragem da 

madeira; o mesocarpo de coco e bagaço de cana, na forma “in natura” e com pré-

tratamento. Os resultados obtidos demostraram que o mesocarpo de como e o bagaço de 

cana, tanto na forma “in natura” como com o pré-tratamento ácido apresentaram alta 

capacidade de adsorção, sendo indicados no tratamento de efluentes de petróleo.  

Swaminathan et al. (2005) estudaram a capacidade de remoção de Pb (II) pelo uso 

de bagaço de cana. O estudo demostrou que as características estruturais e químicas do 

adsorvente, no caso o bagaço, são de fundamental importância nas características 

adsortivas do mesmo. Os resultados obtidos mostraram claramente o potencial do bagaço 

de cana na remoção de Pb (II), conseguindo 95% de adsorção deste metal. 

Carvalho e Sousa (2012) estudaram o uso de bagaço de cana como adsorvente em 

óleo vegetal residual para remoção de metais. Os resultados obtidos demostraram que 

houve a diminuição do teor de potássio em torno de 98,51% e a retirada de fósforo foi de 

100%. A diminuição da quantidade de magnésio foi de 68,53% na filtração comum para 

o bagaço em gomos e 8,13% para o bagaço em pó, evidenciando, assim, a possibilidade 

do uso de bagaço de cana como meio de adsorção.  

O sucesso na adsorção de diversos compostos utilizando o bagaço de cana como 

meio bioadsorvente tem sido atribuído à sua grande área superficial, em virtude deste ser 

um material poroso e formado por fibras (SOUZA et al., 2005). 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada revisão de literatura nacional e internacional utilizando banco de 

dados como SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), Science Direct e revistas 

eletrônicas como a Química Nova, Sociedade Brasileira de Química, Revista Tecnológica 

e anais eletrônicos, sendo selecionados artigos dos últimos 20 anos.  

Os seguintes termos de pesquisa (palavras-chaves) forma utilizados em várias 

combinações: “Purificação de glicerina residual”, “Métodos de purificação”, “Produção 

de Biodiesel”, “Produção de glicerina”, “Novos mercados de glicerina”, “Purificação de 
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glicerina pelo método de adsorção”, “Usos da glicerina”, “glicerol”, “purificação química 

da glicerina”, “bioadsorventes”, “adsorção”.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A grande vantagem de se purificar a glicerina, não está somente no fato de poder 

ingressar a mesma no mercado consumidor, já que há múltiplas aplicações para a glicerina 

loira, como no segmento industrial, que não exigem altos níveis de pureza, como na 

construção civil e na extração de petróleo, em contrapartida o uso da glicerina para esses 

fins não é o mais rentável. Segundo apurado por BiodiselBr (2018), paga-se hoje por uma 

tonelada de glicerina loira (aquela cujo grau de pureza gira em torno de 85 %), em média 

450 dólares. Já por uma tonelada de glicerina refinada, cujo grau de pureza chega a 99,9%, 

cerca de R$ 1.400. Em contrapartida para que esse lucro seja assegurado é necessário 

fazer a escolha de um método de purificação eficiente e com baixo custo.  

Holanda (2004) descreve que a destilação da glicerina residual recupera o excesso 

de álcool utilizado na reação de transesterificação e a glicerina; no entanto, gera um 

subproduto denominado de resíduo glicérico. O inconveniente deste processo é o elevado 

consumo de energia, além do baixo rendimento, pois é formado um grande volume de 

resíduo glicérico, para o qual não há recomendação descrita de utilização.  

Bailey e Hui (2005), descreve a utilização de sucessivos leitos com resinas para a 

purificação da glicerina residual, no entanto, apesar deste processo ser visto como viável 

em função da possibilidade de reutilização das resinas, não é possível fazer a utilização 

de qualquer tipo de glicerina neste processo, sendo necessário assim fazer um pré-

tratamento da mesma, o que tornaria o procedimento mais oneroso.  

Em relação à purificação usando materiais adsorventes, como o carvão ativado, 

diversos autores, como Galvan e Hoffman (2011); Viesser (2010) comprovaram sua 

eficiência na remoção da cor e impurezas, obtendo altos índices de glicerol. Vale ressaltar 

que pela adsorção apenas não se consegue uma glicerina com grau técnico (>99,5%), 

entretanto se associarmos este método junto com o tratamento químico (faz-se o uso de 

ácidos) é possível não somente conseguir a glicerina com grau de pureza desejado como 

também obter coprodutos, como os sais de fosfatos e os ácidos graxos, os quais podem 

ser utilizados em outras aplicações agregando um valor comercial a mais na cadeia 

produtiva do biodiesel.  

Outros métodos usando matérias bioadsorventes como o bagaço de cana, casca de 

coco, serragem de madeira para purificação da glicerina residual, ainda não são 

encontrados na literatura. Por este motivo, é necessário haver uma maior investigação 

técnico-cientifico destes processos, a fim de verificar sua eficiência. 

O grande bônus de se fazer o uso de materiais bioadsorventes na purificação de 

substâncias, e que além de estar agregando valor a esses resíduos, estará purificando um 

produto (glicerina) com um baixo custo, agregando maior valor a cadeia do biodiesel.  

 

 CONCLUSÃO 

 

A produção de biodiesel no Brasil já é algo consolidado, nesse sentido com o 

crescimento da produção mundial desse biocombustível, espera-se uma oferta elevada de 

glicerina residual, coprodutora reação de transesterificação. A purificação da glicerina 

residual se torna de fundamental importância para que essa não se torne um problema 
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econômico e um passivo ambiental para a indústria, evitando a geração de custos de 

disposição final de resíduos.  

Pode-se concluir que são muitas as contribuições acerca da purificação da glicerina, 

no entanto, o elevado custo das tecnologias para esse tratamento ainda é e será foco de 

estudos futuros. É importante ressaltar que, a partir do tratamento da glicerina, alguns 

outros produtos são formados (sais e ácido graxo) o que também facilita para agregação 

de valor aos produtos na busca de viabilizar cada vez mais tal produção. 

Dos diversos tratamentos de glicerina existentes, a purificação usando materiais 

bioadsorventes são os que despontam em maiores benefícios, em virtude da sua 

simplicidade e baixo custo. Nesse sentido, havendo estímulo governamental à pesquisa 

para o desenvolvimento de tecnologias mais viáveis com foco nesta nova realidade, em 

médio e longo prazo, pondera a haver um incremento de lucros maiores nas usinas 

produtoras de biodiesel, trazendo para o Brasil ganhos sociais, econômicos e ambientais.  
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da adição de resíduo de caixa de gordura (RCX) no 

potencial de produção de biogás inflamável. A adição de RCX na proporção de 26,68% com base em sólidos 

voláteis (SV) provocou efeito inibitório, pois durante 74 dias o teste de chama não revelou produção de 

biogás inflamável nos três biodigestores contendo esta mistura- 1ESRCX, 2ESRCX e 3ESRCX. Nos outros 

três biodigestores, contendo apenas dejetos bovinos, 1ES, 2ES e 3ES, os potenciais de produção de biogás 

inflamável foram 7,50, 6,87 e 14,91 mL/dia/g de SV reduzido, respectivamente. Para estes últimos as 

porcentagens de redução de SV durante a decomposição anaeróbia foram de 12,32, 14,49 e 6,55% e as 

produções cumulativas de biogás inflamável foram 4597, 4762 e 3950 mL, respectivamente. Os dois 

últimos parâmetros citados apresentaram correlação de 0,997, mostrando que quanto maior a redução de 

SV maior é a produção cumulativa de biogás inflamável. 

 

Palavras-chave: Co-digestão anaeróbia. Resíduos lipídicos. Metano.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de digestão anaeróbia de decomposição de rejeitos orgânicos produz 

biogás inflamável devido a presença de metano na proporção de 50-70%, portanto, além 

de fornecer uma alternativa para tratamento de resíduos, este processo tem potencial de 

geração de energia que pode ser revertida para manutenção de uma planta de tratamento 

de efluentes, podendo ainda, com excesso de produção, ser transmitida para rede elétrica. 

A biodigestão anaeróbia da matéria orgânica é dividido em três etapas, com atuação 

de micro-organismos distintos em cada uma delas: hidrólise-acidogênese, acetogênese e 

metanogênese. Inicialmente, na etapa de hidrólise e acidificação (acetogênese) bactérias 

fermentativas liberam enzimas extracelulares que convertem compostos orgânicos 

complexos em moléculas menores que são assimiladas posteriormente pelos micro-

organismos. Na etapa da acetogênese, ocorre a assimilação e oxidação dos produtos da 

etapa anterior, havendo formação de acetato, H2 e CO2, com o objetivo de fornecer 

substratos apropriados para os micro-organismos metanogênicos da última etapa. Nesta 

os produtos gerados na etapa intermediária (acetogênese), acetato, H2 e CO2, são 

transformados em CH4 e CO2. A formação do metano ocorre através de dois mecanismos 

distintos: um com a atuação das bactérias arqueas hidrogenotróficas, que convertem H2 e 

CO2 em CH4, e o outro, com a atuação das bactérias arqueas acetoclásticas que convertem 

o acetato em CH4 (LORA; VENTURINI, 2012). 

À substratos de baixa digestibilidade podem ser adicionados co-substratos de alto 

conteúdo energético, ricos em nutrientes e de alta digestibilidade para se intensificar a 

atividade microbiológica anaeróbia, aumentando a produção de biogás, o teor de metano 
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e a redução de sólidos voláteis e totais nos rejeitos tratados. Resíduos lipídicos, por 

exemplo, provenientes de caixa de gordura, apresentam as características supracitadas, e 

encontra-se vários trabalhos na literatura utilizando este tipo de rejeito orgânico como co-

substrato em processos de digestão anaeróbia (ANDERSON, 2011; CARRERE et al., 

2012; CHAMPAGNE; LI; YALCINKAYA; MALINA JR, 2015; GROSSER; NECZAJ, 

2016; NOUTSOPOULOS et al., 2013). 

Porém, em geral, estes trabalhos verificaram que a partir de certos limites de 

proporção de co-substratos (resíduos provenientes de caixa de gordura) ocorre 

desequilíbrio do sistema, fazendo com que experimentos de digestão com adições além 

daqueles limites, apresentem valores de potencial de produção de biogás e/ou metano 

decrescentes ou até mesmo menor do que o valor apresentado pelo experimento 

executado na ausência de co-substrato (experimento controle). Este efeito inibitório tem 

sido explicado de várias maneiras: o aumento de carga orgânica facilmente biodegradável 

(overloading), que conduz à formação rápida de compostos orgânicos ácidos (VFAs – 

volatile fatty acids) que diminuem a atividade das bactérias metanogênicas; a adição e 

formação de ácidos graxos de cadeias longas (LCFAs – long chain fatty acids) que podem 

se adsorver nas membranas das bactérias impedindo canais de troca de matéria com o 

meio; formação de espumas e flotação, devido aos LFCAs, que em sistemas contínuos 

podem ocasionar a passagem rápida do rejeito através do sistema sem ser tratado 

(washout); deposição de LFCAs com formação de filme protetor sobre as partículas de 

substrato, impedindo seu contato com o meio. Assim ao invés de melhorar o processo de 

digestão anaeróbia com maior resultando em maior produção de metano, a adição de 

resíduos lipídicos acima das condições ótimas, pode resultar em efeito inibitório, com 

produção insignificante de biogás inflamável. 

Neste trabalho, estudou-se o efeito da adição de lodo de caixa de gordura no 

processo de digestão anaeróbia de rejeitos bovinos. Assim experimentos com dois tipos 

de substratos foram realizados. O substrato ES representando somente rejeitos bovinos e 

ESRCX representando a mistura entre o rejeito ES e RCX (resíduo de caixa de gordura) 

em que este constituía 26,63% da mistura com base em SV. 

 

METODOLOGIA  

 

SUBSTRATOS E CO-SUBSTRATOS 

 

O substrato principal, rejeitos fecais bovinos (ES), foi coletado no curral do IFMT 

campus Cáceres. O co-substrato, RCX, foi coletado da caixa de gordura do restaurante 

estudantil da mesma instituição. Após a coleta realizou-se a caracterização destes rejeitos 

com relação a sólidos voláteis (SV) e sólidos totais (ST). Então, geraram-se dois tipos de 

substratos: ES - contendo somente rejeitos fecais bovinos; e ESRCX – constituído por ES 

(substrato) e ESRCX (co-substrato), na proporção de 26,68% com base em SV. 

  

BIODIGESTORES ANAERÓBIOS 

 

Ao todo foram utilizados 6 biodigestores anaeróbios de batelada. Estes foram 

construídos de acordo com o trabalho de Reis et. al (2009). Nestes biodigestores foram 

introduzidos 1,50L de substrato, três com ES (1ES, 2ES e 3ES) e outros três com ESRCX 

(1ESRCX, 2ESRCX e 3ESRCX).  Nos anteriores, a concentração de SV foi de 60,0g/L e 
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nos últimos, 73,65g/L. Após a montagem dos experimentos, periodicamente realizaram-

se testes de chama abrindo-se a válvula dos biodigestores e acendendo-se um isqueiro. 

Somente quando o teste apresentava sinal positivo, a medida de volume de biogás (biogás 

inflamável) era registrada a partir do deslocamento da coluna de PVC. Os experimentos 

foram conduzidos durante 74 dias, sendo este o tempo de retenção hidráulica. 

 

SÓLIDOS TOTAIS E SÓLIDOS VOLÁTEIS 

 

Para determinação dos dois parâmetros adicionaram-se cerca de 10g de amostra de 

resíduos, ES ou RCX, em um cadinho de 50mL de porcelana, previamente pesado vazio. 

Transferiu-se então o cadinho com amostra para estufa, onde permaneceu durante 24h a 

100 0C. Retirou-se o cadinho com amostra seca e esperou-se cerca de 20 minutos para 

resfriamento até temperatura ambiente e pesou-se novamente o cadinho com (agora) 

amostra seca. Com isto calculou-se a massa de sólidos totais (ST) presentes nos 10 g de 

amostra. Transferiu-se então o cadinho com amostra seca para mufla, onde permaneceu 

durante 2 horas a 550ºC. Após este tempo, desligou-se a mufla e após resfriamento pesou-

se novamente o cadinho. Com isto calculou-se por diferenças de massas, a massa de 

sólidos voláteis (SV). Determinaram-se então a porcentagem de SV em ST (SV/ST %), e 

em relação a amostra inicial (SV %). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CARACTERIZAÇÃO DE ES E RCX 

 

A tabela abaixo mostra as características de ES e RCX quanto a sólidos totais (ST), 

sólidos voláteis em relação a sólidos totais (SV/ST) e em relação a amostra (SV). 

 

Tabela 1 

Caracterização de ES e RCX em relação a sólidos totais e sólidos voláteis 

 

Parâmetros 

ST 

(%) SV/ST (%) 

 

SV(%) 

ES 17,94 79,43  14,25 

RCX 59,56 99,00  58,96 

 

RCX apresenta maiores valores de ST, SV/ST e SV. ES apresenta somente 17,94% 

de sólidos totais, sendo, portanto, constituído por 82,06% (100-17,94%) de água. RCX 

foi obtido a partir da fração superior dos resíduos que se encontram na caixa de gordura. 

Esta fração é rica em lipídeos, por isso, apresenta menor umidade, de 40,45% (100-

59,56%). Os sólidos totais presentes em RCX também apresentam maiores teores de 

sólidos voláteis (SV/ST = 99%). Isto mostra que este tipo de resíduo é mais rico em 

matéria orgânica que ES. Os dados da Tabela 1 foram utilizados para se determinar as 

concentrações de SV e ST em ES e ESRCX. Esta mistura apresentou maiores teores de 

SV e ST. 
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Tabela 2 

Concentrações de SV e ST nos substratos 

 

Experimentos Concentração de SV em g/L Concentração de ST em g/L 

ES 60,00 75,55 

ESRCX 73,65 87,84 

 

 

POTENCIAIS DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS INFLAMÁVEL 

 

A figura abaixo mostra a produção cumulativa de biogás inflamável durante 74 dias 

para o substrato ES. O eixo das ordenadas mostra o tempo em horas. O substrato ESRCX 

durante este tempo não produziram biogás inflamável em nenhum dos três biodigestores 

de batelada. A razão para este fenômeno deve-se provavelmente ao efeito inibitório citado 

na introdução, em que a partir de certos limites de proporção de resíduos ricos em lipídeos 

há redução ou não produção de biogás. Este efeito deve-se principalmente a adsorção de 

moléculas longas de lipídeos nas membranas celulares que atrapalham a troca de matéria 

entre os micro-organismos e o meio. Portanto estudos com menores teores de RCX devem 

ser realizados futuramente. Outra explicação é a maior carga de sólidos voláteis nos 

experimentos com ESRCX, 73,65 g de SV / L. Altas cargas orgânicas podem acelerar o 

processo de decomposição na fase acidogênica, diminuindo o pH do meio e, portanto, 

causando inibição das bactérias metanogênicas. 

 

Figura 1: Produção cumulativa de biogás inflamável 

 

 
Os biodigestores com ES, 1ES, 2ES e 3ES produziram durante 74 dias, 4597, 4762 

e 3950 mL de biogás inflamável, respectivamente. Os biodigestores 2ES e 3ES 

apresentaram problemas de vazamento e após um dia de biodigestão foram abertos para 
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reparo, porém sem descarte do substrato já introduzido no sistema. Devido a este 

problema iniciaram mais tardiamente a produção de biogás inflamável. Foram detectados 

biogases inflamáveis a partir dos dias 19, 21 e 29 de biodigestão para os experimentos 

1ES, 2ES e 3ES, respectivamente. Este longo intervalo entre o início dos experimentos e 

o momento que se começa a gerar biogás inflamável deve-se a não introdução de inóculo. 

Dentro de 74 dias de experimento os intervalos de tempo que envolveram geração de 

biogás inflamável foram de 55, 53 e 45 dias para 1ES, 2ES e 3ES. A tabela a seguir mostra 

os potenciais de produção de metano. 

 

Tabela 3 

Potencial de Produção de Biogás Inflamável em relação à massa de SV reduzida 

 

Experimento 

VBr* mL/dia/ g de SV 

reduzido 

1ES 7,50 

2ES 6,87 

3ES 14,91 
VBr: potencial de produção de biogás inflamável em relação a massa de SV reduzida. 

 

VBr representa o volume de biogás inflamável produzido por dia a cada grama de 

SV que desaparece devido ao tratamento de digestão anaeróbia da matéria orgânica.  

Nota-se que 1ES e 2ES, visto que iniciaram a produção de biogás inflamável em tempos 

próximos (19 e 21 dias de biodigestão), apresentaram menores valores de VBr. 3ES 

começou tardiamente (29 dias) e apresentou maior taxa diária de produção de biogás, 

14,91 mL/dia/ g de SV reduzido. Isto aconteceu pois este estava em estágio inferior de 

decomposição, em que neste, as taxas diárias de produção são maiores. Para 1ES e 2ES, 

como estavam em estágios superiores, embora apresentaram maiores valores de produção 

cumulativa, suas taxas diárias de produção são menores. Isto acontece pois ao longo do 

tempo, a partir de certo momento, a taxa de produção tende a atenuar devido a 

bioestabilização da matéria orgânica. 

  

PORCENTAGEM DE REDUÇÃO DE SV E ST 

 

Na tentativa de ativar os biodigestores com ESRCX, introduziram-se nos 

biodigestores contento este substrato, no dia 47 do processo de biodigestão, 10,5 g de 

glicerina residual diluída em 40mL de solução aquosa. A glicerina utilizada é proveniente 

da produção alcalina de biodiesel a partir de óleos vegetais. Assim a concentração de SV 

e ST adicionados naqueles biodigestores mudaram 73,65 e 87,84 g/L parar 76,51 e 92,38 

g/L, respectivamente, e, portanto, os cálculos de redução de SV e ST consideraram esta 

operação. A tabela abaixo mostra a porcentagem de redução de SV e ST para os 

substratos. 

 

Tabela 4 

Porcentagens de redução de SV e ST, e produção cumulativa de biogás inflamável 

 

Substratos  Redução de ST %  Redução de SV % 

Produção Cumulativa 

mL 
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1ES 7,71 12,32 4597 

2ES 10,98 14,49 4762 

3ES 4,58 6,55 3950 

4ESRCX 10,63 11,98 0,00 

5ESRCX 14,87 16,67 0,00 

6ESRCX 28,19 25,57 0,00 

 

 Verifica-se que os experimentos com ESRCX embora não tenham produzido 

biogás inflamável, apresentaram redução de SV e ST maiores do que ESRCX. Pode-se 

inferir que provavelmente houve transformação da matéria orgânica inicial em moléculas 

menores mais voláteis que foram removidas durante o aquecimento em estufa para 

remoção de água, diminuindo assim a porcentagem de SV e ST. 

 A tabela 4 mostra também que o experimento 3ES apresentou menor redução de 

SV juntamente com menor produção cumulativa de biogás inflamável, e que o substrato 

2ES apresentou maior redução de SV e maior produção cumulativa de biogás inflamável. 

O experimento 1ES apresentou valores intermediários para os dois parâmetros. Verificou-

se, portanto, a existência de correlação positiva ente redução de SV e produção 

cumulativa de biogás inflamável. Correlação positiva também é encontrada entre os dados 

de redução de ST e produção cumulativa de biogás inflamável. O gráfico abaixo mostra 

esta correlação, indicando que com o aumento da redução de SV e ST aumenta-se também 

a produção cumulativa de biogás. 

 

Figura 2: correlação entre porcentagem de redução de ST e SV e produção cumulativa de 

biogás inflamável 
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A porcentagem de redução de SV encontra-se mais correlacionada com a produção 

de biogás inflamável. Isto sendo esperado visto que SV é a fração dos ST que está 

relacionada com a transformação da matéria orgânica em metano.  

 

CONCLUSÕES 

 

A adição de RCX, resíduo de caixa de gordura, rico em lipídeos e, portanto, de alto 

conteúdo energético, na proporção de 26,68% com base em SV, no substrato de rejeitos 

bovinos (ES), provocou efeito inibitório do processo de biodigestão anaeróbia para 

produção de biogás inflamável. Este efeito é provavelmente causado pela adsorção de 

ácidos graxos de cadeia longa nas membranas celulares impedindo troca de matéria dos 

micro-organismos com o meio onde se encontram. Outra possível causa é a elevada carga 

orgânica nos experimentos com ESRCX, com concentração de SV de aproximadamente 

73,65 g/L. Esta elevada concentração de SV pode levar à rápida acidificação do meio 

reduzindo a atividade das bactérias metanogênicas. 

O substrato 3ES apresentou produção cumulativa de biogás inflamável (3950 mL) 

inferior aos substratos 1ES e 2ES (4597 e 4762 mL, respectivamente). Isto porque durante  

o período de 74 dias de experimento, aquele começou sua produção de biogás inflamável 

mais tardiamente (dia 29 de biodigestão), com intervalo de 45 dias, enquanto 1ES e 2ES 

começaram antes (dias 19 e 21 de biodigestão), com maiores intervalos de produção, 55 

e 53 dias, respectivamente.  

Os experimentos 1ES, 2ES e 3ES, apresentaram VBr iguais a 7,50, 6,87 e 14,91 

mL/dia/g de SV reduzido, respectivamente. Os dois primeiros apresentaram em média 

menores valores pois, como começaram a produzir biogás inflamável antes, no final de 

74 dias encontravam-se em estágios superiores de decomposição da matéria orgânica, 

nestes, esta encontra-se mais estabilizada, e, portanto, com o tempo há atenuação da 

produção, provocando queda dos valores de VBr. O último, 3ES, como começou 

tardiamente, teve menor intervalo de tempo de produção de biogás inflamável, 

encontrando-se, ao final dos 74 dias de biodigestão, em estágio inferior de decomposição 

da matéria orgânica. Neste estágio a taxa diária de produção é maior, por isso apresentou 

valor de VBr maior. 

Verificou-se correlação positiva entre porcentagens de redução de ST e ST, e 

produção cumulativa de biogás inflamável. A porcentagem de redução de SV apresentou 

maior correlação com este parâmetro, comprovando que esta fração dos sólidos totais está 

mais correlacionada com a produção de metano, visto que representa matéria orgânica 

que se volatiliza a 550 ºC. 
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RESUMO 

 

A batata doce por ser uma matéria prima que apresenta uma multiplicidade de usos, podendo ir da 

alimentação humana, passando pela alimentação animal até a produção de etanol, faz com que a produção 

de álcool a partir da batata doce seja altamente desejada, não só pela larga possibilidade deste produto no 

território brasileiro, mas também porque é importante a diversificação das fontes de matérias primas para 

produção de etanol no país. O álcool de batata doce é um produto de alto valor agregado, destinado a 

fabricação de bebidas, cosméticos, tintas e remédios. Constitui numa das mais importantes alternativas para 

produção de biocombustíveis de segunda geração, ocupando faixas de terra onde não seria possível a 

produção de outras matérias primas mais exigentes, principalmente em fertilidade de solo.  

 

Palavras-chave: Processos fermentativos. Amido. Biocombustíveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os atuais problemas ambientais causados pela utilização de combustíveis fósseis 

são tema de amplo debate. Entre os problemas associados a esses combustíveis, estão o 

fato de não serem renováveis, apresentarem alto custo e instabilidade de preços, além da 

instabilidade geopolítica nas principais regiões produtoras. Desta forma, alguns países 

tem incentivado a utilização de fontes alternativas de energia, em complementação às 

fontes fósseis tradicionais. Os biocombustíveis, como o etanol (obtido da cana-de-

açúcar), e o biodiesel (obtido de óleos e gorduras), estão entre as mais importantes 

alternativas energéticas consideradas para substituir combustíveis derivados do petróleo. 

No Brasil, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar sendo, atualmente, o 

segundo maior produtor mundial, seu custo é competitivo e foi conseguido em cerca de 

48 anos decorridos desde a criação do Proálcool, programa lançado no país em meados 

da década de 1970 para reduzir a dependência da importação de petróleo.  

Em todo o mundo, espera-se um crescimento significativo do mercado para o 

etanol. As condições agrícolas favoráveis e capacidades tecnológicas acumuladas por 

empresas nacionais fazem do etanol brasileiro um produto muito competitivo no mercado 

internacional, criando boas oportunidades de negócios para o país, além de diminuir a 

dependência dos combustíveis fósseis, por razões ambientais e físicas. O petróleo 

(carbono fóssil) deve ser transportado desde as regiões de países produtores até o 

consumidor, e o etanol a partir de biomassas (carbono verde) está disponível em quase 

todas as regiões do mundo (ANDRADE; CARVALHO; SOUZA, 2009) 

Além da aplicação do etanol como biocombustível, encontra-se grande aplicação 

desse produto em outros ramos, tais como: solvente industrial, antisséptico, conservante, 

alimentos, produtos de limpeza, remédios, fabricação de bebidas, etc. A busca por novas 

matérias-primas para produção de etanol já é realidade em vários países detentores de alta 

tecnologia.  
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A batata-doce, usada principalmente para a alimentação, tem sido apontada como 

uma matéria-prima alternativa para a produção de bioetanol devido ao curto ciclo de 

produção permitindo duas safras por ano, ampla adaptação a solos de baixa fertilidade e 

se enquadra no sistema de agricultura familiar. Ela também tem um elevado rendimento 

de biomassa em comparação a outras culturas, além de ser facilmente sacarificada, pois a 

hidrólise do amido (polissacarídeo predominante nesta biomassa) é atingida em condições 

brandas de tratamento ácido-térmico (NETO, 2010). 

 

BATATA-DOCE  

 

A batata-doce, (Ipomoea batatas L. (Lam.)) é originária das Américas Central e do 

Sul, sendo encontrada desde a Península de Yucatam, no México, até a Colômbia. Relatos 

de seu uso remontam de mais de dez mil anos, com base em análise de batatas secas 

encontradas em cavernas localizadas no vale de Chilca Canyon, no Peru e em evidências 

contidas em escritos arqueológicos encontrados na região ocupada pelos Maias, na 

América Central (CASTRO, 2011). 

Pertencente à família das convolvuláceas, do gênero Ipomoea e à espécie Ipomoea 

batatas L., é uma planta de constituição herbácea, rastejante verde ou arroxeada; chega a 

alcançar de 3 a 5 m de comprimento. Suas raízes podem ser de dois tipos: a raiz de reserva 

ou tuberosa (e não tubérculo), que é a principal parte de interesse comercial e o outro tipo 

seria a raiz absorvente, que neste caso é a responsável pela absorção de água e de extração 

de nutrientes do solo (ABUJAMRA, 2009). 

De acordo com Silveira (2007), as raízes da batata doce podem apresentar formatos 

dos mais variados: redondo, oblongo, fusiforme ou alongado. Pode-se constatar também 

a presença de veias e dobras nas raízes, assim como casca lisa ou rugosa. Apesar do 

formato para indústria não ser uma característica importante, deve-se observar, que além 

do componente genético que contribui para a definição do formato, o tipo de solo, como 

presença de torrões, pedras, e compactação podem afetar diretamente no formato. Por esta 

razão é a que a cultura se adapta melhor a solos de textura média ou arenosa, leves, soltos, 

arejados, permeáveis e cálidos. Solos argilosos, pesados, úmidos e frios acabam sendo 

totalmente inadequados. 

Dos 111 países que produzem batata-doce, aproximadamente 90% da produção é 

oriunda da Ásia, com destaque para a China, maior produtor mundial, com produção 

anual de cerca de 70 milhões de toneladas (FAO, 2017). 

A batata-doce é uma cultura estratégica para a alimentação mundial, por ser 

altamente nutritiva e de fácil cultivo, mesmo em áreas marginais, sendo cultivada em todo 

o país. Independente da variedade, existem cerca de 400, é rica em nutrientes e tem muitos 

benefícios a oferecer à saúde. Dentre os cultivares de batata-doce encontrada no Brasil 

estão a BRS Amélia, a BRS Cuia e a BRS Rubissol. A produção brasileira de batata-doce 

é a 20ª no ranking mundial, com produção de 525.814 toneladas em 2014, obtidas em 

uma área de 39.705 hectares e rendimento médio de 13.243 kg.ha-1, detendo o 6º lugar 

entre as hortaliças mais plantadas. Dentre as regiões brasileiras produtoras de batata-doce, 

a região Sul destaca-se com uma produção anual de 233.515 toneladas, o que corresponde 

a 44,41% da produção nacional (FAO, 2017).  

Ao ser colhida, a batata-doce apresenta cerca de 30% de massa seca, a qual possui 

cerca de 85% de carboidratos, sendo o amido o principal componente. Comparando-se a 

outras amiláceas, esta possui maior conteúdo de massa seca, carboidratos, lipídios, cálcio 
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e fibras que a batata comum, mais carboidratos e lipídios que o Inhame e ainda, mais 

proteína que a mandioca (EMBRAPA, 2008). Durante seu armazenamento, parte do 

amido se converte em açucares solúveis, de 13,4 a 29,2% de amido e de 4,8 a 7,8 % de 

açúcares totais redutores (SILVA et al., 1995).  

 

BATATA-DOCE COMO MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ETANOL 

 

O atual desafio da pesquisa de sistemas agrícolas, abordando e sustentando questões 

ambientais, sociais e econômicas no cenário nacional, é sugerir cultivos de matérias-

primas para produção de bioenergia que se encaixem no atual sistema de produção, sem 

tomar área dos cereais cultivados no Brasil, com a finalidade de incrementar e viabilizar 

a produção de biocombustíveis (SILVA et al., 2013). 

Como fonte alternativa de bioenergia a batata-doce apresenta ótima produção de 

biomassa para obtenção de álcool combustível, associada à rusticidade do plantio e 

experiência dos agricultores. Resultados preliminares têm demonstrado que um hectare 

de raiz de batata-doce rende de 30 a 40 toneladas de biomassa, que pode ser transformada 

em combustível. Neste contexto, a cultura, ao contrário de outras culturas 

agroenergéticas, tem a seu favor privilegiar os pequenos produtores rurais por não exigir 

grandes áreas de plantio, apresentar custo baixo para implantação da lavoura e alto 

rendimento, além da possibilidade de ser produzida em terras menos férteis, necessitar de 

investimento menor que outras culturas, e os resíduos da produção poderem ser usados 

como ração animal (CASTRO, 2016).   

A utilização da batata-doce para a produção de etanol é mais vantajosa se 

comparada à mandioca, devido aos menores custos de produção, uma vez que podem ser 

colhidas mecanicamente e com menor tempo de colheita (4-5 meses) em comparação com 

a mandioca (10 meses), não diferindo muito nos teores de amido apresentados pelas 

mesmas (JUSUF; GINTINGA, 2014).  

São inúmeras as vantagens que a batata-doce oferece como matéria-prima na 

produção de etanol e consequentemente proporcionando muitos benefícios. Além do foco 

ambiental, o etanol gera em países como o Brasil, entre outros, impactos econômico-

sociais de primeira grandeza, como a melhoria da renda rural; a reconhecida capacidade 

de distribuição desses efeitos na cadeia produtiva sucroalcooleira; geração de empregos 

em larga escala; redução de dependência externa de petróleo e melhoria da balança 

comercial (NEGRÃO, 2005). 

Assim como a mandioca, o sorgo e a cana-de-açúcar, a batata-doce possui as 

qualidades necessárias para ser utilizada como matéria-prima na produção de álcool. Não 

sendo muito exigente quanto à qualidade do solo, pode ser cultivada em terras semiáridas, 

sem prejudicar as plantações desta raiz voltadas à alimentação humana (ARAÚJO; 

CASTRO; LEAL, 1978). 

Comparada com culturas como arroz, banana, milho e sorgo, a batata-doce é mais 

eficiente em quantidade de energia líquida produzida por unidade de área e por unidade 

de tempo. Isso ocorre porque produz grande volume de raízes em um ciclo relativamente 

curto, a um custo baixo, durante o ano inteiro (SILVA et al., 2002). 

Durante o Proálcool, fontes de matéria-prima como a mandioca e a batata-doce, 

entre outras, foram cogitadas para a produção de etanol. Contudo, os projetos nessas áreas 

pouco avançaram, muito provavelmente em razão de algumas limitações agronômicas, 

dentre as quais a produtividade e a incidência de pragas e doenças. Por ocasião do uso da 
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mandioca para a produção de etanol, a batata-doce também foi escolhida como fonte 

promissora em razão, principalmente, do seu ciclo curto de produção (4/5meses) 

(SILVEIRA, 2008). 

Enquanto a cana-de-açúcar acumula seus carboidratos na forma de açúcares 

simples, sendo facilmente consumidos no processo de fermentação por leveduras 

alcoólicas, a batata-doce, acumula a maior parte dos seus carboidratos na forma de amido, 

requerendo um pré-tratamento para disponibilizá-lo ao consumo de leveduras alcoólicas. 

Este processo adicional consiste em hidrolisar (quebrar) o amido em açúcares e depois 

submetê-lo à fermentação (SILVEIRA, 2007). 

Por mais que o requerimento de um pré-tratamento seja uma desvantagem para 

utilização de fontes amiláceas, se comparado com o processo da cana, esses carboidratos 

apresentam-se em maiores concentrações por unidade de matéria-prima, o que significa 

uma vantagem, por diminuir, o manuseio dos significativos volumes mássicos, custeio do 

sistema; custos de logística, energia, mão de obra, remoção de resíduos, etc. (SILVEIRA 

et al., 2006). 

A hidrólise ou sacarificação do amido pode ser feita por via ácida ou pela via 

enzimática, em processos contínuos ou descontínuos. A hidrólise ácida diminui o tempo 

relativo à sacarificação do amido, porém apresenta uma série de restrições, tais como 

corrosão de equipamentos, necessidade de correção do pH da solução açucarada, 

destruição parcial dos açúcares e formação de açúcares não fermentescíveis. A hidrólise 

enzimática ocorre em reatores onde são utilizadas enzimas de origem vegetal ou 

microbiana, destacando-se as enzimas amilase e amiloglucosidase (VENTURINI FILHO, 

2016).  

Para que a atuação enzimática seja mais eficiente, é realizado previamente o 

cozimento das raízes, para a gelatinização do amido, facilitando a ação das enzimas. Pela 

legislação brasileira em portaria do ministério da saúde (SILVEIRA et. al., 2006). 

Araújo, Castro e Leal (1978) utilizaram a batata-doce como matéria prima para a 

produção de etanol obtendo rendimento médio de 158 litros de etanol por tonelada de 

raízes. Porém, observou que a baixa produtividade de raízes (11 a 13 t ha-1) foi o fator 

restritivo para a recomendação desta como fonte alternativa para a produção de etanol no 

Brasil. 

McArdle e Bouwkamp (1982) avaliaram o potencial da batata-doce para a produção 

de etanol, utilizando cultivares de batata-doce com alto teor de amido nas raízes. 

Encontraram produtividades superiores a 5,8 t ha-1 de amido em sistema produtivo com 

baixa utilização de insumos agrícolas e taxa de conversão em etanol superior a 76%. Estes 

autores ressaltaram que os custos de armazenamento e transporte de raízes podem ser 

fatores limitantes para a implantação de unidades de produção de etanol nos Estados 

Unidos.  

Talbert, Sims e Hamming (1983) avaliaram o potencial produtivo de álcool de oito 

culturas comerciais e a batata-doce foi a mais viável para a produção de etanol, sendo 

obtidos 1.780 litros de etanol por hectare, com possibilidades de se chegar a 2.806 L/ha. 

A potencialidade da batata doce na produção de etanol foi demonstrada por Silveira 

et al. (2011) quando em condições experimentais obtiveram rendimento médio de 199 

litros de álcool por hectares. Ainda, os mesmos pesquisadores relataram que a produção 

de resíduo correspondeu entre 20-25% do material original proveniente da fermentação 

dos carboidratos pelas leveduras, e apresentou elevado teor de proteína bruta.  
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Ziska et al. (2009), avaliaram a mandioca, a batata-doce e o milho como potenciais 

fontes de carboidratos para a produção de etanol. Contudo, relatam que as duas variedades 

de batata-doce estudadas, com 9,4 e 12,7 toneladas de carboidratos totais por hectare, têm 

maior potencial como fonte de etanol do que os sistemas existentes de milho, e como tal 

podem ser utilizadas para substituir ou compensar o milho como fonte de 

biocombustíveis. 

Jin et al. (2012) estudaram dez variedades de batata-doce a fim de avaliar suas 

performances quanto à produção de etanol e encontraram valores de açúcares totais que 

variaram de 15,89 a 36,04 %, mostrando a diversidade das taxas de açúcares que se pode 

encontrar em diferentes variedades dessas raízes. 

No Rio Grande do Sul, testes foram realizados na Embrapa Clima Temperado com 

o objetivo de avaliar o processo e testar batata-doce com potencial de utilização para 

biocombustível. Foi utilizada uma microdestilaria de álcool hidratado 96ºgl com 

capacidade de até 650 litros/dia, do tipo batelada, Limana Poliserviços, que foi colocada 

em funcionamento na Estação Experimental de Terras Baixas (CASTRO, 2016).  

 

METODOLOGIA  

 

Buscando atender as demandas de mercado e acompanhar todo o desenvolvimento 

tecnológico dos biocombustíveis, de forma ecologicamente correta e socialmente justa, 

foi feito um estudo sobre a potencialidade da utilização da batata-doce, como fonte de 

carbono, para a produção de bioetanol. 

Assim, realizaram-se inúmeras pesquisas em diversos trabalhos científicos, 

disponíveis nos principais sites de busca como: Scielo, Science Direct, Google 

Acadêmico, bem como consultas em anais de congresso, jornais e revistas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo (atrás apenas dos Estados 

Unidos), e o maior exportador. Aproximadamente 25% de todo o álcool combustível 

produzido no mundo sai das usinas brasileiras. O país é considerado o mais eficiente na 

produção de combustíveis renováveis, graças ao potencial do etanol obtido através da 

cana-de-açúcar. Contudo, o principal estado agrícola do país (Mato Grosso) está 

legalmente impedido de produzir etanol de cana. Pelo menos na maior parte do seu 

território. Apenas em uma pequena faixa territorial do Mato Grosso o cultivo de cana-de-

açúcar é permitido. A limitação foi imposta pelo ZAECANA (Zoneamento 

Agroecológico da Cana-de-Açúcar), que vetou a cultura nas áreas pertencentes a Bacia 

do Alto Paraguai e aos biomas Amazônico e Pantanal. Tirando as reservas indígenas e 

áreas de conservação, restam menos de 10% do território mato-grossense onde o plantio 

de cana é permitido. Por acaso, a maioria são áreas não aráveis, de relevo acidentado, 

utilizadas para pecuária. Ou seja, o case mais bem sucedido do mundo para a produção 

de biocombustível não pode ser desenvolvido no maior estado produtor do Brasil. O 

contrassenso fechou uma porta, mas abriu outra (JAMERSON, 2016). 

De acordo com a Pesquisa da cultura da Batata-Doce como Fonte de Matéria-Prima 

para a Produção do Etanol, desenvolvida pelo pesquisador Aldo Silva, o tubérculo seria 

uma boa alternativa à produção de cana-de-açúcar. O estudo, segundo o próprio 

pesquisador, é inédito no país, começou a mais de 10 anos no Tocantins e agora é feito 
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no Mato Grosso. Mas ainda está em fase de testes. Aldo Silva crê que o Mato Grosso 

deva produzir cerca de 30 mil hectares de batata-doce em até 2 anos. Ele acrescentou que 

a cultura pode gerar duas safras por ano, o que elevaria bastante o potencial dela como 

substituta da cana-de-açúcar na produção de etanol, podendo ser cultivada na entressafra 

da cana (CORSINO, 2017). 

Atualmente, a batata mostra ótimos resultados, tanto no aspecto socioambiental, 

como socioeconômico. A batata-doce rende mais por tonelada que a cana, mas perde em 

produção por hectare, porém, proporciona diversas finalidade para o produto final. 

Como Vital (2008), afirma a seguir, comparando a cana-de-açúcar com a batata-

doce, esta última permite uma produção de 170 litros por tonelada, contra apenas 80 litros 

por tonelada da cana. Entretanto, como a cana rende mais por hectare, ainda leva uma 

pequena vantagem: oito mil litros anuais por hectare, ante 6,3 mil litros/ano da batata-

doce. O álcool obtido de batata-doce é mais puro que o da cana-de-açúcar, o que permite 

sua utilização também na indústria farmacêutica e em bebidas, onde o Brasil é importador 

de matéria-prima. 

Outro fator positivo de sua produção é proporcionar o incentivo a agricultura 

familiar, e ajudar o meio ambiente, pois, além de ser uma planta rústica, de fácil adaptação 

e também de fácil manejo, a batata-doce não exige queimadas, segundo Lima e Silva 

(2013), o cultivo da batata-doce também pode apresentar grande benefício 

socioeconômico e ambiental.  

A cultura não é em geral queimada como a cana, o que reduz as taxas de dióxido de 

carbono liberados na atmosfera. Os benefícios socioeconômicos podem ser adquiridos 

por meio do incentivo de produção para os pequenos agricultores, pois de acordo com 

Neto (2010), a cultura é ideal para pequenas propriedades, uma vez que representa uma 

cultura de baixos custos e com alta produtividade potencial. 

Vale ressaltar, que o subproduto gerado no fim do processo da produção do álcool 

pode ser usado para ração animal, proporcionando um lucro a mais. Através de pesquisa 

da produção de álcool de batata-doce (SILVEIRA et al., 2006), iniciaram estudos visando 

o aproveitamento da significativa quantidade do resíduo gerado em tal processo. 

Pensando no seu aproveitamento, atualmente pode-se sugestionar a elaboração de 

diversas composições de rações para alimentação animal e de peixes. Os testes 

preliminares indicaram que esse resíduo encerra propriedades nutricionais que sustentam 

essa utilização, o que pode vir a constituir uma fonte de renda valiosa para o produtor 

que, frente ao usineiro, poderia negociar o retorno do resíduo à sua propriedade para uso 

na alimentação animal. Para a usina também pode ser interessante, pressupondo-se o uso 

do resíduo como moeda de barganha. 

Então, pensando nas questões socioeconômicas e ambientais, o etanol desta cultura 

se mostra rentável à quem desejar produzi-lo, pois, gera subprodutos que podem trazer 

ganhos também. Fica a questão do pequeno produtor, que deve se unir e formar 

cooperativas, para vender essa batata-doce as usinas de álcool e garantir uma maior renda. 

No caso da batata-doce seria aconselhável a organização em associações de pequenos 

produtores para montagem de mini usinas, plantio e cultivo criando sustentabilidade na 

cadeia produtiva, que poderia baixar os custos de produção, o que pode ser vantagem aos 

pequenos produtores (MAGALHÃES et al., 2012). 

 

 

 

3
1 
 

https://www.cpt.com.br/cursos-agroindustria-biocombustivel/artigos/alcool-combustivel-pode-ser-produzido-na-fazenda
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CONCLUSÃO   

  

A expansão dos biocombustíveis traz grandes oportunidades e desafios, ambientais 

e sociais. O Brasil possui o maior e mais bem sucedido programa de substituição de 

combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Os bicombustíveis, hoje, surgem como 

uma nova opção na matriz energética mundial, principalmente pelas novas políticas 

sustentáveis, que buscam alternativas de energias renováveis de baixo custo. 

A produção de etanol combustível, a partir do hidrolisado do amido da batata-doce, 

indica ser uma alternativa viável para o desenvolvimento do setor energético brasileiro e 

de importância relevante como alternativa de renda para pequenas e médias propriedades 

rurais, permitindo a implantação de unidades de produção de etanol de pequeno porte 

para atender às necessidades locais em pequenas comunidades. 

Além disso, o “resíduo” obtido, após a fabricação do etanol da batata-doce é 

considerado um coproduto, pela qualidade proteica e pelas possibilidades de uso para 

alimentação animal. Por estas razões a batata-doce passa a ser uma verdadeira alternativa 

para agricultura familiar e ao mesmo tempo não excluindo a sua utilização para maiores 

escalas. 
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RESUMO 

 
Esse trabalho teve como objetivo, avaliar entre o hexano e o éter de petróleo, o solvente mais eficaz em 

termos de rendimento, na extração de óleos de diferentes oleaginosas, utilizando o método soxhlet. O 

hexano apresentou-se como o solvente mais eficiente na extração dos óleos avaliados. Esse comportamento 

indica uma maior afinidade do hexano com as cadeias hidrofóbicas do óleo. A baixa viscosidade do 

solvente, solubilidade do óleo, e interação óleo/solvente podem ter contribuído para uma menor eficiência 

do éter de petróleo na extração dos referidos óleos. Evidenciando que para esse processo e para todos as 

oleaginosas estudadas, o solvente hexano apresentou uma maior eficiência. 

 

Palavras-chave: Hexano. Éter de petróleo. Oleaginosas 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de extração de óleos, em geral se dá por meio de prensagem, extração 

em soxhlet com uso de solventes orgânicos ou em alguns processos, com uso de água 

como solvente. Diversas espécies vegetais e animais possuem tecidos especializados em 

armazenar óleos e gorduras, tais como polpas de frutos, sementes, peles e ossos. Dada a 

diversidade dos tecidos que armazenam as substâncias graxas, não existe um processo 

único de extração e purificação de óleos e gorduras, pois ele depende das características 

da fonte oleaginosa (RAMALHO; SUAREZ, 2013). 

Tradicionalmente, para se extrair o óleo de sementes vegetais empregam-se 

extrações com solventes orgânicos ou por prensagem das sementes, sendo que este último 

processo produz menor quantidade que o primeiro (FERNANDES et al., 2002).  

Independentemente do processo de extração utilizado, o preparo da matéria-prima 

normalmente passa por algumas etapas iniciais antes da extração em si: limpeza, 

decorticação, trituração, laminação e cozimento (MORETTO ; ALVES, 1986).  

Algumas fontes oleaginosas com pouco conteúdo em óleo, como é o caso da soja 

e do algodão, têm menos de 20 % do peso dos grãos de material graxo. Neste caso, não é 

usada prensagem mecânica e os grãos após torrados e moídos são submetidos diretamente 

ao processo de extração por solvente. Na extração por solvente, o hexano é preferido por 

apresentar várias vantagens. A principal delas é o seu baixo ponto de ebulição que diminui 

a decomposição do óleo. Por outro lado, as suas desvantagens são a alta inflamabilidade 

e o alto custo. O éter de petróleo também tem sido utilizado em muitos estudos de extração 

de oleaginosas. A solubilização do óleo no solvente ocorre por dois mecanismos: a 

dissolução por simples contato entre as células vegetais destruídas durante a prensagem 

ou moagem, ou através de difusão, onde o óleo atravessa lentamente as paredes 

semipermeáveis das células intactas para o meio líquido. As plantas industriais modernas 

de extração por solvente operam em regime continuo (RAMALHO; SUAREZ, 2013). 
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Na extração por solvente ocorre a partição da amostra entre duas fases imiscíveis 

(orgânica e aquosa). A eficiência da extração depende da afinidade do soluto pelo 

solvente de extração, da razão das fases e do número de extrações. A extração por solvente 

apresenta as vantagens de ser simples e poder utilizar um número grande de solventes, 

puros e disponíveis comercialmente, os quais fornecem uma ampla faixa de solubilidade 

e seletividade (QUEIROZ; COLLINS; JARDIM, 2001).  

 Para a extração de óleos vegetais, a indústria trabalha comumente com a 

extração por prensagem, seguida da extração pelo método soxhlet com a utilização de um 

solvente orgânico. No entanto para a determinação do solvente a ser utilizado, antes de 

partir para a planta industrial, é necessário um estudo prévio com diferentes solventes 

orgânicos para avaliar qual deles apresenta maior eficiência em termos de rendimento em 

óleo.  

 Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo, avaliar entre o hexano e 

o éter de petróleo, o solvente mais eficaz em termos de rendimento, na extração de óleo 

de diferentes oleaginosas utilizando o método soxhlet.  

 

METODOLOGIA  

 

Todas as sementes foram secas em estufa por 24h à 80ºC para retirada de 

umidade. Logo após foram trituradas separadamente. Para o processo de extração, 

utilizou-se o método Sohxlet (Figura 1), que consistiu na pesagem de 150 gramas das 

sementes previamente trituradas em liquidificador doméstico, estas foram colocadas em 

cartucho e encaminhadas ao extrator. Foram montados dois sistemas de extração, onde se 

utilizou 600 mL de cada solvente (Hexano e éter de petróleo), separadamente. O processo 

de extração ocorreu em refluxo durante o período de 4 horas. 

 

Figura 1: Sistema de extração de óleos pelo método Soxhlet 
 

 
 

Ao final de 4 horas, tanto a mistura contendo hexano/óleo quanto a mistura 

éter/óleo foram conduzidas à um ao evaporador rotatório da marca para separação e 
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recuperação do solvente. Após a separação, o óleo foi conduzido a estufa à 80ºC onde 

permaneceu por 24 h para eliminação de voláteis. Após 24 h, o óleo foi então pesado e 

teve seu rendimento calculado a partir da equação 1. 

 

 

200g ------------100% 

Mbcheio - mbvazio --------- X 

Equação (1) 

Onde:  

200g: Quantidade de matéria-prima; 

Mbcheio: Massa do bécher cheio; 

mbvazio:  Massa do bécher vazio; 

X: porcentagem de óleo extraído em relação à massa de semente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a extração, o rendimento em óleo para cada solvente foi calculado e os 

resultados são apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 

Valores de Rendimento em óleo após extração com Hexano e Éter de petróleo 

separadamente 

 

Oleaginosas 

avaliadas 

Rendimento em óleo 

na extração com 

Hexano 

Rendimento em óleo na 

extração com Éter de 

Petróleo 

Amendoim 36,10% 36,16% 

Timbaúva 1,68% 1,39% 

Maracujá 25,38% 23,60% 

Nim 10,45% 8,31% 

 

Observando os resultados, fica nítido que o hexano aparece como o solvente mais 

eficiente na extração dos óleos avaliados. Esse comportamento indica uma maior 

afinidade do hexano com as cadeias hidrofóbicas do óleo. 

O hexano (C6H14) é composto por uma cadeia aberta de carbonos e hidrogênios, 

o que faz desse composto, um hidrocarboneto altamente apolar. Os óleos vegetais são 

formados pela junção de um glicerol e três ácidos carboxílicos, o que confere à eles as 

características de um triacilglicerídeos, apresentando uma parte polar e uma grande parte 

apolar. Quanto mais apolar for o solvente, maior será a afinidade desse, com o óleo a ser 

extraído (SOLOMONS, 2005). 

O éter de petróleo é um líquido constituído por hidrocarbonetos, geralmente 

alifáticos, de baixo peso molecular, Este produto é uma mistura de hidrocarbonetos 

saturados, constituído de 5 a 9 átomos de carbono, com faixa de destilação entre 60 a 120 

°C. A viscosidade do solvente é um fator crucial no processo de extração, pois conforme 

explica Thomas (2003), a viscosidade varia de acordo com a mudança de temperatura e a 

concentração do óleo. As soluções com baixa viscosidade penetram rapidamente entre os 

espaços da matéria-prima e nos poros dela, aumentando a taxa de extração do óleo. 
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Assim como a viscosidade, a solubilidade do óleo a ser extraído pode ser 

considerada limitante no processo de extração. Alguns podem ser infinitamente solúveis 

em um dado solvente, enquanto outros têm solubilidades tão baixas que não são 

mensuráveis por métodos diretos (THOMAS, 2003). A solubilidade depende das 

propriedades do soluto e do solvente, da temperatura e da pressão (RUSSEL, 1981).  

Todos os fatores acima mencionados, como viscosidade do solvente, solubilidade 

do óleo, e interação óleo/solvente podem ter contribuído para uma menor eficiência do 

éter de petróleo na extração dos referidos óleos. Evidenciando que para esse processo e 

para todos as oleaginosas estudadas, o solvente hexano apresentou uma maior eficiência. 

 

CONCLUSÕES 

 

O hexano apresentou-se como o solvente mais eficiente na extração dos óleos 

avaliados. Esse comportamento indica uma maior afinidade do hexano com as cadeias 

hidrofóbicas do óleo. A baixa viscosidade do solvente, solubilidade do óleo, e interação 

óleo/solvente podem ter contribuído para uma menor eficiência do éter de petróleo na 

extração dos referidos óleos. Evidenciando que para esse processo e para todos as 

oleaginosas estudadas, o solvente hexano apresentou uma maior eficiência. 
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RESUMO 

 

O ácido lático é um ácido orgânico amplamente utilizado nas indústrias de alimentos, farmacêuticas, na 

medicina, utilizado em suturas cirúrgicas e implantes e na indústria química, para a manufatura de plásticos 

biodegradáveis. Este trabalho teve como objetivo a produção de ácido lático a partir de meio Man, Rogosa 

e Sharpe (MRS) modificado suplementado com diferentes fontes de carbono: 15 g/L; 60 g/L; 115 g/L de 

glicose, frutose, maltose e lactose. Os ensaios foram realizados em frascos de Erlenmeyer de 125 mL 

contendo 45 mL de meio de produção, em shaker rotatório, a 150 rpm e temperatura de 35±1 °C por 96 h 

de fermentação. A concentração do inóculo inserida em cada Erlenmeyer foi de 10% e a viabilidade das 

células era de 1 x 109 UFC/mL. Amostras de 1 mL do caldo fermentado foram retiradas e centrifugadas a 

6.000 rpm por 10 minutos, reservando-se o sobrenadante para determinação do ácido lático e açúcares 

redutores totais. O precipitado foi ressuspendido e lavado duas vezes para determinação da biomassa. 

Quando o meio de fermentação foi suplementado com 60 g/L de substrato, observou-se que as fontes de 

carbono que melhor contribuíram para a produção de ácido lático foram a maltose e a lactose, produzindo 

15,81 g/L e 13,85 g/L de ácido lático, respectivamente. Contudo, tais substratos não foram consumidos 

totalmente durante o processo fermentativo, ou seja, 96 horas. 

 

Palavras-chave: Biopolímeros. Fermentação. Biodegradáveis.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O ácido lático é um composto orgânico que apresenta uma das mais amplas 

aplicações industriais, podendo ser utilizado em vários setores industriais, tais como: o 

alimentício, onde atua como preservativos, acidulantes, flavorizantes, aromatizantes e 

emulsificantes; em indústrias farmacêuticas, na produção de cosméticos, formulação de 

pomadas, loções e no transportes de fármacos; na indústria química é utilizado na 

produção de bases químicas e solventes orgânicos (HOFVENDAHL; HAHN- 

HAGERDAL, 2000; LEE et al., 2004; NARAYANAN; ROYCHOUDHURY; 

SRIVASTAVA, 2004; NAVEENA et al., 2005; WEE et al., 2004). 

Porém, a área de aplicação muito promissora para o ácido lático atualmente é a 

medicina. Os polímeros de ácido lático ou politactatos (PLA) têm sido utilizados na 

regeneração de tecidos, suturas cirúrgicas, fixação de fraturas, ligamentos e implantes, no 

reparo de cartilagens, menisco, reposição óssea e cirurgias orais, sendo empregados na 

forma de parafusos, pinos, grampos e placas. As grandes vantagens das próteses e 

implantes de poli ácido lático estão no fato desse composto ser altamente resistente, não 

causar rejeição e ser completamente reabsorvível, o que torna desnecessário novas 

cirurgias para retirada dos implantes dos pacientes (SAKATA; RINCON; DUEK, 2004). 

Outro grande campo de interesse para o PLA é a manufatura de plásticos renováveis 

e biodegradáveis, a partir dos quais é possível manufaturar os mais diversos tipos de 

materiais, tais como embalagens de alimentos, utensílios plásticos variados, fibras e 

revestimentos, os quais podem substituir os produtos fabricados com matéria prima a base 
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de petróleo. No ambiente, ocorre a completa degradação, tanto em condições de aerobiose 

como de anaerobiose. Quando expostos as altas temperaturas e umidade, funcionam como 

um termoplástico natural, ou seja podem ser remoldados e reaproveitados para fabricação 

de novos materiais; além disso, por não apresentarem toxicidade, contribuem para a 

diminuição da poluição ambiental (DATTA et. al.; 1995). 

O ácido láctico pode ser obtido através de síntese química ou por processos 

fermentativos. A rota química sempre leva à formação de uma mistura racêmica, na qual 

as concentrações das formas D(-) e L(+) são iguais. Nos processos fermentativos, 

dependendo da bactéria escolhida, pode ser obtida apenas uma das formas, D(+) ou L(-), 

ou ainda uma mistura dos isômeros em composições variadas (HOFVENDAHL; HAHN-

HAGERDAL, 2000). Recentemente, descobriu-se que a mistura dos polímeros D(-) e 

L(+), proporcionam um cristal racêmico chamado de complexo-estero. Este tipo de 

complexo, a partir da mistura dos isômeros, é caracterizado pela maior resistência as altas 

temperaturas, aproximadamente 50ºC maior do que apenas a polimerização na forma 

L(+), (IKADA; JAMSHIDI; TSUJI, 1987; ROY et al., 2002; TSUJI; HYON; IKADA, 

1991). 

De modo particular, os polímeros produzidos a partir de ácido láctico D(-) e L(+) 

têm mostrado propriedades físico-mecânicas comparáveis à dos plásticos produzidos a 

partir de reservas fósseis de energia, porém com elevadas taxas de biodegradabilidade. 

Tendo em conta esse fato, os produtores mundiais de ácido lático e seus derivados têm 

estabelecido uma marcada concorrência na busca de cepas produtoras de ácido lático D 

(-) e L(+) que permita produzir, a nível industrial, polímeros biocompatíveis com 

melhores propriedades físico-mecânicas e, portanto mais competitivos no mercado 

internacional (EYAL et al., 2001).  

Diversos produtos e matérias-primas da indústria de alimentos e/ou da agroindústria 

têm sido empregados para o crescimento de microrganismos, pela alta disponibilidade e 

baixo custo (MORAES; CAPALBO; MORAES,1991). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi isolar linhagens potencialmente capazes de 

produzir ácido lático e utilizar substratos como fontes alternativas de carbono, uma vez 

que estes constituem uma parte importante no custo de produção.  

 

METODOLOGIA  

 
MICRORGANISMOS 

 

Foi coletada uma amostra da água de lavagem da cana-de-açúcar, na Usina Usimat situada 

em Campus de Júlio/MT. A amostra foi coletada, colocada em recipiente estéril e levada logo em 

seguida para o laboratório. 

 

MEIO DE CULTURA PARA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

 

Para o crescimento das culturas bacterianas para emprego como inóculo nos processos 

fermentativos foi empregado o meio Man, Rogosa e Sharpe modificado (MRSm), composto 

(g/L): glicose (20), peptona (10), extrato de levedura (5), extrato de carne (10), acetato de sódio 

(5), citrato de amônio (2), K2HPO4 (5), Na2HPO4.2H2O (2), MgSO4.7H2O (0,1), MnSO4.4H2O 

(0,05). 

 

 

MEIOS DE CULTIVO PARA A PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO 
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Foram utilizados apenas os sais inorgânicos do meio MRS modificado (MRSm) 

suplementado com quatro diferentes fontes de carbono (glicose, frutose, maltose e 

lactose) e extrato de levedura como fonte de nitrogênio. Sais inorgânicos do meio MRS 

modificado: acetato de sódio (5), citrato de amônio (2), K2HPO4 (5), Na2HPO4.2H2O (2), 

MgSO4.7H2O (0,1), MnSO4.4H2O (0,05). 

 

ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DE RESÍDUOS DE ÁGUA DE LAVAGEM 

DE CANA 

 

Para isolar os microrganismos de amostras de resíduo de água de lavagem de cana, 

foram preparados 18 mL de meio de cultura MRSm líquido, este volume foi inoculado 

com 2 mL da amostra, e incubados a 35C, 150 rpm por 24 horas. Após o período de 

incubação, foram colocados 100 µl do caldo fermentado obtido em Eppendorff, contendo 

900 µl de solução salina (NaCl a 0,85%) e foram feitas diluições em série de fator 10, até 

10-6.  Alíquotas de 20 µl de cada diluição foram transferidas para placas de Petri contendo 

meio de cultura MRSm e espalhadas com o auxílio da alça de Drigalski. As placas foram 

colocadas em incubadora a 35ºC por 48 horas. A partir destas placas escolheram-se, 

aleatoriamente, algumas colônias. As colônias selecionadas foram purificadas pelo 

método do esgotamento por estria, em placa de Petri contendo meio MRSm sólido. Após 

48 horas de incubação a 35ºC, foram obtidos os isolados. Com a obtenção dos isolados, 

foi feita coloração de Gram e os isolados foram conservados a –20C, em tubos 

criogênicos, contendo 1:1 de meio MRSm líquido e glicerol 40%. Desta maneira, foram 

preparados 3 tubos, sendo que um era utilizado como cultura estoque para posterior 

preparação do inoculo, fermentação e seleção dos isolados (FILHO; OLIVEIRA, 2007). 

 

PREPARO E PADRONIZAÇÃO DOS INÓCULOS 

 

Para o preparo do inóculo, um tubo da cultura estoque era descongelado e o seu 

conteúdo inserido em um erlenmeyer contendo 100 mL de caldo MRSm, previamente 

esterilizado em autoclave à 121 ºC por 15 minutos. O inóculo seguia para incubadora 

onde permanecia à 35ºC e 150 rpm por 24 horas. Após esse período, retirava-se uma 

amostra de 1 mL e inseria-se em um espectrofotômetro, onde media-se a sua absorbância 

no comprimento de onda de 650 nm. A concentração de células do inóculo era então 

calculada utilizando-se uma curva de crescimento, que relacionava a absorbância com a 

concentração de biomassa. No intervalo de tempo escolhido para a incubação do inóculo, 

a concentração celular sempre atingiu um valor em torno de 1,0 x 109 UFC/Ml (SKAF et. 

al., 2005). 

 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FONTES DE CARBONO SOBRE A 

PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO 

 

A fermentação foi desenvolvida, a partir do meio MRS modificado, suplementado 

com 5 g/L; 60 g/L; 115 g/L de glicose, frutose, maltose e lactose. Os diferentes 

tratamentos foram desenvolvidos em frascos Erlenmeyers de 125 mL contendo 45 mL do 

respectivo meio fermentativo.  
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O pH inicial do meio foi de 6,5 (sem controle do pH) e a fermentação foi 

desenvolvida sob temperatura de 35°C sob agitação de 180 rpm. A concentração do 

inóculo inserida em cada Erlenmeyer foi de 10%. O experimento foi realizado em 

triplicata.  

Amostras de 1 mL do caldo fermentado foram retiradas nos períodos de 0; 24; 48, 

72 e 96 horas. As amostras foram centrifugadas (6.000 rpm) durante 10 minutos, 

separando-se o sobrenadante para determinação do ácido lático e açúcares redutores 

totais. O precipitado foi ressuspendido e lavado duas vezes para determinação da 

biomassa. 

 

QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO PRODUZIDO  

 

Foi empregado o método de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) equipada 

com detector Ultra-violeta a 210 nm. Foi utilizado uma coluna Rezex ROA (300 x 7,8 

mm) da phenomenex, eluída com H2SO4 5mM como fase móvel, fluxo de 0,4 mL/min e 

temperatura de 60°C. 

 

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CELULAR  

 

O crescimento microbiano foi determinado por turbidimetria. A biomassa foi 

quantificada mediante a construção de curva padrão de densidade ótica 

(espectrofotômetro) x massa seca (FILHO; OLIVEIRA, 2007). 

 

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE SUBSTRATO  

 

Para determinar a concentração inicial de açúcares no meio de cultivo e para 

acompanhar o consumo de substrato ao longo das fermentações foi empregado o método 

de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) equipada com detector de índice de 

refração, coluna da phenomenex - Rezex ROA (300 x 7,8 mm), eluída com H2SO4 5mM 

como fase móvel, fluxo de 0,4 mL/min e temperatura de 60°C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com o objetivo de avaliar a influência da concentração de diferentes fontes de 

carbono na produção de ácido lático pelo isolado LQI04, foi utilizado meio de 

fermentação composto do meio MRS modificado, suplementado com 15 g/L; 60 g/L; 115 

g/L de glicose, frutose, maltose e lactose. 

Quando os meios foram suplementados com 15 g/L de fonte de carbono, observa-

se, Figura 1 (letra A), que os meios fermentativos utilizando a frutose e a glicose foram 

os que melhor contribuíram para a produção de ácido lático, 11,05 g/L e 9,7 g/L, 

respectivamente.  

É importante frisar, que todas as fontes de carbono analisadas foram consumidas 

em 24 horas de fermentação, ocorrendo produção de ácido lático até as primeiras 48 

horas, após esse período, houve decréscimo na produção, independente da fonte de 

carbono utilizada (Figura 1A). Com relação ao crescimento celular, é possível notar que 

a maior valor encontrado foi quando o meio foi suplementado com lactose, resultando em 

aproximadamente 1,2 g/L. 
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Figura 1: Produção de ácido lático (A) e de biomassa (B) pelo isolado LQI04 utilizando 

15 g/L: Maltose (M1); Lactose (L1); Frutose (F1) e Glicose (G1). 

 

 
Percebe-se, na Figura 2, (letra A), que o meio de fermentação suplementado com 

60 g/L de fonte de carbono, os substratos que melhor contribuíram para a produção de 

ácido lático foram a maltose (15,81 g/L) e a lactose (13,85 g/L) em 48 horas de 

fermentação. Além disso, o consumo, de ambos os substratos, também, foram maiores, 

18,31 g/L de lactose e 24,57 g/L de maltose. É importante frisar, que nenhum substrato 

foi consumido 100% durante as 96 horas de fermentação, conforme observado na Figura 

2 (letra B). 

Para a fermentação com maltose, observou-se produção de ácido lático até 48 horas, 

após esse período houve decréscimo na produção, já para a fermentação com lactose, o 

aumento na produção de ácido lático continuou a ocorrer após 48 horas até 96 horas, 

embora esse acréscimo não tenha sido significativo. Na Figura 2 (letra C), nota-se que o 

maior crescimento celular atingiu, aproximadamente, 1g/L nas primeiras 48 horas de 

processo, utilizando a maltose e a lactose como fonte de carbono. 

A glicose foi a fonte de carbono que menos contribui para a produção de ácido 

lático pelo isolado LQI04. É importante salientar que a escolha do microrganismo a ser 

utilizado para a produção de ácido lático depende, consideravelmente do substrato 

utilizado no meio de fermentação. De acordo com Kascak, Kominek e Roehr (1996), 

Lactobacillus delbrueckii metaboliza melhor glicose ou sacarose. Por outro lado, o 
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substrato melhor metabolizável pelo Lactobacillus bulgaricus é a lactose. Assim, o 

primeiro não é capaz de utilizar lactose como fonte de carbono e o segundo não consegue 

assimilar sacarose. 

Vários substratos têm sido utilizados para a produção de ácido lático. Com o açúcar 

puro no meio de fermentação é possível se obter um produto com maior grau de pureza, 

o que resulta em menores custos de purificação. Entretanto, o uso de resíduos 

agroindustriais (soro de queijo, melaços, amidos e materiais lignocelulósicos) para o 

preparo de fermentação é preferido para aplicações em escala industrial devido ao baixo 

custo desses resíduos (HOFVENDAHL;  HAHN-HÄGERDAL, 2000). 

 

Figura 2: Produção de ácido lático (A) e de biomassa (B) pelo isolado LQI04 utilizando 

60 g/L: Maltose (M1); Lactose (L1); Frutose (F1) e Glicose (G1). 
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De maneira geral, o meio fermentativo com 115 g/L de fonte de carbono, observou-

se, Figura 3 (letra A), inibição na produção de ácido lático, provavelmente, devido à alta 

concentração de substrato.  Percebe-se, também, que a fonte de carbono que melhor 

contribuiu para a produção de ácido lático foi a maltose (14,29 g/L) em 48 horas de 

fermentação, Figura 3 (letra A).  

Entretanto, no tempo de fermentação de 72 horas a produção de ácido lático foi 

maior quando a lactose foi utilizada como substrato. Os consumos de substratos, Figura 

3 (letra B) e as biomassas, Figura 3 (letra C) do isolado LQI04, também, foram 

relativamente maiores quando utilizaram a maltose e a lactose como fontes de carbono. 
   

Figura 3: Produção de ácido lático (A) e de biomassa (B) pelo isolado LQI04 utilizando 

115 g/L: Maltose (M1); Lactose (L1); Frutose (F1) e Glicose (G1). 

 

 
De acordo com Wood e Holzapfel (1995) o gênero Lactobacillus requer uma 

complexa exigência nutricional. Como a síntese do ácido láctico por processo 

fermentativo é associada ao crescimento celular, não há formação de produto se o meio 
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não possuir uma concentração adequada de fonte de carbono e nitrogênio para promover 

este crescimento. Por outro lado, altas concentrações de fonte de carbono podem levar à 

morte celular e a inibição do produto formado (SULE; MURAT; DURSUN, 2004). 

 

CONCLUSÃO   

 

O Lactobaciluus LQI04 sp. apresentou produção de ácido lático, 15,81 g/L quando 

a fonte de carbono utilizada foi a maltose (60 g/L), sendo está, apenas consumida apenas 

nas primeiras 48 horas de processo. 

Quando o meio de fermentação foi suplementado com 15 g/L de substrato, 

observou-se que todas as fontes de carbono foram consumidas em 24 horas de 

fermentação, ocorrendo produção de ácido lático em até 48 horas.  

Os resultados obtidos permitem inferir que o Lactobaciluus LQI04 sp.  apresenta 

potencial para produção de ácido lático. Altas concentração de substrato interfere 

diretamente, tanto na produção do produto, como no consumo do substrato e no 

crescimento celular. 
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RESUMO 

 

As hidrolases constituem um dos mais importantes grupos de enzimas com aplicações em diferentes setores 

industrias. Este projeto teve como objetivo avaliar diferentes resíduos agroindustriais (farelo de soja, milho 

e arroz), bem como, diferentes tempos de cultivo do fungo filamentoso LAB03 sp, isolado e selecionado, 

para produção de amilase. Dentre os tempos avaliados (24, 72, 120 e 168 horas), o fungo apresentou maior 

produção enzimática, cerca de 34,8 U/g, quando cultivado por 120 horas em farelo de soja com 70% de 

umidade inicial a 30ºC.  

 

Palavras-chave: Resíduos agroindustriais. Amilase. Fermentação sólida. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Enzimas são proteínas específicas que aceleram a velocidade da reação química por 

diminuir a energia de ativação da reação de diversos processos metabólicos, são também 

chamadas de biocatalisadores (LENINGER et al., 2007). As enzimas possuem ação 

específica, portanto o conhecimento dos mecanismos moleculares é necessário para sua 

utilização biotecnológica (SPIER, 2005).  

A amilase, enzima responsável pela degradação do amido, é amplamente utilizada 

pela indústria de alimentos, e seu meio de obtenção são células, em especial, de 

microrganismos capazes de se reproduzir em meios de culturas específicos (PANDEY et 

al., 2005).  

A maior dificuldade na produção de enzimas é o baixo rendimento responsável pelo 

aumento dos custos de produção. Assim, é importante buscar novos microrganismos e 

meios de cultivo de baixo custo para que o processo de produção enzimática se torne mais 

vantajoso.  

Além das indústrias de alimentos, as enzimas vêm se destacando na extração de 

óleos, utilizados na cadeia produtiva do biodiesel, por esmagadura de oleaginosas e 

hidrólise de resíduos lignocelulósicos produzindo açúcares fermentáveis, utilizados na 

cadeia produtiva do bioetanol (JESUS et al., 2013). Assim, a demanda por estes 

catalisadores vem crescendo rapidamente impulsionada, em parte, pelo mercado nascente 

do etanol de segunda geração (SANTOS et al., 2015). 

No processo de extração de óleos vegetais, os óleos se encontram nos vacúolos 

intracelulares havendo a necessidade do rompimento das paredes e membranas celulares 

para sua extração. Os tratamentos mecânico ou térmico causam a ruptura das estruturas 

celulares, porém, não são suficientes, já que parte do óleo permanece na célula, sem ser 

extraído. Para aumentar o rendimento no processo de extração do óleo pode-se utilizar 

processos enzimáticos que irá atuar sobre os componentes da parede, facilitando a sua 

liberação (SANTOS, 2008). 
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A soja (Glycinemax L.) e o milho (Zeamays) são os dois produtos agrícolas mais 

importantes na região Centro-Oeste, ultrapassando 40 milhões de hectares de área 

plantada e 200 milhões de toneladas produzidos em 2017 (EMBRAPA, 2017). Estima-se 

que o processamento da soja produza até 70% de resíduos em relação a sua massa inicial, 

enquanto que o milho possui um fator residual de 58% (IPEA, 2017). Em geral, estes 

resíduos são destinados à indústria de rações (FAGUNDES; SIQUEIRA, 2013).  

Uma destinação possível para os resíduos de soja e milho seria a utilização dos 

mesmos como substratos para o cultivo de microrganismos autóctone produtores de 

enzimas de interesse industrial, agregando valor comercial a esses subprodutos e podendo 

ser incluídos na cadeia produtiva de biocombustíveis.  

Assim, o objetivo deste trabalho é isolar do meio ambiente linhagens de 

microrganismos fungicos potencialmente capazes de produzir a enzima amilase, 

utilizando como fonte de carbono, resíduos agroindustriais, oriundos das plantações de 

soja, milho e arroz, amplamente cultivados no Estado do Mato Grosso, agregando assim, 

valor comercial a esses subprodutos da lavoura. 

 

METODOLOGIA  

 

COLETA, PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BROMATOLÓGICA DOS 

AGRO-RESÍDUOS  

 

Os resíduos de soja e milho foram coletados nas usinas de processamento de 

Cuiabá/MT e o resíduo de arroz foi coletado em Nova Mutum/MT.  Os resíduos foram 

coletados, triturado e lavados com água corrente. Após este processo foram secos em 

estufa a 60 °C durante 24 horas e, em seguida, armazenados em sacos plásticos limpos. 

Todo o material antes de ser utilizado nos experimentos foi esterilizado a 121 oC por 15 

minutos e armazenado em refrigeradores adequados na temperatura de -4 ºC. A 

caracterização bromatológica dos resíduos foram realizadas no Laboratório de 

Microbiologia Industrial da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), e contou com 

as seguintes determinações: composição centesimal/cinzas (incineração em mufla a 550 
oC); umidade (secagem em estufa a 105 oC até peso constante); lipídios totais (método de 

Soxhlet, utilizando hexano como solvente), proteínas bruta (método de micro-Kjeldahl, 

utilizando fator de 6,25 para conversão em proteína); fibra bruta (por hidrólise ácida). 

   

COLETA E ISOLAMENTO DOS FUNGOS 

 

Os diferentes fungos foram coletados do solo (região do Campus Cáceres/MT) e 

diretamente de pães embolorados. Para o isolamento dos fungos filamentosos, a 

metodologia adotada foi a de plaqueamento, através da técnica de diluições seriadas, onde 

25 g de amostra de solo foram homogeneizadas em 225 mL de água peptonada 0,1% 

(diluição 10-1). As amostras foram plaqueadas em placas de Petri contendo meio PDA 

(potato dextrose-ágar) acidificado e 10% de amido. De cada diluição foi retirada uma 

alíquota de 0,1 mL e realizada a inoculação na superfície do meio solidificado, realizando-

se o espalhamento com uma alça de Drigalsky. As placas foram incubadas a 35°C, em 

estufa bacteriológica, durante 5 dias para o crescimento, preferencialmente, de fungos 

termófilos. A sequência do isolamento foi realizada através da técnica de esgotamento 

por estrias. Posteriormente foi observado macroscopicamente quanto a cor dos esporos, 
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mudança de cor do meio de cultura, provavelmente devido a formação de metabólitos 

secundários, e pôr fim a textura da colônia (liso, rugoso, hifas aéreas, etc).  

Os microrganismos utilizados para esse estudo foram mantidos em tubos de ensaio 

contendo o meio de cultivo batata dextrose ágar (BDA-Difco), esterilizados a 121 oC por 

15 min. Após o crescimento, de 2 a 7 dias a 35 oC, os tubos foram mantidos a 4 oC por 

até 3 meses. 

 

CONTAGEM DE ESPOROS DO FUNGO ISOLADOS 

 

A concentração de esporos na suspensão obtida foi estimada pela contagem em 

microscópio usando Câmara de Neubauer. Para a contagem, foram preparadas diluições 

sucessivas da suspensão de esporos e adicionada sobre a Câmara de Neubauer, com uma 

pipeta de Pasteur. Foram contados todos os esporos presentes nos quadrículos ímpares. A 

contagem foi realizada em triplicata para cada diluição preparada. A contagem de esporos 

é válida quando sua quantidade atingir entre 10 e 30 unidades por quadrículo 

(ALAZARD; RAIMBAULT, 1981) 

  

SELEÇÃO DAS CEPAS ISOLADAS 

 

Para a seleção das cepas produtoras de α-amilase, foram realizados screenings, 

observando-se o crescimento radial das cepas em meio PDA, conforme composição 

mostrada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Composição do meio PDA (potato dextrose-ágar) 

 

COMPONENTES 
QUANTIDADE 

(g/L) 

PDA 20 

Amido 100 

Fosfato de potássio 0,5 

Sulfato de magnésio 0,3 

Sulfato amônio 2 

 

O pH do meio foi ajustado para 6,8 e, em seguida, autoclavado a 121ºC por 15 

minutos. Distribuiu-se 15 ml do meio em placas de Petri, mantendo-as em repouso até a 

completa solidificação do meio. No centro de cada placa foi adicionada uma gota da 

solução de esporos (107 a 108 esporos/ml) da cepa, com o auxílio da pipeta de Pasteur, e 

posteriormente incubadas a 35 ºC. Mediu-se o crescimento radial (mm), que representa o 

diâmetro do halo de crescimento do fungo, com auxílio de um paquímetro em intervalos 

de quatro horas até o completo crescimento do micélio nas placas. O critério utilizado 

para a escolha das cepas foi o crescimento do micélio ocupando o diâmetro total da placa 

de Petri.  
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FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO (FES) 

As condições básicas e iniciais para a fermentação em estado sólido submersa foram 

realizadas de acordo com o procedimento padrão inicial e foram ajustadas posteriormente 

para otimização do processo. O método padrão inicial da FES foi realizado em frascos 

Erlenmeyer de 125 mL, contendo 5 g de substratos umedecidos (70% de umidade) com 

solução nutriente em g/L: (1,4 sulfato de amônio; 2,0 fosfato de potássio; 0,3 sulfato de 

magnésio heptahidratado; 0,3 cloreto de cálcio), em pH 5,5, fechados e esterilizados a 

121 oC por 20 minutos. As incubações ocorreram em diferentes tempos de fermentação 

(24 h, 72 h, 120 h e 168 h), todos a 30 °C em estufa de cultura bacteriológica 

Após a esterilização os frascos foram inoculados com a suspensão micelial a 35 oC, 

sem agitação, durante 7 dias. Alguns parâmetros fermentativos (substratos, umidade 

inicial do meio, temperatura e tempo de cultivo) foram avaliados visando otimizar a 

produção de amilase pelo microrganismo. 

Para a obtenção do extrato enzimático, 40 mL de água destilada foram adicionados 

em cada Erlenmeyer. Estes, foram agitados a 40 rpm em “shaker” durante 20 minutos e 

o seu conteúdo foi filtrado e centrifugado a 3000 g por 20 minutos. O sobrenadante foi o 

extrato enzimático bruto (EEB) analisado. A cada 24 horas foram retiradas amostras, das 

quais foi determinada a atividade enzimática.  

 

DOSAGEM DO AÇÚCAR REDUTOR 

 

Os açúcares redutores foram determinados pela reação com o ácido 3,5- 

dinitrosalicílico (MILLER, 1959). 

  

DETERMINAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA  

 

A amilase foi quantificada através da adição de 1 mL de uma solução contendo 1% 

de amido solúvel em tampão fosfato 0,5 M e pH 7,0 e 1 mL do EEB em tubos de ensaio. 

Esses foram incubados por 30 minutos a 37 ºC em incubadora de bancada com agitação 

orbital (REMIÃO; SIQUEIRA; AZEVEDO, 2003). Os açúcares redutores produzidos 

nessa incubação foram quantificados pela reação com ácido dinitrosalicílico, onde 1mL 

desse reagente foi adicionada à 1mL do extrato enzimático bruto em banho maria por 

cinco minutos. Após este tempo, os tubos foram mantido resfriados a temperatura 

ambiente. Em seguida, adicionaram-se, 8 mL de água destilada a cada tubo e efetuada a 

leitura da absorbância em espectrofotômetro a 570 nm. Os açúcares são expressos por 

glucose equivalente. Uma unidade de enzima é definida como sendo a quantidade de 

enzima liberada por 1 μmol de açúcar redutor por minuto nas condições nas condições de 

ensaio. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS CEPAS MICROBIANAS DE ALTO RENDIMENTO NA 

PRODUÇÃO DE ENZIMA AMILASE 

 

As cepas fúngicas que apresentaram boa produção enzimática nas condições 

otimizadas de FES foram identificadas por método de microscopia ótica, onde foram 

transferidas do meio de cultura para uma lâmina de vidro e foram coradas com azul de 

metileno e classificadas quanto a espécie, seguindo-se a taxonomia de fungos (REMIÃO; 

SIQUEIRA; AZEVEDO, 2003). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS SUBSTRATOS 

 

A composição centesimal do farelo de soja, farelo de milho e de arroz foi realizada 

com o objetivo de se determinar as características dos substratos, utilizados neste estudo. 

As determinações foram feitas em triplicata e as médias dos resultados obtidos, em 

g/100g, estão apresentadas na Tabelas 2.  

 

Tabelas 2 

Composição centesimal do farelo de soja, farelo de milho e de arroz 

 

Constituinte 
Farelo Soja 

(%) 

Farelo Milho  

(%) 

Farelo de Arroz 

 (%) 

Cinzas                 1,14 1,05 1,25 

Umidade 88,4 87,1 89,3 

Lipídios totais  2,9   3,8 0,54 

Proteínas bruta 47,5   8,2 14,9 

Fibra bruta     6,5    2,4  0,45 

 

FUNGOS ISOLADOS 

 

Na Figura 1, encontram-se os fungos isolados a partir de bolores de pães. Vale 

ressaltar, que não foram obtidos espécies de fungos, isoladas do solo, capazes de produzir 

amilase. 

 

Figura 1: Fungos isolados a partir de bolores de pães. 

 

 
 

SELEÇÃO DAS CEPAS DE FUNGOS ISOLADAS 

 

O crescimento radial realizado como método para a seleção das cepas dos fungos 

produtores de α-amilase está mostrado na Figuras 03. Esta, apresenta o comportamento 

das 3 cepas de fungos, codificadas como LB01 sp., LB02 sp., e LB03 sp., durante o 
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crescimento radial a 30ºC em meio ágar batata dextrose suplementado com 10% de 

amido. 

 

Figura 2: Fungos isolados e selecionados para a produção de enzimas 

 

 
 

Após o crescimento radial foi possível verificar que o microrganismo isolado LB03 

sp. foi o que apresentou maior potencial produtor de amilase, sendo então escolhido para 

os testes seguintes. 

 

PROCESSOS FERMENTATIVOS 

 

O farelo de soja (Tabela 3) foi o substrato que apresentou maior potencial para 

produção de amilase pelo cultivo em estado sólido do fungo LB03 sp à 30°C, 70% de 

umidade no meio durante 120 horas de processo.  

 

Tabela 3 

Melhores resultados da produção de amilase (U/g), a partir do fungo LB03 sp, cultivado 

em 120 horas, a 30°C e 70% de umidade, com diferentes resíduos agroindustriais 

 

Substratos U/g 

Farelo de soja 34,8 

Farelo de milho 26,7 

Farelo de arroz 16,4 

 

Segundo Pandey (1992), a maioria dos fungos quando submetidos a FES apresenta 

uma maior produção com farelo de soja devido suas propriedades nutricionais e sua 

textura.  

Castro et al. (2012) descrevem que quatro linhagens fúngicas isoladas do cerrado 

produziram maior quantidade de enzima em farelo de soja, quando comparado com a 

produção em sabugo de milho.  

Um nível de umidade muito alto resulta na diminuição da porosidade, aumento no 

risco de contaminação e redução das trocas gasosas. Reduzidos níveis de umidade levam 

a um menor grau de crescimento em relação ao ótimo e baixo grau de substrato realmente 

utilizado (LONSANE et al., 1985).  
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Diferentes tempos de processo fermentativo (24, 72, 120 e 168) foram avaliadas 

para o cultivo do microrganismo em farelo de soja, milho e arroz, à 30ºC e 70% de 

umidade (Figura 3).  

 

Figura 3. Produção de amilase, em diferentes tempo de processo, pelo cultivo em estado 

sólido do fungo LAB03 sp a partir de farelo de soja, milho e arroz. 

 

 
 

De acordo com a Figura 3, o melhor tempo de processo para a produção de amilase 

pelo fungo foi em farelo de soja a 120 h apresentando cerca de 34,8 U/g, à 30°C com 70% 

de umidade. De acordo com Lonsane et al. (1985), tanto o tempo de cultivo, como o nível 

de umidade do substrato são os fatores que mais influenciam no cultivo microbiano em 

estado sólido, podendo variar de acordo com a natureza do substrato, tipo de produto final 

e necessidade do microrganismo.  

 

CONCLUSÃO   

 

O fungo LB03 sp. apresentou maior produção de amilase, 34,8 U/g, utilizando 

como substrato residual o farelo de soja, durante 120 horas de processo fermentativo 

(meio sólido) a 78% de umidade e 30°C. Os resultados obtidos permitem inferir que o 

fungo filamentoso LAB03 sp. apresenta potencial para produção de amilases em meios 

de cultivo sólido com reduzido valor comercial (resíduos agroindustriais) e com tempo 

de produção relativamente baixo. Estas características são muito apreciáveis para redução 

do custo final destas enzimas, favorecendo sua aplicação em processos industriais. 
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fermentação no estado sólido. 2005. 178 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Tecnologia de 

Alimentos, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=15493&Itemid=1


 
 

353 

 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A PRODUÇÃO DO BIODIESEL 

A PARTIR DA SEMENTE DA MORINGA (Moringa oleífera Lam) 

 
Cristian J. Bolner de Lima1, Júnior Paulo Zocal1, Juniele Gonçalves Amador1, Willian dos Santos 

Queiroz1, Monique Viraes Barbosa dos Santos1, Charles Souza da Silva1 

 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, campus Cáceres-Profº Olegário 

Baldo 

 

Eixo 8: Tecnologias Química: Processos químicos e bioquímicos, Gestão de resíduos, Biotecnologia. 

Baldo 

 

RESUMO 

 

A maior parte da energia produzida e consumida no mundo advém de combustíveis fosseis, ou seja, fontes 

não renováveis, como o carvão, o gás natural e o petróleo. Em virtude do crescimento e desenvolvimento 

populacional e estrutural das cidades, tal necessidade energética tem apresentado um crescimento 

significativo e também preocupante, não só pelo seu possível esgotamento, mas, principalmente, pela 

poluição causada ao meio ambiente. Em virtude disso, o biodiesel, torna-se uma tentativa de substituir esses 

combustíveis fósseis, uma vez, que é uma fonte energética renovável, biodegradável e menos poluente. 

Neste contexto, destaca-se a moringa (Moringa oleífera Lam), planta nativa da região nordeste da Índia, a 

qual se apresenta com provável potencial oleaginoso, entre 35 a 40% de óleo de alta qualidade. Além disso, 

possuí fácil reprodução, crescimento e adaptação ao solo brasileiro. Portanto, este trabalho tem como 

objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a potencialidade da semente da moringa para a 

produção de biodiesel. 

 

Palavras chave: Biocombustíveis. Fonte energética. Oleaginosas. 

  

INTRODUÇÃO 

 

A modernidade traz consigo um estilo de vida que requer altas demandas de energia. 

Sabendo que a maior parte da energia produzida e consumida no mundo advém de 

combustíveis fosseis, ou seja, fontes não renováveis, como o carvão, o gás natural e o 

petróleo, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento populacional e estrutural das 

cidades, essas necessidades energéticas tem apresentado um crescimento significativo e 

preocupante, como o possível esgotamento dessas fontes não renováveis e, sobretudo da 

poluição causada ao meio ambiente advindo da queima desses combustíveis fósseis. 

Segundo Cunha (2008), a liberação de gases tóxicos provocada pela queima de 

combustíveis fósseis está diretamente associada a problemas ambientais graves, como o 

efeito estufa e a chuva ácida. 

Surge então o biodiesel, na tentativa de substituir esses combustíveis por fontes 

alternativas, renováveis e biodegradáveis. Este biocombustível possui características 

físico-químicas semelhantes às do diesel mineral e ainda é considerada uma fonte 

energética ambientalmente mais limpa, pois sua queima é isenta de enxofre e resulta em 

baixa emissão de gases poluentes (ARAÚJO, 2008; FONTANA, 2011), que seja capaz 

de suprir as demandas energéticas já existentes e também as crescentes na perspectiva de 

alcançá-la e substituir parcialmente ou totalmente o uso de combustíveis fosseis.  

Neste contexto, pesquisas vêm apontando inúmeras fontes capazes de contribuir 

nessa busca pela substituição parcial ou total do uso de combustíveis fósseis por 

renováveis, e apontam diversificadas matérias primas para a produção do biodiesel, que 

pode ser produzido a partir de origem animal e vegetal. 
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As matérias primas para a produção do biodiesel de origem animal destacam se o 

sebo bovino, a gordura de frango, banha de porco, óleo de peixe e frituras industriais, 

estas gorduras apresentam um custo relativamente baixo, uma vez que são obtidas como 

subprodutos das indústrias alimentícias, as gorduras animais tem suas propriedades 

semelhantes às do diesel, exceto em sua alta viscosidade, característica esta tida como 

uma desvantagem (CUNHA, 2008). 

Já as matérias primas de origem vegetal que estão em destaque a nível mundial são 

os óleos de soja, canola e dendê; o nível nacional está o girassol, a mamona, amendoim, 

pinhão-manso e babaçu, mas pesquisas recentes vêm sendo desenvolvidas e apontam 

como atraentes outras fontes como o óleo da semente da moringa (Moringa oleífera Lam), 

de crambe, das palmáceas macaúba, ingá e tucumã (FONTANA, 2011).  

Dentre os vegetais apontados em vários estudos como matérias primas atraentes 

para a produção do biodiesel vem se destacando consideravelmente a moringa (Moringa 

oleífera Lam), planta essa que tem grande potencial devido a sua fácil reprodução e 

crescimento, aliados ao forte potencial econômico (AZEVÊDO, 2013), sendo uma planta 

oleaginosa que contém em torno de 39% de óleo de alta qualidade (PEREIRA et al., 

2010), além dos subprodutos originados do seu plantio.  

 

MORINGA 

 

A moringa (Moringa oleífera Lam) é a matéria prima de origem vegetal escolhida 

como objeto desse estudo pelo grande potencial de cultivo que a mesma apresenta, pois 

tem se demonstrado resistente ao clima tropical, seu plantio apresenta fácil crescimento e 

reprodução, a mesma é originária da Índia, da família das Moringácea, a mesma também 

é conhecida popularmente como lírio-branco, quiabo-de-quina, árvore rabanete-de-

cavalo, acácia-branca, moringueiro e cedro (SILVA et al. 2010).  

Observa-se na Figura 1, uma árvore de moringa de aproximadamente 1 ano e meio, 

com mais de 3 metros de altura já com vagens. 

 

Figura 1: Árvore de moringa com 1 ano e 3 metros de altura já com vagens. 
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A moringa oleífera é uma hortaliça arbórea que chega a 8 metros de altura, a mesma 

é considerada um milagre da natureza, planta multiuso, dentro do seu potencial se 

apresenta uma esperança para o combate a fome no mundo por ser rica em vitaminas e 

sais minerais (COLOMBO, 2012). 

A moringa apresenta uma boa produção de flores e vagens. A Figura 2, apresenta 

uma árvore de aproximadamente 3 metros de altura carregada de flores e vagens. 

 

Figura 2: Árvore de moringa com flores e vagens em pleno período de seca. 

 

 
 

CLIMA, SOLO E PLANTIO 

 

A moringa (Moringa oleífera Lam) apresenta seu crescimento e desenvolvimento 

em zonas de clima semiárido tropical e subtropicais, tolerante a seca, com precipitações 

anuais a partir de 250 milímetros, e a temperatura ideal para o seu cultivo é de 25Cº a 

35Cº. A mesma não exige muitas propriedades do solo para florescer, o solo deve ser 

ligeiramente ácido e básico, tendo o pH entre 5 e 9, tem melhor desenvolvimento em solos 

argilosos bem drenados, mas também se desenvolve em solos argilosos, mas sem 

estagnação de água, mas pode crescer também em solos pobres, mas dessa forma só 

começa a florir 8 meses após o seu plantio (GAZA, 2007) 

Seu plantio pode ser por sementes ou estacas, seu cultivo se mostra promissor em 

locais com dificuldades no tratamento de água e limitações de cultivos de culturas 

agrícolas, se destacando no Brasil no semiárido nordestino (SILVA et al., 2010).  Possui 

cerca de 39% de óleo, de alta qualidade, possui 78% de oleico e sua estabilidade a 

oxidação é maior do que 45 horas (PEREIRA et al., 2010).  

Segundo Becker et al. (2001), o fruto da moringa tem formato de uma vagem de 

três faces, com comprimento de 20 a 60 cm, de 12 a 35 sementes, com diâmetro de 

aproximadamente 1 cm da semente, suas folhas podem ser utilizadas no consumo 

humano, devido a seu poder nutritivo, as mesmas são fonte de vitaminas A, B e C, 

aminoácidos, minerais como o zinco, cálcio, potássio e ferro. 
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SUBPRODUTOS FORMADOS 

 

 A moringa (Moringa oleífera Lam) é uma planta que possui diversas utilizações, 

sendo que cada parte da planta é destinada e atribuída a uma atividade, sua folha, flores, 

frutos, madeira e raiz apresentam utilizações variadas.    

 De acordo com a Figura 3, pode-se notar que suas flores formam cachos com uma 

grande quantidade de flores. 

 

Figura 3: Flores da árvore de moringa. 

 

 
 

As folhas e flores apresentam grande valor energético como alimento, podendo ser 

consumidas como chá, suco e vitamina, tanto para o consumo humano como para animais, 

a árvore floresce o ano todo e suas flores produzem muito néctar podendo ser utilizada 

como forma de alimentação para cultura de abelhas, em alguns países suas flores são 

usadas como ornamentação. Quando a planta atinge 30 cm, pode ser arrancada e extraída 

sua batata que serve como alimento, que pode ser consumida refogada, em sucos e 

saladas, nela é encontrada alta concentração de todas as vitaminas e minerais que a planta 

possui. Outra utilização importante dessa planta está no tratamento da água, que se 

apresenta bastante similar aos produtos químicos utilizados em companhias, tanto sua 

folha, flor e semente funcionam como decantador, se a água não estiver contaminada, as 

folhas maceradas colocadas em poças de água barrenta provocam rápida limpeza, 

deixando a mesma pronta para o consumo humano, no caso do uso da semente, a mesma 

deve ser descascada, amassada e misturada na água, uma ou duas sementes são o 

suficiente para purificar um litro de água (COLOMBO, 2012). 

Uma das principais partes dessa planta é a semente, de onde se extrai o óleo que 

tem a qualidade similar ao do azeite de oliva, que além de sua utilização para o biodiesel, 

serve também para uso doméstico e na fabricação do sabão, suas sementes verdes e as 
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vagens servem como alimento após fervidas, sendo colocadas em saladas (COLOMBO, 

2012). 

A Figura 4 mostra as sementes extraídas ainda encapsuladas. 

 

Figura 4: Sementes de moringa. 

 

                                .  

 

 Após a extração do óleo sobrasse uma espécie de torta, que serve como nova fonte 

de alternativa para a nutrição animal, condicionador de solo e fertilizante, para a nutrição 

animal pode ser misturada a folhas e caules, essa forragem é uma boa opção já que possui 

baixo custo de produção e alto rendimento de boa qualidade, com cerca de 22% de 

proteína, a moringa (Moringa oleífera Lam) pode ser misturada por exemplo com a cana-

de-açúcar, para a preparação da forragem para o gado, como vem sendo feito na região 

de Corumbá (EMBRAPA PANTANAL, 2010).  

 As sementes são extraídas apenas das vagens secas (Figura 5), pois das vagens 

ainda verde as mesmas não soltam com facilidade. 

 

Figura 5: Vagens de moringa com sementes secas. 

 

 
 
      

Na colheita dos frutos, onde sementes são destacadas para a extração de seu óleo, 

sobram essas vagens, essa biomassa que pode ser transformada em briquete, 

bicombustível sólido, oriundo de um processo de fabricação, feitos a partir de 

compactação de resíduos, que se apresenta como uma das melhores alternativas de 
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utilização dessa biomassa, mas requer analise do produto final quanto sua durabilidade, 

características de queima, poder calorífico e o produto residual resultante de sua queima 

(EMBRAPA, 2012).  

A moringa realmente pode ser considerada um milagre da natureza, planta multiuso 

que apresenta se com grande potencial para o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental, da qual nada se perde. 

 

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DA MORINGA OLEÍFERA LAM 

 

Estudos recentes consideram a moringa (Moringa oleífera Lam) como uma 

importante alternativa para ser utilizada como fonte para a produção do biodiesel, 

apresentando altas conversões em biodiesel e seu teor de ácido oleico (ácido graxo ideal 

para esse fim, que congela a temperaturas de -10ºC) no biodiesel de moringa varia de 

75% a até mais de 80% (ARANDA, 2009).  

No Brasil, os óleos vegetais habitualmente usados para a obtenção do biodiesel são 

extraídos da soja, do milho, da mamona, do girassol, do algodão e da palma. Mas há 

outras fontes, que se adaptam melhor em diversos locais não apropriados para o cultivo 

das frequentemente usadas, como é o caso da moringa oleífera. A temperatura ideal para 

o plantio da moringa situa-se na faixa de 25-35°C, com tolerância até de 48°C na sombra, 

podendo sobreviver a geadas leves (VELHO, 2009). 

Isso demonstra que a moringa possui grande potencial como matéria-prima a ser 

utilizada para produção do biodiesel, podendo ser explorada em larga escala e não apenas 

as comumente usadas na atualidade. O óleo de moringa também se destaca para a 

produção do biodiesel, já que tem influência direta na estabilidade oxidativa desse 

componente, visto que é isento de ligações duplas conjugadas, sendo superior ao biodiesel 

de soja nesse quesito. Tal propriedade facilita o transporte e o armazenamento do 

biodiesel (ARANDA, 2009). 

O biodiesel é susceptível à oxidação quando exposto ao ar e este processo de 

oxidação, em última análise, afeta a qualidade do combustível. As razões para a auto 

oxidação do biodiesel estão relacionadas à presença de ligações duplas nas cadeias de 

várias substâncias graxas. A auto oxidação de substâncias graxas insaturadas procede a 

diferentes velocidades, dependendo do número e da posição das ligações duplas. 

(KNOTHE et al., 2006) 

Da planta, colhe-se as vagens que carregam as sementes (Moringa oleífera Lam), e 

passa por um processo de limpeza e tratamento, pois elas ficam encapsuladas numa casca 

sobre a amêndoa que deve ser retirada. Essa sementes devem ser colocadas na estufa para 

retirada de toda a umidade das sementes (OLIVEIRA et al., 2012).  

O teor de óleo médio encontrado para as sementes de moringa foi de 40%, o que 

excede outras oleaginosas como soja e algodão. Dessa forma, estes valores indicam que 

esta oleaginosa tem um bom potencial para fornecer óleo para a produção de biodiesel 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Nessas condições a transesterificação do óleo de moringa em meio básico foi 

bastante satisfatória dando rendimento de 83,68% em biodiesel, este rendimento se 

aproxima de outras oleaginosas como algodão 92,2 %, girassol 98,6 % e ultrapassa o valor 

encontrado para o dendê de 74,8% (SANTOS, 2010). 

Oliveira et al., (2012) e colaboradores converteram óleo de moringa em biodiesel 

através da transesterificação, via catalise básica por rota metílica na proporção de 6:1, os 



 
 

359 

 

resultados do teor de óleo, rendimento e propriedades físico-químicas do óleo e do 

biodiesel demonstraram baixo índice de acidez, ausência de água e impurezas o que 

demonstrou um óleo de boa qualidade.  

Pereira (2011), estudou a potencialidade da moringa na produção de biodiesel pelas 

reações de transesterificação, hidro esterificação e transesterificação in situ. Os resultados 

mostraram conversão em éster maior do que 90% nas reações de transesterificação e hidro 

esterificação. Nas reações de transesterificação in situ a estabilidade a oxidação se 

destacou, sendo maior do que 300 horas. A maioria das características do biodiesel 

produzido encontram-se dentro das normas estabelecidas pela ANP, excetuando alguns 

parâmetros. O autor destacou a otimização da transesterificação que pode ser realizado 

para produção de antioxidante com uma maior eficácia e baixo custo e até substituir 

outros sintéticos. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma revisão de literatura nacional e internacional utilizando banco de 

dados como SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), Science Direct e revistas 

eletrônicas como a Química Nova, Sociedade Brasileira de Química, Revista Tecnológica 

e anais eletrônicos, sendo selecionados artigos dos últimos 15 anos. Seguindo os preceitos 

de pesquisa exploratória e/ou bibliográfica que é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído de livros e artigos científicos. 

Segundo essa perspectiva, a primeira etapa compreendeu a seleção das fontes que 

forneceram subsídios a pesquisa, livros ou artigo científico, leituras e seleção a partir dos 

objetivos do trabalho, e posterior registro dessas informações. Feito isso, foi colocado em 

ordem as informações, para analisar e interpretação das mesmas, de forma que 

possibilitasse uma compreensão das particularidades e o alcance dos objetivos desse 

trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Muitos recursos originados de animais e principalmente de plantas, podem ser 

usados como matérias-primas para produção de biodiesel. Dependendo da 

disponibilidade e da produção, podem ser classificadas em três categorias principais: 

plantas oleaginosas, gorduras animais e resíduos, principalmente de óleo de cozinha 

reciclado. Importante que a fonte de biodiesel cumpra dois requisitos: ter baixo custo de 

produção e possuir grande escala de produção (AHMAD et al., 2013). 

Devido à sua diversidade e alta produtividade de grãos utilizados na fabricação de 

óleos vegetais, o Brasil possui grande potencial para produção de biodiesel (BELICH, 

2006). No entanto, a escolha de uma oleaginosa deve levar em consideração o teor de 

óleo na planta, o rendimento agrícola e a disponibilidade e viabilidade de cada região 

(PINTO, 2005). 

A moringa vem sendo objeto de inúmeros estudos e está passando por uma série de 

descobertas e evoluções, seu cultivo é simples e que não exige especificações, pois o 

crescimento rápido e boa adaptação tem feito com que essa planta seja disseminada 

rapidamente. Suas diversificadas formas de aproveitamento, da qual nada se perde, tem a 

tornado um atrativo sem preceitos, tanto suas folhas, flores, cascas, sementes, vagens, 

batata e caule vem despertando atenção e olhar de vários países.  
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No Brasil, os óleos vegetais mais comumente usados para a obtenção do biodiesel 

são extraídos da soja, do milho, da mamona, do girassol, do algodão e da palma. Mas há 

outras fontes, que se adaptam melhor em diversos locais não apropriados para o cultivo 

das comumente usadas, como é o caso da moringa (Moringa oleífera Lam). A temperatura 

ideal para o cultivo da moringa situa-se na faixa de 25 a 35 ºC, com tolerância até de 48 

ºC na sombra, podendo sobreviver a geadas leves (VELHO, 2009). Esse perfil se encaixa 

nas características de inúmeras regiões do País.  

Outro fator relevante no biodiesel procedente do óleo de moringa, de acordo com 

Araújo (2010), em análises laboratoriais mostra que a semente da moringa contém 

aproximadamente 42% de óleo, sendo por isso avaliada para produção de biocombustível. 

Guirra (2008), relata que a moringa é uma espécie que pode produzir até 3 t/ha de 

semente, com cerca de 39% de óleo rico em ácido oleico (78%) indicando que o mesmo 

é adequado para a obtenção de um biodiesel com baixo teor de instaurações e ser mais 

estável diante da oxidação, facilitando o transporte e o armazenamento. Acrescenta ainda 

que o biodiesel produzido a partir do óleo de sementes de moringa apresenta viscosidade 

e massa específica, dentro das determinações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, do Brasil. 

Portanto, diante dos aspectos citados, acredita-se que a moringa oleífera poderá 

servir como uma nova cultura agrícola para o Brasil na ampliação de uso de fontes 

renováveis, promovendo, assim, a sustentabilidade econômica, social e ambiental do 

Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

 

Inúmeros estudos apontam os resultados obtidos sobre a Moringa Oleífera Lam, 

planta multiuso, pois ela apresenta um grande potencial para o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, sendo uma importante alternativa como matéria prima 

para produção do biodiesel. 

O que se destaca é a superioridade na estabilidade oxidativa do biodiesel de 

moringa, o que pode favorecer o armazenamento e transporte do biodiesel produzido, 

com isso aumentar a competitividade ao diesel e a outras matérias primas produzidas. 

Alguns autores demonstram sua viabilidade para o plantio e colheita das sementes 

em larga escala, haja visto que favorece economicamente o pequeno produtor, com um 

programa de incentivo a formação de cooperativas, trabalhando para o desenvolvimento 

socioeconômico do trabalhador rural.  
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RESUMO 

 

O projeto visou desenvolver um processo de extração de lipídios para análises de quantificação de lipídios 

totais e qualidade da fração lipídica. O processo desenvolvido foi pautado nos princípios da Química Verde 

com uso de banho ultrassônico, para melhorar a eficiência de extração, e solventes que não geram resíduos 

persistentes. Este processo tem como principais vantagens o uso de menor quantidade de solvente, redução 

do tempo de análise e uso de solventes não clorados, quando comparados com os métodos tradicionais. O 

método poderá ser utilizado por laboratórios de pesquisas na área de bromatologia, bioquímica, tecnologia 

de alimentos e biocombustíveis pois, o teor de lipídios é uma rotina nestes laboratórios. 

 
Palavras-chave: Solvente. Ultrassom. Biocombustíveis 

 

INTRODUÇÃO 

 

A extração de óleo com solvente é um processo de transferência de constituintes 

solúveis (o óleo) de um material inerte (a matriz graxa) para um solvente com o qual a 

matriz se acha em contato. Os processos que ocorrem são meramente físicos, pois o óleo 

transferido para o solvente é recuperado sem nenhuma reação química (REGITANO 

D’ARCE; LIMA, 1987). A extração de lipídios é uma determinação importante em 

estudos bioquímicos, fisiológicos e nutricionais dos mais diversos tipos de alimentos e, 

portanto, deve ser realizada com bastante critério.  

Pesquisas têm mostrado a rica composição de óleos obtidos de algumas sementes 

de frutas e seu potencial como matéria prima de alto valor agregado.  

A qualidade dos óleos extraídos desses materiais, é dependente de diversos fatores, 

como o processo de extração, solvente utilizado, qualidade, origem e pré-tratamento da 

matéria prima e das condições de estocagem.  

Vários estudos envolvendo tecnologias alternativas na obtenção de óleo de fontes 

vegetais vêm sendo realizados, uma vez que as extrações convencionais, como os 

métodos de extração com solventes orgânicos apresentam muitas desvantagens, tais como 

o emprego de grandes quantidades de solventes, tempo de processo e consumo energético 

elevado, geração de resíduos, poluição do meio ambiente e a qualidade do produto final 

(HERRERO; CIFUENTES; IBANEZ, 2006).  

Dentre as tecnologias não convencionais mais promissoras está a extração assistida 

por ultrassom.  Tal tecnologia tem sido reportada como uma alternativa economicamente 

viável para a extração de compostos de produtos naturais e de alimentos e tem 

demonstrado eficiência na extração de óleos de sementes de frutas. Apresenta algumas 

vantagens em relação aos processos convencionais, como o menor consumo de solvente 

e o reduzido tempo de extração (CHEMAT et al., 2017).  
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Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi otimizar e validar métodos de 

extração e quantificação de lipídeos totais em diferentes amostras de alimentos. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a extração do óleo foram utilizados dois métodos: método Soxhlet (método 

oficial) e o método por ultrassom (método proposto). 

O método oficial foi executado segundo o proposto por Instituto Adolfo Lutz 

(Instituto Adolfo Lutz, 2008). Resumidamente, para cada matriz analisada, 2 a 5 g da 

amostra foram pesados e acondicionado em papel de filtro. As amostras de polpa de 

abacate, semente de girassol, grão de soja e polpa de bocaiuva previamente pesadas foram 

acondicionadas no extrator de Soxhlet. O processo de extração foi realizado com a 

utilização de 100 mL um solvente apolar (hexano) sob extração contínua em ciclo de 8 

(quatro a cinco gotas por segundo). O solvente foi recuperado e a matriz para a extração 

do óleo foi seca em estufa à 105 o C até atingir peso constante. Os solventes testados foram 

hexano e éter de petróleo.  

O método proposto (extração através de banho ultrassônico) foi executado pesando-

se 5 g de matriz (polpa de abacate, semente de girassol, grão de soja e polpa de bocaiuva), 

previamente seca, transferida para um erlenmeyer de 125 mL junto com 50 mL de 

solvente apolar (hexano). Em seguida a mistura foi submetida a um banho ultrassônico 

com 135 W de potência e 40 KHz de frequência ultrassônica, em temperatura ambiente, 

por 60 minutos.  

Em seguida, a mistura previamente filtrada a vácuo, foi transferida para um balão 

de fundo chato (tarado e pesado antes da extração) e o solvente recuperado por destilação. 

Após recuperação do solvente e separação do óleo o balão foi levado até a estufa (105 

°C) pelo período de 2 horas e depois transferido para dessecador com sílica gel até seu 

resfriamento à temperatura ambiente e, finalmente, pesado em balança. Os solventes 

testados foram hexano e éter de petróleo, onde os experimentos foram realizados 

substituindo o solvente hexano por éter de petróleo mantendo os mesmos parâmetros 

descritos anteriormente. 

 Para todas amostras foram calculadas as médias, desvio padrão e realizado o teste 

T de Student de comparação das médias para verificar se houve ou não diferença 

significativa entre o método tradicional e método proposto. Os valores foram calculados 

em Excel – Microsoft. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A técnica de extração por banho ultrassônico tem sido apontado pela literatura como 

uma alternativa mais rápida e com menor gasto de solvente comparado ao método 

tradicional (BRANDALIZE et al., 2014; CAMPOS, 2009; FREITAS, 2007; MELLO et 

al., 2015; SILVA et al., 2015). 

Os resultados obtidos em rendimento de óleo extraído a partir de polpa bocaiuva, 

semente de chia, semente de soja, semente de girassol com casca, semente de sucupira e 

polpa de abacate, comparando-se método de ultrassom e o convencional foram distintos 

para cada matriz utilizada. 

De acordo com os resultados, a extração de óleo a partir da polpa de bocaiuva o 

método de ultrassom obteve um rendimento menor (14,4 %) em comparação com o 
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método tradicional (19,1%). Contudo, a precisão (desvio padrão) do método de ultrassom 

(2,2 %) foi melhor que o método tradicional (9,4 %). Não havendo diferença significativa 

entre os dois métodos de acordo com o teste T de Student. Os resultados obtidos estão de 

acordo com a literatura, onde é relatado 16,5 % de óleo na polpa de bocaiuva (HIANE, 

2005). 

Para a extração de óleo de chia, o método de ultrassom não foi eficiente (16,5 %) 

comparado ao método tradicional (32,5 %). A chia, por apresentar alto teor mucilagem, 

no método convencional ela fica retida no cartucho de extração, enquanto que no banho 

de ultrassom é a provável responsável pela queda na eficiência de extração. Desta forma, 

houve diferença significativa entre os dois métodos. O teor de lipídio obtido pelo método 

tradicional está de acordo com o citado na literatura de 33 % (COELHO et al., 2014). 

Na extração do óleo de soja, o rendimento obtido pelo método tradicional foi de 

22,9 % ( ± 3,0%) enquanto que no método proposto foi de 16,5% (±0,1%). De acordo 

com o teste t de Student, não houve diferença significativa entre as comparações da 

média. O teor óleo no grão de soja de acordo com a literatura é de 20 %, demonstrando 

que ambos os métodos foram eficientes (DE MORAES et al., 2006). 

O rendimento para extração do óleo de girassol a partir da semente com casca foi 

pequeno para o método proposto, de 4,1 %, enquanto que no método tradicional o 

rendimento foi de 14,5 %. A casca de girassol dificultou a extração do óleo em ambos os 

métodos, visto que o teor esperado para semente de girassol sem casca é maior que 30 % 

(UNGARO et al., 1992). 

Para a semente de sucupira, o teor de óleo obtido a partir do método de ultrassom 

foi de 34,2 % (±0,8%) enquanto que pelo método tradicional foi de 32,7 % (±2,7%). Não 

havendo diferença significativa entre os métodos Não foram encontrados dados na 

literatura sobre o teor de óleo na semente de sucupira. 

Para o abacate o teor de lipídeo determinado pelo método tradicional foi de 63,3 % 

(±0,6 %) enquanto que o teor determinado pela extração em banho ultrassônico foi de 

55,3 % (±1,5%), não havendo diferenças significativas entre os dois métodos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O método de extração de lipídeos totais, utilizando hexano como solvente, em 

banho ultrassônico foi eficiente para polpa de bocaiuva, semente de soja, semente de 

sucupira e polpa de abacate, não havendo diferença significativa entre o método proposto 

(banho ultrassônico) e o método convencional (Soxhlet).  

O método proposto apresentou boa precisão com baixo valor de desvio padrão para 

as amostras analisadas. Contudo, o método proposto não foi eficiente para a semente de 

chia e semente de girassol com casca. 

Para a utilização do método proposto deve-se avaliar a matriz utilizada, pois é 

diretamente influenciado pelo efeito matriz. Porém, quando eficiente, é um método mais 

rápido e com menor consumo de solvente. 
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RESUMO 

 

O ácido lático é um ácido orgânico amplamente utilizado nas indústrias de alimentos, farmacêuticas e na 

medicina. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de ácido lático a partir de melaço de cana 

de açúcar pelo Lactobacillus sp LQI04, isolado da lavagem de cana de açúcar. O meio de produção do 

ácido lático foi realizado a partir de melaço de cana de açúcar, suplementado com diferentes fonte de 

nitrogênio, como a água de maceração de milho, o profloo, o extrato de levedura, a peptona e o autolisado 

de levedura. Os ensaios foram realizados em frascos de Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio 

de produção, em shaker rotatório, a 150 rpm e temperatura de 35±1 °C por 48 h de fermentação. A máxima 

produção de ácido lático foi de 18 g/L utilizando 30 g/L de melaço e 15 g/L de peptona, contudo, quando 

as fermentações foram realizadas com as diferentes fontes de nitrogênio utilizando a concentração de 25 

g/L, não ocorreu diferenças significativas para a produção de ácido lático, o que se leva a crer que 

possivelmente, houve uma inibição na produção devido à alta concentração de nitrogênio disponível no 

meio fermentativo. 

 

Palavras-chave: Biopolímeros. Suplementos. Resíduos agroindustriais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O ácido lático é um ácido orgânico amplamente empregado na indústria têxtil, 

farmacêutica, química e alimentícia (WEE et al., 2004). Uma das aplicações mais 

promissoras está na produção de polímeros biodegradáveis, o ácido polilático. Devido a 

esta ampla aplicabilidade, a obtenção do ácido lático por via fermentativa é um dos 

processos mais estudados, buscando-se alternativas para o aumento de produtividade e 

decréscimo do custo de produção (DATTA et al., 1995). 

As bactérias láticas são bastante exigentes quanto às condições de crescimento, 

necessitam de carbono, nitrogênio, vitaminas e sais minerais para o bom desempenho da 

fermentação lática. Entretanto, os meios utilizados para o crescimento de bactérias láticas 

apresentam nutrientes de custo elevado, como o extrato de levedura e a peptona 

(BUSTOS et al., 2004). 

Diversos subprodutos e matérias-primas da indústria de alimentos e/ou da 

agroindústria têm sido empregados para o crescimento de microrganismos, pela alta 

disponibilidade e baixo custo. Exemplificando-se, o melaço de cana de açúcar, água de 

maceração de milho, xarope de milho, levedura de destilaria (MORAES; CAPALBO; 

MORAES, 1991).  

No Brasil, a produção de ácido lático a partir de resíduos de cana de açúcar e de 

milho poderá ter grande apelo econômico, devido à abundância e ao baixo custo destes 

subprodutos. Além disso, a água de maceração de milho, a peptona, o profloo e o 

autolisado de levedura, destacam-se como meio de cultivo nos processos fermentativos, 

em virtude do alto teor de nitrogênio para muitos microrganismos porque é rica em 
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aminoácidos e polipeptídios com considerável quantidade de vitaminas do complexo B 

(CARDINAL; HEDRICK, 1948).  

Além das fontes de nitrogênio e carbono, Yu et al. (2008) demonstraram que o 

MnSO4, também, pode ter um efeito estimulador na produção de ácido lático, quando 

utilizado em meio de fermentação contendo água da maceração de milho como fonte de 

nitrogênio. Íons de manganês, um constituinte da lactato desidrogenase, tem um efeito 

significativamente benéfico na produção de ácido lático. Como a água de maceração de 

milho é deficiente em manganês (LIGGETT; KOFFLER, 1948), sua adição no meio de 

fermentação poderia estimular positivamente a produção de ácido lático. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de produção de ácido 

lático utilizando como única fonte de carbono o melaço de cana de açúcar, suplementado 

em diferentes fontes de nitrogênio, como por exemplo, a água de maceração de milho, o 

profloo, o extrato de levedura, a peptona e o autolisado de levedura. 

 

METODOLOGIA  

 
MICRORGANISMOS 

 

Foi coletada uma amostra da água de lavagem da cana-de-açúcar, na Usina Usimat situada 

em Campus de Júlio/MT. A amostra foi coletada e levada para o laboratório de química industrial, 

localizado no campus Cáceres/MT. 

 

MEIO DE CULTURA PARA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

 

Para o crescimento das culturas bacterianas foi empregado o meio MRS modificado, 

composto (g/L): glicose (20), peptona (10), extrato de levedura (5), extrato de carne (10), acetato 

de sódio (5), citrato de amônio (2), K2HPO4 (5), Na2HPO4.2H2O (2), MgSO4.7H2O (0,1), 

MnSO4.4H2O (0,05). 

 

MEIOS DE CULTIVO PARA A PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO 

 

Foram utilizados apenas os sais inorgânicos do meio MRS modificado (MRSm) 

suplementado com cinco diferentes fontes de nitrogênio (água de maceração de milho, 

profloo, extrato de levedura, peptona e o autolisado de levedura) e 30 g/L de melaço de 

cana de açúcar, como única fonte de carbono.  

 

ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS DE RESÍDUOS DE ÁGUA DE LAVAGEM 

DE CANA 

 

Para isolar os microrganismos de amostras de resíduo de água de lavagem de cana, 

foram preparados 18 mL de meio de cultura MRSm liquido, este volume foi inoculado 

com 2 mL da amostra, e incubados a 35C, 150 rpm por 24 horas. Após o período de 

incubação, foram colocados 100 µl do caldo fermentado obtido em Eppendorff, contendo 

900 µl de solução salina (NaCl a 0,85%) e foram feitas diluições em série de fator 10, até 

10-6.  Alíquotas de 20 µl de cada diluição foram transferidas para placas de Petri contendo 

meio de cultura MRSm e espalhadas com o auxílio da alça de Drigalski. As placas foram 

colocadas em incubadora a 35ºC por 48 horas. A partir destas placas escolheram-se, 

aleatoriamente, algumas colônias. As colônias selecionadas foram purificadas pelo 
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método do esgotamento por estria, em placa de Petri contendo meio MRSm sólido. Após 

48 horas de incubação a 35ºC, foram obtidos os isolados. Após obtenção dos isolados, foi 

feita coloração de Gram e os isolados foram conservados a –20C, em tubos criogênicos, 

contendo 1:1 de meio MRSm liquido e glicerol 40%. Desta maneira, foram preparados 3 

tubos, sendo que um era utilizado como cultura estoque para posterior preparação do 

inoculo, fermentação e seleção dos isolados (FILHO; OLIVEIRA, 2007). 

 

PREPARO E PADRONIZAÇÃO DOS INÓCULOS 

 

Para o preparo do inóculo, um tubo da cultura estoque era descongelado e o seu 

conteúdo inserido em um erlenmeyer contendo 100 mL de caldo MRSm, previamente 

esterilizado em autoclave à 121 ºC por 15 minutos. O inóculo seguia para incubadora 

onde permanecia à 35ºC e 150 rpm por 24 horas. Após esse período, retirava-se uma 

amostra de 1 mL e inseria-se em um espectrofotômetro, onde media-se a sua absorbância 

no comprimento de onda de 650 nm. A concentração de células do inóculo era então 

calculada utilizando-se uma curva de crescimento, que relacionava a absorbância com a 

concentração de biomassa. No intervalo de tempo escolhido para a incubação do inóculo, 

a concentração celular sempre atingiu um valor em torno de 1,0 x 109 UFC/Ml (SKAF, 

et al., 2005). 

 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO 

SOBRE A PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁTICO 

 

A fermentação foi desenvolvida, a partir do meio MRS modificado, suplementado 

com 5 g/L; 15 g/L; 25 g/L de água de maceração de milho, profloo, extrato de levedura, 

peptona e o autolisado de levedura. Os diferentes tratamentos foram desenvolvidos em 

frascos Erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL do respectivo meio fermentativo. O pH 

inicial do meio foi de 6,2 (sem controle do pH) e a fermentação foi desenvolvida sob 

temperatura de 35°C sob agitação de 150 rpm. A concentração do inoculo inserida em 

cada Erlenmeyer foi de 10%. O experimento foi realizado em triplicata. Amostras de 1 

mL do caldo fermentado foram retiradas no final do processo fermentativo, ou seja, após 

48 horas. As amostras foram centrifugadas (6.000 rpm) durante 10 minutos, separando-

se o sobrenadante para determinação do ácido lático e açúcares redutores totais. O 

precipitado foi ressuspendido e lavado duas vezes para determinação da biomassa. 

 

QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO LÁTICO PRODUZIDO  

 

Foi empregado o método de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) equipada 

com detector Ultra-violeta a 210 nm. Foi utilizado uma coluna Rezex ROA (300 x 7,8 

mm) da phenomenex, eluída com H2SO4 5mM como fase móvel, fluxo de 0,4 mL/min e 

temperatura de 60°C. 

 

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CELULAR  

 

O crescimento microbiano foi determinado por turbidimetria. A biomassa foi 

quantificada mediante a construção de curva padrão de densidade ótica 

(espectrofotômetro) x massa seca (FILHO; OLIVEIRA, 2007). 
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DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE SUBSTRATO  

 

Para determinar a concentração inicial de açúcares no meio de cultivo e para 

acompanhar o consumo de substrato ao longo das fermentações foi empregado o método 

de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC) equipada com detector de índice de 

refração, coluna da phenomenex - Rezex ROA (300 x 7,8 mm), eluída com H2SO4 5mM 

como fase móvel, fluxo de 0,4 mL/min e temperatura de 60°C. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Estes experimentos teve como finalidade averiguar a influência da concentração de 

diferentes fontes de nitrogênio suplementado com melaço de cana de açúcar, na produção 

de ácido lático. 

Em meio de fermentação composto por 30 g/L de melaço e suplementado com 

diferentes fontes de nitrogênio, na dose de 5 g/L, observou-se que a peptona e o autolisado 

de levedura foram as melhores fontes de nitrogênio para produção de ácido lático, 16,5 

g/L e 16 g/L, Figura 1 (letra A).  

 

Figura 1: Produção de ácido lático a partir de meio de fermentação composto por melaço 

de cana de açúcar, suplementado por 5g/L (A); 15g/L (B) e 25g/L (C) de diferentes fontes 

de nitrogênio: água de maceração de milho *(AMM), profloo, extrato de levedura (EL), 

peptona e autolisado de levedura (AL). 
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Em geral, os meios utilizados para o crescimento de bactérias láticas não são 

economicamente atrativos, devido ao requerimento de nutrientes de custo elevado, como 

o extrato de levedura e a peptona (BUSTOS et al., 2004). Uma alternativa é a utilização 

do autolizado de levedura para otimizar o processo. 

A adição de nutrientes geralmente leva a uma melhora significativa dos processos 

fermentativos. O autolisado de levedura é uma excelente fonte de nitrogênio para a 

maioria dos microrganismos, porque é rico em aminoácidos e polipeptídios com 

consideráveis quantidades de vitaminas B-complexo (CARDINAL; HEDRICK, 1948).  

Utilizando a concentração de 15 g/L de peptona, observou-se que esta fonte de 

nitrogênio, foi a que proporcionou melhor produção de ácido lático, ou seja, 18 g/L 

(Figura 2B). Além da peptona, o extrato de levedura e o autolisado de levedura, também, 

proporcionaram boa produção de ácido lático, sendo que não houve diferença 

significativa entre estas duas fontes, ambas, entrono de 17 g/L.  

Altaf et al. (2006) reportaram que a peptona e o extrato de levedura são as principais 

fontes de nitrogênio utilizadas para a produção de ácido lático e se outras fontes 

alternativas forem utilizadas o produto final será menor e o tempo de fermentação 

aumentará. Isso provavelmente ocorre porque o extrato de levedura é uma excelente fonte 

de vitaminas do complexo B e é frequentemente usados para fornecer esses fatores em 

meios de cultura bacteriológicos, sendo considerado, muitas vezes, indispensável para se 

obter rápidas taxas de crescimento e produção de ácido lático por bactérias láticas 

(SELMER-OLSEN; SORHAUG, 1998).  

O alto custo do extrato de levedura, entretanto, tem um impacto negativo quando 

utilizados em processos industriais (HUROKOH et al., 2005). 

Wee et al. (2004), conseguiram uma concentração máxima de ácido lático de 134,9 

g/L, com 333 g/L de melaço (170g de ART) e 15 g/L de extrato de levedura, utilizando 

Enterococcus faecalis. Dumbrepatil, et al. (2008), obtiveram com Lactobacillus 

delbrueckii mutante Uc-3, uma produção de 166 g/L de ácido lático (190 g/L de ART). 

Embora tenham utilizado alta concentração de melaço, conseguiram obter alta produção 

de ácido lático, utilizando baixa quantidade de extrato de levedura (5 g/L). 

Observa-se, na Figura 1 (letra C) que as diferentes fontes de nitrogênio na 

concentração de 25 g/L não propiciaram diferenças significativas para a produção de 

ácido lático. Esta inibição na produção de ácido lático, provavelmente, se deve à alta 

concentração de nitrogênio no meio fermentativo.   

De acordo com Wood e Holzapfel (1995) o gênero Lactobacillus requer uma 

complexa exigência nutricional.  

Como a síntese do ácido láctico por processo fermentativo é associada ao 

crescimento celular, não há formação de produto se o meio não possuir uma concentração 

adequada de fonte de carbono e nitrogênio para promover este crescimento. Por outro 

lado, altas concentrações de fonte de nitrogênio podem levar à morte celular e a inibição 

do produto formado (SULE; MURAT; DURSUN, 2004). 

De maneira geral, de todas as fontes de nitrogênio avaliadas, somente ocorreu 

inibição na produção de ácido lático em concentração de 25 g/L de água de maceração de 

milho (Figura 2). 

 

Figura 2: Produção de ácido lático a partir de meio de fermentação composto por 30 g/L 

de melaço de cana de açúcar, suplementado por 5g/L (A); 15g/L (B) e 25g/L (C) de 
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diferentes fontes de nitrogênio: água de maceração de milho *(AMM), profloo, extrato 

de levedura (EL), peptona e autolisado de levedura (AL).  

 

 
 

Uma vez que bactérias lácticas são nutricionalmente exigentes, necessitam de 

diferentes aminoácidos e vitaminas para o crescimento, assim, escolher o tipo adequado 

de fonte de nitrogênio parece ser muito importante. Há muito tempo a AMM provou ser 

uma alternativa mais econômica do que outras fontes de nitrogênio como extrato de 

levedura e peptona (LIGGETT et al.,1984). No entanto, é de conhecimento de muitos 

autores, que a água de maceração de milho é utilizada APENAS como fonte parcial de 

nitrogênio na produção de ácido láctico. Em meios suplementados com (NH4)2SO4, íons 

de amônio influenciam no metabolismo de alguns Lactobacillus (BURGOS; OKOS; 

WANKAT, 2000), pela sua incorporação com α-cetoglutarato e glutamato 

(PAPADIMITRIOU, et. al. 2006). Assim, quando (NH4)2SO4, é utilizado, o nitrogênio 

inorgânico deve primeiro ser convertido em aminoácidos e, em seguida, utilizado para a 

síntese de proteínas necessárias para o crescimento e produção de ácido láctico.  

 

CONCLUSÃO   

 

Os melhores resultados obtidos para a produção de ácido lático foram de 18 g/L e 

17 g/L, utilizando a concentração de 15 g/L de peptona e autolisado de levedura, 

respectivamente, suplementados com 30 g/L de melaço de cana de açúcar, como fonte de 

carbono. 

De forma geral, todas as fermentações realizadas com as diferentes fontes de 

nitrogênio (água de maceração de milho, profloo, extrato de levedura, peptona e 

autolisado de levedura), utilizando concentração de 25 g/L, não propiciaram diferenças 

significativas para a produção de ácido lático, o que leva a crer que possivelmente, 

ocorreu uma inibição na produção de ácido lático devido à alta concentração de nitrogênio 

disponível no meio fermentativo.   
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo produzir biodieseis a partir de blendas dos óleos de farelo de arroz e o 

residual no banho de ultrassom. Realizou-se, a formação de blenda entre óleo de farelo de arroz (OFA) e 

óleo residual (OR) na proporção 70:30 % em volume. Verificou-se, através de parâmetros como densidade 

(D), índice de acidez (IA), índice de saponificação (IS) e teor de ácidos graxos livres (AGL) que a blenda, 

por ser majoritariamente composta por OFA apresentou características mais próximas deste, que é um óleo 

de melhor qualidade para produção de biodiesel, pois apresenta menores valores de IA e AGL. A blenda 

obtida (OFA:OR 70:30%) foi utilizada nos experimentos de síntese de biodiesel através da reação de 

transesterificação em banho ultrassônico. Foram estudados dois processos de obtenção de biodiesel, onde 

estes diferiram quanto a presença ou ausência e o tipo de catalisador alcalino usado. Os processos B1 (sem 

catalisador) e B2 (catalisador alcalino hidróxido de potássio) apresentaram resultados de rendimento, 87,25 

e 83,50%, e de parâmetros de qualidade, IA, 0,375 e 0,450 mg KOH / g, e AGL, 1,89 e 2,49%, 

respectivamente. O processo sem o catalisador, além utilizar um reagente a menos produziu os melhores 

resultados de rendimento e de qualidade do biodiesel. Os parâmetros IA e AGL das amostras B1 e B2, 

mostram que a blenda OFA:OR 70:30 pode ser uma matéria prima alternativa mais barata para produção 

de biodiesel, visto que utiliza óleo residual e óleo de farelo de arroz. 

 
Palavras chaves: Catalisador. Índice de Acidez. Rendimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o interesse por novas alternativas de fontes de energia tem 

crescido consideravelmente, pois o homem sempre buscou avanços tecnológicos com o 

objetivo de consolidar seu domínio no mundo, utilizando os recursos naturais que estavam 

dispostos no planeta. O petróleo, o carvão vegetal e a madeira foram instrumentos desde 

o início da civilização para o abastecimento energético no funcionamento de máquinas e 

motores (LORA; VENTURINI, 2012). 

O petróleo porém não é um recurso natural infinito, especialistas apontam o seu 

exaurimento em torno de 2050. Sua combustão gera compostos sulfurosos que conduzem 

a formação de chuva ácida, além disso, por não ser uma fonte renovável, provoca acúmulo 

de gases do efeito estufa, principalmente CO2, na atmosfera.  

Diante do anseio para minimizar os efeitos do uso do petróleo, o biodiesel vem 

contribuir com sua boa qualidade sendo um produto biodegradável, renovável e que 

obedece ao ciclo do carbono (SILVA, 2011). 

O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de matérias-primas vegetais ou 

animais. As matérias primas vegetais podem ser extraídas de plantas como a soja, a 

mamona, a colza (canola), a palma (dendê), o girassol, o pinhão manso e amendoim, entre 

outros. As de origem animal podem ser obtidas do sebo bovino, suíno e de aves 

(MOURA, 2010). 
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Na produção do biodiesel a partir do óleo de soja apresenta a desvantagem desta 

matéria-prima encarecer o processo, visto que aproximadamente 75 a 80% do custo de 

produção está associado com a matéria-prima (MARCHETTI; MIGUEL; ERRAZU, 

2008).  

 A partir deste fato é do conhecimento de todos que para a produção de biodiesel 

se tornar comercialmente viável é indispensável à expansão de pesquisas no setor em 

busca de novas tecnologias, englobando diferentes matérias-primas (MOURA, 2010). 

Medidas governamentais incentivam a busca por matérias-primas alternativas e de baixo 

custo e que possam produzir um biodiesel de qualidade (MELO, 2010; SILVA FILHO, 

2009). 

 Neste cenário de busca por matérias primas alternativas, pode-se afirmar que é 

interessante o estudo de obtenção de biodiesel a partir da utilização do óleo extraído do 

farelo de arroz e do óleo residual. 

O farelo do arroz é uma matéria-prima abundante de baixo custo e por ser rico em 

nutrientes, vitaminas e minerais é um subproduto da agroindústria brasileira com grande 

potencial para ser aproveitado na formulação de alimentos (PARRADO et al., 2006). O 

elevado conteúdo de lipídeos do farelo de arroz (entre 12,8 e 22,6%), aliado ao seu baixo 

valor comercial, justifica seu emprego majoritário como matéria-prima para indústria de 

extração de óleo e em potencial para a produção do biodiesel (SILVA; SANCHES; 

AMANTE, 2001). 

O processo genérico de manufatura do óleo do farelo de arroz é constituído de 

quatro etapas: preparação do farelo de arroz, extração do óleo do farelo, degomagem, e 

neutralização do óleo obtido. Quando o óleo extraído do farelo de arroz é destinado para 

o consumo humano, além destas etapas, deve-se efetuar o refino do óleo (deceramento, 

branqueamento, desodorização) (PIRES, 2000). 

Os óleos residuais são provenientes de frituras de alimentos, e muitas vezes não 

possuem um destino correto para o seu descarte e vai diretamente para o esgoto, entupindo 

tubulações, contaminando o solo e águas de rios e prejudicando a fauna e a flora local.  

A reutilização destes óleos vegetais vem se destacando no Brasil e sendo estudado 

e atraído à atenção de produtores de biodiesel devido ao seu baixo custo, somando-se ao 

fato de que sua reciclagem como biocombustível não somente retiraria um composto 

indesejado do meio ambiente, mas também permitiria a geração de uma fonte de energia 

renovável e menos poluente (NETO et al., 2000; SILVA FILHO, 2009).  

O grande problema do uso de óleos residuais é o elevado índice dos ácidos graxos 

livres que causam reações de saponificação no biodiesel.  

Um forma de contornar este problema encontra-se no preparo da mistura de dois ou 

mais óleos, conhecida como blendas, entre uma matéria prima de alta acidez, juntamente 

com outra, de baixa acidez como é o caso do óleo de farelo de arroz ou realizar o processo 

de neutralização de acidez (CARVALHO, 2016; FAGUNDES, 2011). Silva et al. (2015) 

avaliou que as blendas minimizam as limitações presentes em diferentes óleos, que 

quando misturados podem melhorar as suas características, resultando em um biodiesel 

dentro dos padrões da legislação vigente. 

O biodiesel pode ser produzido a partir de qualquer material graxo precedente, 

utilizando diferentes processos com a finalidade de reduzir a viscosidade do óleo in 

natura, aumentando a sua volatilidade, melhorando as características da combustão e 

consequentemente sua mistura com o diesel. Os processos são a micro-emulsões, 
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craqueamento térmico (ou pirólise), hidro esterificação (hidrólise e esterificação) e a 

transesterificação, a mais utilizada no Brasil (SILVA, 2011). 

A reação de transesterificação consiste na reação química de triglicerídeos com 

álcoois de cadeia curta (etanol ou metanol) na presença de um catalisador (ácido, básico 

ou enzimático), resultando ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos e glicerol. Esta 

reação é reversível, por isso sua execução deve envolver excesso de álcool para deslocar 

o equilíbrio para direção de formação de ésteres e glicerol (LORA; VENTURINI, 2012). 

 Os álcoois mais utilizados no processo de transesterificação são o metanol e o 

etanol, especialmente o metanol, devido ao menor custo e a vantagens físico-químicas 

(maior polaridade). Os catalisadores podem ser homogêneos e heterogêneos, ácidos, 

básicos ou enzimáticos que servem para aumentar a velocidade reação, não alterando sua 

composição química. Industrialmente a catálise básica é a mais utilizada, por serem 

menos corrosivos, pela sua eficiência e promovendo altos rendimentos no produto final 

(SILVA, 2011). 

Os métodos usados neste processo são o convencional, aquecimento em micro-

ondas e cavitações ultrassônicas. 

Atualmente, o método convencional vem sendo substituído por irradiação em 

micro-ondas uma boa alternativa para aumentar a velocidade da reação (MELO, 2010).  

Processos alternativos estão sendo pesquisados, tais como cavitações ultrassônicas, 

sendo particularmente útil em casos como na transesterificação, nos quais os reagentes 

são imiscíveis, uma vez que promove um choque mais eficiente entre os líquidos, 

causando assim a emulsificação da mistura. Além das variáveis comuns, a frequência e a 

potência do ultrassom também influenciam no rendimento e no tempo da reação (BRITO, 

2011). 

A partir deste contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade do 

biodiesel produzido a partir de blendas de óleos de farelo de arroz e o residual por 

cavitações ultrassônicas.  

 

METODOLOGIA  

 

Os procedimentos experimentais foram conduzidos no laboratório de química 

do Instituto Federal do Mato Grosso campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. As amostras 

do óleo de farelo de arroz (OFA) foram adquiridas da empresa Mundo dos Óleos e 

acondicionadas em galão de 1 L, permanecendo em temperatura ambiente até o momento 

das análises, e as amostras dos óleos residuais (OR) foram coletadas no restaurante 

universitário do IFMT/Cáceres. 

O índice de acidez (IA - em mg de KOH/g), teor de ácidos graxos livres (AGL em 

%) e a densidade (D em g/ml) de ambos foram determinados, seguindo a metodologia de 

Moretto e Fett (1998). A blenda de OFA e OR foi obtida misturando-se estes componentes 

na proporção 70:30% em volume, respectivamente.  Após a formação das blendas na 

proporção em volume, novamente determinou-se os parâmetros supracitados. 

Posteriormente, em uma primeira etapa estas misturas foram submetidas a reações 

de transesterificação, em banho de ultrassom, com o catalisador alcalino hidróxido de 

sódio 1,0% (m/v) e utilizando como álcool o metanol, na razão molar 3:1 

(metanol:blenda). O metóxido de potássio preparado ao misturar o catalisador com o 

metanol, foi adicionado a blenda e enviados ao banho de ultrassom durante 30 minutos. 
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Repetiu-se, o experimento sem o catalisador. O metóxido de potássio adicionado na 

primeira etapa foi substituída por metanol somente. Esta etapa encontra-se na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Processos de transesterificação em banho ultrassônico 
 

Processos Razão Molar Metanol: Blenda Catalisador Tempo 

B1 3:1 Ausente 30 minutos 

B2 3:1 KOH 1% (m/v) 30 minutos 

 

 Após o tempo pré-determinado, a reação foi interrompida, retirou-se o balão do 

banho de ultrassom e os produtos obtidos foram enviados separadamente para funis de 

decantação, durante 24 horas para a separação das fases: superior contendo biodiesel e 

inferior composta de glicerol, sabões, excesso de base e álcool (GERIS et al., 2007).  

Posteriormente, foi realizado as lavagens dos biodieseis brutos, de acordo com a 

metodologia sugerida por Geris et al. (2007), onde foram realizadas duas lavagens com 

ácido clorídrico a 5%, duas com solução saturada de cloreto de sódio e com água destilada 

até pH neutro. Posteriormente, filtrou-se com sulfato de sódio anidro para a retirada de 

traços de umidade.  No final destes experimentos, determinou-se o rendimento do 

processo (R - conversão mássica m/m %) e os parâmetros físico-químicos dos produtos 

finais (biodiesel): índice de acidez (IA em mg KOH/g), teor de ácidos graxos livres (AGL 

em %) e densidade (D em Kg/m3). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE FARELO DE ARROZ, ÓLEOS RESIDUAIS E 

BLENDAS. 

 

Realizaram-se, separadamente, as caracterizações físico-químicas do óleo de 

farelo de arroz, óleos residuais e a blenda (OFA:OR 70:30). Os resultados estão expressos 

na tabela 2. 

 

Tabela 1 

Caracterização separada de cada tipo de óleo 

 

Parâmetros Físico-Químicos OFA OR OFA:OR (70:30) 

IA (mg KOH/g) 0,32 1,46 0,71 

AGL (%) 1,20 3,50 1,80 

I S (mg KOH/g) 251,60 202,40 235,90 

D (Kg/cm3) 910 920 910 

 Legenda: IA: Índice de Acidez; AGL: Teor de ácidos graxos; IE: índice de éster; D: Densidade. 

  

Na tabela 2, observa-se que os óleos OFA e OFA:OR (blendas) apresentam 

características mais próximas, uma  vez que, este último é composto majoritariamente 

pelo OFA.  OR, por ser óleo residual, apresenta maiores valores de IA e AGL, pois 

durante seu uso na fritura de alimentos, seus componentes são oxidados gerando também 

ácidos graxos de cadeias carbônicas menores. 
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Para evidenciar a diferença e a semelhança entre os óleos iniciais, construiu-se 

utilizando o software R, para manipulação de dados, um dendograma (Figura 2) através 

do método “linkage average” (ligação média em português) a partir das distâncias 

euclidianas entre os vetores de observação para cada tipo de óleo. 

Verifca-se através de análise visual do dendograma que o óleo residual é mais 

distante do óleo OFA e da Blenda OFA:OR. Como mencionado anteriormente, OFA se 

aproxima da Blenda em suas características, pois esta apresenta em sua composição 70%  

de óleo de farelo de arroz. 

 

Figura 3: Dendograma mostrando a dissimilaridade e a semelhança entre as amostras de 

óleo de farelo de arroz (OFA), óleo residual (OR) e Blenda (OFA:OR). 

 

 
O índice de acidez de um óleo vegetal é um importante indicador de sua qualidade 

e está diretamente ligado às formas de armazenamento, condições de extração e manuseio 

(TAVARES, 2012).  

Para se obter condições ideais para a produção de biodiesel, no que se diz respeito 

a acidez, as literaturas indicam valores abaixo de 2,0 mg KOH/g (BERCHMANS; 

HIRATA, 2008). 

Para a produção de biodiesel com IA menor que 0,50 mg KOH/g, Araújo et al. 

(2007) e Gonçalves et al. (2009), recomendam que o óleo inicial deve apresentar IA com 

valor máximo de 1 mg KOH/g de acidez. 

O valor de IA para a blenda, de 0,71 mg de KOH / g, está abaixo de 2,0 mg KOH/g 

e próximo do ideal sugerido pelo autores acima, logo este óleo (blenda) é uma matéria 

prima com potencial para produzir biodiesel de qualidade desejada quanto ao índice de 

acidez.  

O valores de AGL apresentados nas análises foram de 1,20% para OFA, 3,50% para 

OR e de 1,80% para a blenda.  Dourado (2002), diz que o óleo para ser utilizado em 

processo de transesterificação básica deve apresentar AGL menor que 3% para evitar a 

formação de sabões. E segundo Serra (2010) quanto mais elevado for índice de acidez do 

óleo, menor é a eficiência da conversão, pois pode ocorrer a formação do sabão. Tanto 
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quanto a este parâmetro (AGL) e quanto ao IA (mencionado anteriormente) nota-se, 

claramente, que a formação de blendas na proporção 70:30 OFA:OR faz deste uma 

matéria prima com parâmetros de qualidade superiores aos óleos residuais, e como 

mostrado no dendograma, com características próximas a de um óleo inicial (OFA) com 

ótimos parâmetros para ser usado na produção de biodiesel, AGL<3% e IA<2,00 mg 

KOH / g. 

Os valores de IS foram relativamente altos se comparados aos valores da ANVISA 

(1999) que apresentam índices entre 181-189 para óleo do farelo de arroz. No entanto, o 

índice saponificação não serve para identificar o óleo, pois muitos óleos possuem estes 

índices muito semelhantes como óleo de coco, IS = 255 mg KOH/g, óleo de palma ou 

dendê, IS = 247 mg KOH/g (MACHADO et al., 2014). 

Para colocar em evidência mais ainda a semelhança entre OFA e a blenda OFA: 

OR, os valores de densidade encontrados para ambos são iguais, 910 Kg/m3, enquanto 

OR diferiu de ambos e apresentou densidade de 920 Kg/m3. 

Pode-se concluir, portanto, que o processo de preparo das blendas de OFA com OR, 

na proporção 70:30 % em volume, preservou as características do primeiro, fazendo da 

blenda resultante um óleo inicial interessante para ser usado na produção de biodiesel.  

 

 AMOSTRAS DE BIODIESEL OBTIDAS A PARTIR DE DOIS PROCESSOS DE 

TRANSESTERIFICAÇÃO EM ULTRASSOM. 

 

A tabela 32, apresenta as características das amostras de biodiesel obtidas nos 

diferentes processos de transesterificação.  

 

Tabela 2 

Parâmetros de qualidade dos biodieseis produzidos 

 

 
Legenda: IA: índice de acidez; AGL: teor de ácidos graxos; D: densidade. B1: amostra de biodiesel         

obtida a partir da reação de transesterificação em banho ultrassônico sem utilização de catalisador alcalino; 

B2: amostra de biodiesel obtida a partir da reação de transesterificação em banho ultrassônico com 

utilização de catalisador KOH. 

  

Observando a tabela acima, verifica-se que todas as amostras de biodiesel, B1 e B2 

parecem ser as mais semelhantes.   

  O IA dos biodieseis sem e com o catalisador em mg KOH/g, encontra-se dentro 

das normas da ANP (2014), que tem que ser menor ou igual a 0,5. Entretanto, a reação 

Parâmetros B1 B2 

Rendimento  

 (%) 

87,25 83,75 

IA  

(mg KOH / g) 

0,375 0,450 

AGL  

(%) 

1,89 2,49 

D 

 (Kg/m3) 

888,5 890,5 
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que não usou o catalisador apresentou um IA e AGL menores quando comparado na 

presença de catalisador. 

Isto mostra que o banho ultrassônico promove intensa agitação no meio reacional, 

provocando o ataque nucleofílico das moléculas de metanol nos centros eletrofílicos 

(representados pelos grupos carbonilas) das moléculas de triglicerídeos mesmo na 

ausência de catalisadores básicos, favorecendo a reação de transesterificação. 

Os valores de rendimento encontrados foram menores que os estabelecidos pela 

ANP (2014) que cita que o biodiesel tem que apresentar um rendimento maior que 96,5%. 

Esta diferença pode ser decorrente das perdas que podem ter ocorrido durante o processo 

de lavagem. Uma alternativa para melhorar este rendimento seria a mudança das técnicas 

de lavagem. 

Silva, Oliveira e Santos (2000) em um trabalho realizado com biodiesel do óleo do 

farelo de arroz encontrou um IA de 0,7 mg KOH / g. Este é maior do que os valores 

apresentados por B1 e B2, que foram obtidos a partir da blenda de OFA com OR (um 

óleo de menor qualidade), mostrando que se utilizando estes dois processos pode-se obter 

um biodiesel com qualidade superior ainda ao obtido a partir de um óleo de qualidade 

puro (OFA). 

Visando diminuir a perda de ésteres Moecke et al. (2012) sugere a otimização nos 

processos de lavagem e purificação, pois encontrou uma conversão em biodiesel 

produzido a partir do óleo residual de 93,5%, e descreve que a perda de biodiesel pode 

estar associada à formação de sabões e presença de mono ou diglicerídios. 

Fagundes (2011), alega que a utilização de blendas na produção de biodiesel pode 

ajudar a diminuir a dependência apenas de uma oleaginosa no processo de produção, além 

da possibilidade de adequar características de interesse no biodiesel de acordo com as 

matérias-primas utilizadas. Além disso, de acordo com o presente trabalho, a formação 

de blendas, entre óleos de qualidade superior e óleos residuais, podem tornar o processo 

de produção de biodiesel economicamente mais viável, visto que cerca de 70-80% do 

custo é devido à matéria prima. Mais ainda, os óleos residuais, sendo um problema de 

descarte ambiental, poderia ser novamente incorporado neste sistema de produção. 

 

CONCLUSÕES 

       

Após avaliar todos os resultados, verificou-se através dos parâmetros IA, IS, AGL 

e D (densidade) que na formação da blenda do óleo de farelo de arroz com o óleo residual 

na proporção 70:30% em volume, preserva-se em geral as características do óleo de 

melhor qualidade, neste caso, o óleo de farelo de arroz (OFA). 

A blenda apresentou valores de IA e de AGL, 0,71 mg KOH/g e 1,80%, 

respectivamente, adequados para introdução desta matéria prima na produção de 

biodiesel. 

Os processos de transesterificação em banho ultrassônico, B1 (sem uso de 

catalisador) e B2 (com uso de catalisador alcalino KOH) apresentou os índices de 

qualidade do biodiesel formado tais como, o índice de acidez e densidade de acordo com 

a legislação vigente. 

 O processo B1 além utilizar um reagente a menos produziu os melhores resultados 

de rendimento e de qualidade do biodiesel. 

Pode-se concluir que como o uso de blendas OFA:OR na proporção 70:30 no 

processo de transesterificação, sem catalisador e com KOH, utilizando banho 
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ultrassônico, produziu amostras de biodiesel com baixos índices de acidez e teores de 

ácidos graxos livres, e podem ser uma matéria prima viável importante na produção de 

biodiesel. 
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RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo a formulação e o desenvolvimento de uma bebida fermentada de Ciriguela 

que se apresenta como alternativa no desenvolvimento de tecnologias para a obtenção de produtos 

derivados com período de vida útil e valor agregado maiores. A metodologia consistiu na fermentação da 

polpa de frutos de Ciriguela oriundos de plantações espalhadas por toda a área do IFMT – Campus 

Cáceres/Prof. Olegário Baldo. Um reator em batelada simples foi utilizado sem agitação e nele adicionado 

o mosto do suco de Ciriguela, clarificado e pasteurizado, e o inóculo comercial de Saccharomyces 

cerevisiae. Durante e após o processo fermentativo foram realizadas análises físico-químicas e sensorial. A 

bebida final apresentou resultados interessantes, com um teor alcoólico de 13,4 °GL (Gay-Lussac), ficando 

classificada como sendo uma bebida fermentada de fruta com graduação alcoólica de 4 a 14º GL, a 20ºC, 

segundo critérios da legislação. Os resultados obtidos na análise sensorial, utilizando o teste de 

aceitabilidade com escala hedônica de 9 pontos e 63 provadores demonstraram que a bebida fermentada de 

Ciriguela teve um Índice de Aceitabilidade (I.A) de 90,56%, sendo os parâmetros de aroma e sabor os que 

tiveram as maiores médias 7,79 e 7,75, respectivamente, porém sem diferença (p>0,05) entre os atributos. 

O processo de produção da bebida fermentada provenientes de Ciriguela forneceu um produto de elevado 

teor alcoólico para uma bebida fermentada e não destilada, com parâmetros dentro do estabelecido e 

preconizado pela lei federal além de propriedades sensoriais desejáveis, sinalizando um futuro promissor 

neste mercado pouco explorado. 

 
Palavras- chave: Cinética.  Aceitação. Fruta. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil hoje é terceiro maior produtor mundial de frutas, com 43 milhões de 

toneladas ao ano (ANDRADE, 2017). Infelizmente, dados mostram que o país também 

lidera no ranking de perdas, com dados alarmantes de cerca de 7 milhões de toneladas de 

frutas são jogadas fora por ano (ECOD, 2013). 

Uma opção viável é a produção de bebidas fermentadas de frutas. Existe um 

crescente números de pesquisas com diferentes tipos de frutas na produção de bebidas 

alcoólicas fermentadas. Todavia, a padronização dessas bebidas a fim de adequar a 

qualidade do produto aos padrões exigidos pela legislação ainda é um desafio constante. 

A importância de se desenvolver pesquisas nesse ramo é a de necessidade de testar o 

procedimento técnico apropriado para cada fruta (VENTURINI FILHO, 2017). 

O objetivo deste trabalho foi a produção de uma bebida fermentada de Ciriguela, 

e a realização de análises físico – químicas e sensorial para averiguação dos parâmetros 

exigidos pela legislação para bebidas fermentadas de frutas. 
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METODOLOGIA 
 

A preparação das amostras e aplicação dos testes foram executadas no Setor de 

Agroindústria do IFMT - Campus Cáceres/Prof. Olegário Baldo. 

Um reator em batelada simples foi utilizado sem agitação e nele adicionado o 

mosto do suco de Ciriguela, clarificado e pasteurizado, e o inóculo comercial de 

Saccharomyces cerevisiae, na concentração de 10g.L-1. Em seguida, o mosto foi 

homogeneizado e o reator fechado para dar início à fermentação, que ocorreu entre 25 a 

30°C. A fermentação foi acompanhada diariamente através da leitura do teor de sólidos 

dissolvidos no mosto em refratômetro manual (modelo 103) sendo o final da fermentação 

determinada pela estabilização do °Brix (OLIVEIRA, 2014). 

Após a fermentação foram realizadas as seguintes análises físico-químicas: 

ºBRIX, acidez total, densidade e teor alcoólico, que seguiram as Normas do Ministério 

da Agricultura (BRASIL, 1997), e sensorial, de acordo com Hough et al. (2006) e 

adaptações. Para o cálculo do Índice de Aceitabilidade (I.A) de cada preparação, foi 

utilizada a seguinte equação (TEIXEIRA; MEINERT; BARBETTA, 1987):  

 

                                           IA (%) = A × 100/B 

                                                                                    Equação (1) 

 

Onde: 

 A = nota média obtida para o produto; 

 B = nota máxima dada ao produto.  

 

Essas análises ocorreram durante o processo até a obtenção final bebida, num 

período de ±90horas. 

Os dados obtidos foram analisados por análise de variância (ANOVA), com nível 

de significância de 5%, utilizando-se de dois programas estatísticos (Excel e Software 

PAST 3.14). Foi utilizado o teste de Tukey para comparação das médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao todo foram preparados 14 L de mosto de Ciriguela, obtendo um volume final 

de 9,5L de vinho de Ciriguela, e um rendimento de 67,85%. A partir do produto final 

foram realizadas algumas análises físico-químicas e encontrou-se os seguintes resultados 

para ºBRIX (9%), acidez total (84,6 meq/L), densidade (0,996 g/L) e teor alcoólico (13,4 

ºGL). O resultado para o teor alcóolico de 13,4 °GL (Gay-Lussac) para a bebida final 

apresentou resultado interessante, estando classificada, segundo decreto nº 6.871, de 4 de 

junho de 2009 em seu artigo 44, como sendo uma bebida fermentada de fruta com 

graduação alcoólica de 4 a 14º GL, a 20ºC. Este resultado foi semelhante aos outros 

fermentados de outras frutas tropicais como o de cajá (DIAS; SCHWAN; LIMA, 2003), 

ata, ciriguela, mangaba (MUNIZ et al., 2002), caju (TORRES NETO et al., 2006), laranja 

(CORAZZA; RODRIGUES; NOZAKI, 2001) e jabuticaba (ASQUIERI et al., 2004a). 

Os resultados obtidos na análise sensorial, utilizando o teste de aceitabilidade com 

escala hedônica de 9 pontos e 63 provadores demonstraram que a bebida fermentada de 

Ciriguela teve um Índice de Aceitabilidade (I.A) de 90,56%, sendo os parâmetros de 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.871-2009?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.871-2009?OpenDocument
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aroma e sabor os que tiveram as maiores médias 7,79 e 7,75, respectivamente e sem 

diferença (p>0,05) entre os atributos, conforme está apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Resultado das notas atribuídas pelos julgadores para a aceitação sensorial da bebida 

fermentada de Ciriguela. 

 

Produtos Aparência* Aroma* Sabor* Textura* 

Médias 7,51±1,61a 7,79±1,49a 7,75±1,70a 7,59±1,65a 

I.A 83,42 86,60 86,07 84,30 
*Média ± DP, n = 63; I.A (%) = A × 100/B (1) Em que: A = nota média obtida para o produto; B = nota 

máxima dada ao produto 

 

De acordo com Teixeira, Meinert e Barbetta (1987), para que um produto seja 

considerado aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, é necessário que obtenha 

um índice de aceitabilidade de, no mínimo, 70%. Portanto, a presente pesquisa obteve 

uma bebida fermentada de Ciriguela que foi considerada como aceita, pela maioria dos 

provadores. 

Na pesquisa de intenção de compra 95% dos entrevistados responderam que 

comprariam o produto se este, fosse comercializado. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos na análise físico química demonstraram que o produto ficou 

dentro dos padrões estabelecidos pela legislação para bebidas fermentadas de frutas. A 

pesquisa de análise sensorial do produto foi bastante satisfatória, tendo em vista que o 

fermentado de Ciriguela foi aceito em todos os parâmetros avaliados. O processo de 

produção da bebida fermentada provenientes de Ciriguela forneceu um produto de 

elevado teor alcoólico para uma bebida fermentada e não destilada, com parâmetros 

dentro do estabelecido e preconizado pela lei federal além de propriedades sensoriais 

desejáveis, sinalizando um futuro promissor neste mercado pouco explorado. 
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RESUMO 

 

O óleo de copaíba consiste em uma resina liberada como defesa natural contra fungos e bactérias. Seu 

potencial oleaginoso é de 50 litros/árvore, dependendo da espécie e região de ocorrência. Por apresentar 

componentes de defesa natural contra fungos e bactérias, o óleo de copaíba pode ser muito importante no 

combate à ação microbiológica nociva ao biodiesel durante o seu armazenamento. O presente estudo teve 

por objetivo a avaliação das propriedades físico-químicas do óleo de Copaíba para avaliá-lo como uma 

possível matéria prima para fomento da indústria de biodiesel. Os resultados mostraram que o óleo é muito 

resistente à degradação de suas cadeias, pois possui baixo grau de instauração, baixa tendência à 

saponificação e baixo índice de peróxido. No entanto, o óleo possui uma alta acidez proveniente da reação 

incompleta entre o glicerol e os ácidos graxo presentes. No entanto para fins de síntese de biodiesel, a 

neutralização prévia do óleo é capaz de contornar essa limitação. 

 

Palavras chave: Resistente. Acidez. Reação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é privilegiado, por possuir grande extensão territorial com condições e 

clima favoráveis ao cultivo de biomassa, tornando-o potencial para liderar a produção de 

oleaginosas e de biodiesel. Apesar do grande potencial para produção de biodiesel a partir 

de diversas oleaginosas, a produção ainda está centralizada no óleo de soja e gordura 

bovina (ANP, 2010). 

No Brasil são cultivadas diversas espécies com potencial oleaginoso que podem 

ser utilizados para produção de biodiesel, como: Soja, Mamona, Dendê, Girassol, 

Algodão, Pinha-Manso, Amendoim (ALBUQUERQUE, 2006). Apesar de grande 

produtor de soja, o governo tem incentivado a produção de biodiesel a partir da 

diversidade oleaginosa que o país detém.  

A diversidade oleaginosas traz a necessidade de se avaliar as característica da 

matéria-prima devido a variação de sua composição. Neste sentido, análises voltada para 

a química analítica aplicada exerce um papel fundamental, pois avalia a qualidade de uma 

matéria orgânica. As determinações realizadas nas análises de óleos e gorduras são 

chamados de índices, isso por que são expressões das propriedades físicas ou químicas 

(ZENEBON; PASCUET; TIGLEA, 2008).  

As propriedades físico-químicas de cada matéria prima é que irão definir o tipo de 

extração do óleo, o tipo de armazenamento e a rota de produção de biodiesel a ser adotada. 

Dentre tantas oleaginosas presentes no solo brasileiro, destaca-se a copaíba 

(Copaifera langsdorffii Desf.). Também conhecida como óleo-de-copaíba, oleiro ou 

bálsamo, ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Mato Grosso do Sul, 

São Paulo e Paraná. A espécie varia de acordo com a região de ocorrência. Seu tronco 

fornece o óleo de copaíba ou bálsamo. A extração se dá por meio de furos no tronco até 
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atingir o cerne. Seu óleo consiste em um líquido transparente e terapêutico (LORENZI, 

2008). 

O óleo de copaíba consiste em uma resina liberada como defesa natural contra 

fungos e bactérias, por esse motivo atua com grande efeito na indústria farmacêutica. No 

entanto o potencial oleaginoso da árvore é muito grande e por apresentar componentes de 

defesa natural contra fungos e bactérias, o óleo de copaíba pode ser muito importante no 

combate à ação microbiológica nociva ao biodiesel durante o seu armazenamento, 

podendo ser aplicado como matéria prima ou até mesmo como aditivo durante o 

armazenamento. A produção anual por árvore pode chegar, segundo alguns autores, a 50 

litros/árvore, sendo que para cada árvore a média de óleo varia de 0,3 a 3 litros, 

dependendo da espécie e região de ocorrência (PIERI; MUSSI; MOREIRA, 2009). 

Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo a avaliação das propriedades 

físico-químicas do óleo de Copaíba para uma possível inserção como matéria prima para 

fomento da indústria de biodiesel. 

 

METODOLOGIA  

 

O óleo de copaíba foi adquirido de produtores rurais do estado do Amazonas-BR, 

o mesmo advém do método tradicional de extração (seiva do tronco). Antes da etapa de 

caracterização físico-química, todo óleo foi filtrado em malha de aço, para retirada de 

materiais grosseiros (ANP, 2014; MORETTO; FETT, 1998). A caracterização se deu em 

termos de seu índice de acidez, porcentagem de ácidos graxos, índice de iodo, índice de 

peróxido, massa específica, índice de saponificação e índice de éster. 

 

Figura 1: Óleo de copaíba. 

 

 
 

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a 

metodologia descrita por Moretto e Fett, (1998), que define índice de acidez como o 

número de mg de hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos livres de um 

grama de amostra de óleo. O cálculo da acidez foi determinado pela equação 1. 
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IA =
V .  F .  5,61

𝑃
 

Equação (1) 

Onde:  

IA: é o índice de acidez. 

F: é o fator de correção da solução de NaOH.  

V: é o volume de NaOH gasto para titular a amostra.  

5,61: é o equivalente grama do KOH.  

P: é o número de gramas da amostra.  

A determinação da porcentagem de ácidos graxos livres foi realizada de acordo 

com a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998), que determina a porcentagem de 

ácidos graxos livres, expressa como ácido oleico, em óleos comuns, brutos e refinados. 

Foram pesados aproximadamente 5 g de cada amostra em um Erlenmeryer. 

Posteriormente foram adicionados 50 mL de álcool etílico (95,8% de pureza), 

previamente neutralizado com solução aquosa de NaOH 0,1N, e 0,5 mL de solução 

etanólica de fenolftaleína a 1% como indicador. Após homogeneização, a solução foi 

aquecida sobre uma placa térmica até apresentar “sinais” de ebulição. A solução foi então 

titulada ainda quente com solução aquosa de NaOH 0,1N, até coloração rósea persistente 

por 15 segundos. O cálculo da porcentagem de ácidos graxos livres foi determinado pela 

equação 2.                                

 

AGL =
V .  F .  28,2

𝑃
 

Equação (2) 

 

Onde:  

AGL: Porcentagem de ácidos graxos livres em cada amostra. 

V: número de mL de solução de hidróxido de sódio a 0,1 N gasto na solução.  

F: fator de correção da solução de hidróxido de sódio.  

P: número de gramas da amostra. 

A determinação do índice de saponificação (IS) foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Moretto e Alves (1986). Cerca de 2g de óleo foram adicionados 

em um balão de fundo chato, juntamente com 40 mL de uma solução alcoólica de KOH 

(4%). Após completa homogeneização, a mistura foi aquecida sob refluxo, durante 30 

minutos a fim de facilitar a reação de saponificação. Após a completa saponificação a 

solução fria foi titulada com ácido clorídrico a 0,5N, utilizando-se como indicador a 

fenolftaleína. Foi preparado um branco com todos os reagentes exceto a amostra. O IS de 

cada óleo foi obtido a partir da equação 3. 

 

𝐈𝐒 =
(𝐕𝐛 − 𝐕𝐚) .  𝐅 .  𝟐𝟖, 𝟎𝟓

𝐏
 

Equação (3)  

 

Onde: 

Va:volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação da amostra. 

Vb: volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação do branco. 

F: fator de correção do ácido clorídrico. 
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28,05: equivalente grama do KOH (56 g / mol). 

P: peso da amostra em gramas. 

A determinação da massa específica do óleo foi realizada com a utilização de um 

densímetro da marca Incoterm, onde em uma proveta contendo o óleo, adiciona-se o densímetro 

e verifica-se o nível em que o mesmo flutua. O procedimento é realizado em triplicata. 

A determinação do índice de éster (IE) foi feita a partir dos resultados obtidos do 

índice de acidez (IA) e índice de saponificação (ISK), previamente calculados. O índice 

de éster é definido como o número de miligramas de KOH requeridos na saponificação 

da amostra, contido em um grama de amostra, excluindo o requerido para neutralizar os 

ácidos graxos livres. O cálculo do índice de éster foi determinado pela equação 4 

(MORETTO; ALVES, 1986).   

 

IE= ISK - IA 

Equação (4)   

 

Onde:  

IE- Índice de éster. 

IA- Índice de acidez.  

ISk- Índice de saponificação. 

A determinação do índice de iodo foi realizada com a adição de 0,25 g de amostra 

a um frasco erlenmeyer de 500 mL com tampa juntamente com 10 mL de tetracloreto de 

carbono. Com auxílio de bureta, 25 mL de solução de Wijs foi transferida ao frasco 

Erlenmeyer que contém a amostra. A amostra foi cuidadosamente homogeneizada e ficou 

em repouso ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, por 30 minutos. Posteriormente 

foi adicionado 10 mL de solução de iodeto de potássio a 15% e 100 mL de água 

recentemente fervida e fria. A mistura foi então conduzida a titulação com solução 

tiossulfato de sódio 0,1 M até o aparecimento de uma fraca coloração amarela. 

Posteriormente, a está solução foi adicionada de 1 a 2 mL de solução indicadora de amido 

1%. A mistura foi então, titulada até o completo desaparecimento da cor azul. O mesmo 

procedimento foi feito para a determinação em branco (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008). O índice de iodo foi calculado a partir da equação 5. 

 

Iiodo= (VB-VA) x M x 12,88 

        P 

Equação (5) 

 

Onde: 

M = molaridade da solução de Na2S2O3.  

VB = mL gasto na titulação do branco. 

VA = mL gasto na titulação da amostra. 

P = nº g da amostra. 

A determinação do índice de peróxido se deu de acordo com a com a metodologia 

descrita por Moretto e Fett, (1998) que define o índice de peróxidos como a medida do 

conteúdo de oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 100g de 

gordura. O método determina em mols por 1000g de amostra, todas as substâncias que 

oxidam o iodeto de potássio. Estas substâncias são consideradas como sendo peróxidos 

ou produtos similares provenientes da oxidação de gorduras. O procedimento consistiu 
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em pesar 5g+/- 0,05g de amostra num Erlenmeyer de 250 ml com tampa esmerilhada.  

Adicionar 30 ml de uma mistura de ácidos acéticos + clorofórmio (3+2) e agitar até a 

dissolução da amostra. Adicionar exatamente 0,5ml de solução saturada de iodeto de 

potássio e aguardar por um minuto com agitação ocasional. Adicionar 30 ml de água 

destilada e titular com solução de tiossulfato de sódio 0,1N e 0,01N, de acordo com o 

conteúdo de peróxidos, até alaranjado. Adicionar 0,5 ml de solução aquosa a 1% e 

continuar a titulação até o desaparecimento da cor azul. Conduzir, paralelamente um 

ensaio em branco (sem amostra). O índice de peroxido meq/100g de amostra foi calculado 

a partir da equação 6. 

 

IP= (A-B) N x f x 1000 

     P 

Equação (6) 

 

Onde: 

A = nº de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) gasto na titulação da 

amostra. 

B = nº de mL da solução de tiossulfato de sódio 0,1 (ou 0,01 N) gasto na titulação do 

branco. 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio. 

f = fator da solução de tiossulfato de sódio.  

P = nº de g da amostra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O óleo de copaíba foi caracterizado quanto em termos de seu índice de acidez, 

porcentagem de ácidos graxos, índice de iodo, índice de peróxido, massa específica, 

índice de saponificação e índice de éster. Os resultados são apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Propriedades físico-químicas do óleo de copaíba. 

 

Parâmetros Valores médios 

Índice de acidez 24,28 mg KOH/g  

Porcentagem de ácidos graxos 112,09 % 

Índice de saponificação 1,55 

Índice de éster 22,72 

Massa específica 910 Kg/m3 

Índice de iodo 0,40 g de I2/100g 

Índice de Peróxido 4,17 meq/1000g 

 

A acidez dos óleos e gorduras brutas pode ser decorrente da hidrólise enzimática 

que ocorre na semente ou no fruto em condições de alta umidade, alta temperatura, 

radiação, agitação excessiva, etc. Nesse caso, o índice de acidez revela o estado de 

conservação do óleo, pois a decomposição dos glicerídeos é acelerada por esses fatores, 

o que faz com que seja liberado no meio, altas proporções de ácidos graxos (MACHADO; 

CHAVES; ANTONIASSI, 2006). 



 
 

391 

 

Em processos de extração amenos (sem trabalho mecânico e temperatura 

ambiente), como é o caso do óleo de copaíba, a alta acidez do óleo pode estar relacionada 

ao processo de maturação (metabolismo vegetal). Nos estágios iniciais do processo de 

maturação, o processo metabólico que resulta na reação entre glicerol e ácidos graxos 

para a formação dos triacilglicerídeos ainda não ocorre de maneira satisfatório, seja nas 

sementes, nos frutos e no cerne da árvore. Esse comportamento confere ao óleo extraído 

nesse estágio, um índice de acidez elevado, que não está relacionado de forma nenhuma, 

à processos de degradação. Quanto maior a maturação, menor será o índice de acidez do 

óleo extraído (SANTOS et al., 2012). 

No entanto para utilizar o referido óleo na síntese de biodiesel, basta submeter o 

mesmo ao processo de neutralização dos ácidos graxos ou até mesmo ao processo de 

esterificação desses ácidos. 

Essa alta acidez foi corroborada pela alta porcentagem de ácidos graxos livres no 

meio (112,09 %). No caso desse estudo fica claro que o óleo de copaíba apresenta alta 

acidez relacionada à formação incompleta do óleo como citada anteriormente, pois se 

essa alta acidez estivesse relacionada à um processo degradativo, o índice de peróxido do 

óleo analisado se apresentaria em um grau elevado. No entanto o índice de peróxido do 

óleo estudado apresentou um valor insignificante (4,17 meq/1000g). 

O Índice de peróxido indica o grau de oxidação do biodiesel e até que ponto a 

oxidação progrediu. No processo de oxidação, os peróxidos podem participar das reações 

de decomposição e formação de novos radicais livres, necessitando de um catalisador, 

que pode ser a energia luminosa ou a presença de metais (MORETO; FETT, 1998).  

O índice de iodo apresentado pelo óleo de copaíba (0,40 g de I2/100g) se mostrou 

baixo, o que indica que o óleo possui um baixo grau de instauração. O índice de iodo é 

um índice de qualidade com o qual se mede o grau de instauração, ou seja, as quantidades 

de ligações insaturadas de um óleo ou gordura (LEAL, 2008). Quanto maior for o índice, 

maior será a insaturação do óleo vegetal. 

Observando os valores médios de massa específica do óleo de copaíba (900 

Kg/m3) pode-se verificar que seu valor também é semelhante ao valor médio de massa 

específica para os óleos mais comuns, como é o caso do óleo de Soja (891 Kg/m3), óleo 

de Girassol (891 Kg/m3), óleo de Mamona (951 Kg/m3) e óleo de Algodão (923 Kg/m3).  

O índice de saponificação do óleo de copaíba também apresentou um valor baixo 

(1,55).  De acordo com Moretto e Fett (1998), o índice de saponificação é definido como 

o número de miligramas de hidróxido de potássio (KOH) necessários para saponificar os 

ácidos graxos resultantes da hidrólise de um grama da amostra. De acordo com os autores, 

quanto menor for o peso molecular dos ácidos graxos maior será o seu índice de 

saponificação. Esse comportamento mostra que o óleo possui uma maior dificuldade em 

formar sabões quando hidrolisado. 

 

CONCLUSÕES 

 

De maneira geral o óleo de copaíba apresentou elevado potencial para ser utilizado 

na indústria de biodiesel como matéria prima ou até mesmo como aditivo devido a suas 

propriedades antifúngicas e bactericidas. 

O óleo apresentou elevada acidez proveniente do seu possível estágio de 

maturação. Essa alta acidez pode ser contornada pela etapa prévia de neutralização ou até 

mesmo a esterificação. 
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O óleo apresentou baixos índices de saponificação, peróxido e iodo, o que mostra 

que o mesmo possui resistência frente aos processos degradativos. 
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RESUMO 

 

Atualmente, entre todos os métodos sugeridos para a purificação da glicerina residual, destaca-se a 

purificação por adsorção. No entanto, os adsorventes propostos, possuem preços elevados e os processos 

de purificação por adsorção, possuem alto custo operacional. A busca por adsorventes de baixo custo e alta 

eficácia têm motivado pesquisadores a investigarem alguns resíduos para empregá-los nessa finalidade. 

Nesse contexto surgem os resíduos gerados no processo de beneficiamento da madeira da teca (Tectona 

grandis L.f.), em especial, a casca e serragem de Teca. Alguns autores já avaliaram o potencial das cascas 

e serragem de teca como adsorventes e encontraram resultados promissores. Diante do exposto, o presente 

estudo tem como objetivo avaliar a eficiência dos resíduos de casca e serragem de Teca como adsorventes 

no processo de purificação por adsorção, da glicerina residual oriunda da produção de biodiesel. Foram 

produzidos dois leitos adsorventes por onde a glicerina bruta foi percolada. Ao final da purificação a 

glicerina teve seus parâmetros investigados. Diante dos resultados observados foi possível verificar que 

tanto a casca de teca quanto a serragem de teca não foram eficientes para serem utilizados como material 

adsorventes de coloração ou até mesmo acidez da glicerina bruta. No entanto os mesmos, melhoram sua 

basicidade e aumentam a sua capacidade de formar sabões quando hidrolisados. 

 

Palavras chave: Biodiesel. Pureza. Adsorventes. Resíduos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O biodiesel surgiu como uma alternativa para a substituição ao óleo diesel, 

contribuindo para minimizar a dependência das importações do petróleo, como também 

para a redução da poluição ambiental, através da diminuição das emissões de gases 

poluentes. Esta fonte renovável de energia vem sendo amplamente pesquisada em 

diversos países (FERRARI; COLUSSI; AYUB, 2005).  

No Brasil, a metodologia mais utilizada para a produção de biodiesel é a reação de 

transesterificação alcalina, devido ao fato de ser esta mais barata e apresentar maiores 

rendimentos. Na transesterificação um triacilglicerídeo reage com um álcool na presença 

de um catalisador, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e como 

subproduto, a glicerina bruta (GERIS et al., 2007). 

A glicerina bruta é um resíduo oriundo da produção de biodiesel e sai do processo, 

impregnada dos excessos utilizados de álcool, de água, e de impurezas inerentes à 

matéria prima, não podendo ser empregada em qualquer outro processo de 

reaproveitamento, sem que a mesma seja previamente purificada (PARENTE, 2003).  

A glicerina bruta corresponde a 10% do volume total resultante da reação de síntese 

de biodiesel. Com o aumento da produção de biodiesel no Brasil, como consequência da 

lei 3.834/15 sancionada em março de 2016, que determina o aumento de 7 para 10% de 



 
 

394 

 

biodiesel a ser incorporado no óleo diesel nos próximos 36 meses, o volume de produção 

da glicerina bruta, tende a aumentar (BIODIESEL BR, 2016). 

O grande volume de glicerina produzido pela indústria de biodiesel há muito, tem 

sido uma preocupação do ponto de vista ambiental. Desse modo, muitos pesquisadores 

têm investigado processos de purificação da glicerina bruta a fim de destiná-la como 

matéria-prima para as indústrias de cosméticos, saneantes, alimento etc. De modo a 

minimizar os impactos gerados pelo seu acúmulo no meio ambiente. 

Atualmente, entre todos os métodos sugeridos para a purificação da glicerina 

residual, destaca-se a purificação por meio de adsorventes. Adsorventes são partículas 

sólidas porosas utilizadas no processo de adsorção. A adsorção é o processo de 

transferência de um ou mais constituintes (adsorvatos) de uma fase fluida (gás ou líquido) 

para a superfície de uma fase sólida (adsorvente) (RUTHVEN, 1984). No entanto, os 

processos de purificação por adsorção, existentes hoje, têm se mostrado onerosos, no que 

tange aos custos dos adsorventes e custo operacional.  

A busca por adsorventes de baixo custo e alta eficácia têm motivado pesquisadores 

a investigarem alguns resíduos para empregá-los nessa finalidade. Nesse contexto surgem 

os resíduos gerados no processo de beneficiamento da madeira da teca (Tectona grandis 

L.f.), em especial, a casca e serragem de Teca acumulados ao final do processo. Esses 

resíduos possuem baixo poder calorífico, portanto, seu reaproveitamento ainda é 

ineficiente.  

O município de Cáceres-MT se destaca por englobar a maior área plantada de Teca 

do Brasil. Algumas empresas bem como pequenos comerciantes locais, exploram o 

beneficiamento da madeira, principalmente na fabricação de móveis. Por esse motivo, o 

município de Cáceres também concentra um grande volume de resíduos de casca e 

serragem oriundas do beneficiamento da madeira. 

Alguns autores já avaliaram o potencial das cascas e serragem de teca como 

adsorventes e encontraram resultados promissores. Diante do exposto, o presente estudo 

surge com o objetivo de avaliar a eficiência dos resíduos de casca e serragem de Teca 

como adsorventes no processo de purificação por adsorção, da glicerina residual oriunda 

da produção de biodiesel. 

 

METODOLOGIA 

 

Após a separação de toda a glicerina oriunda da produção de biodiesel metílico, que 

ocorre no laboratório de química do IFMT campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo, a 

mesma foi homogeneizada e teve seu volume aferido por meio de provetas. Após 

homogeneização da glicerina, uma amostra foi recolhida e conduzida para que a mesma 

fosse caracterizada quanto a alguns de seus parâmetros físico-químicos.  

Após aferição do volume, a glicerina foi conduzida ao processo de rota evaporação 

a 100º C para retirada de todo metanol, etanol ou água remanescente. Após essa separação 

o volume de metanol recolhido foi anotado. Essa separação só é possível devido a ampla 

faixa de temperatura de ebulição entre metanol, etanol, água e glicerina, visto que a 

temperatura de ebulição da glicerina é de 290ºC (BEATRIZ; ARAÚJO; LIMA, 2011).  

Após a separação da glicerina bruta do metanol, a mesma foi transferida para um 

funil de decantação onde foram adicionados 50% em relação a seu volume, de hexano 

afim de recolher da fase glicerina resíduos de ésteres e triacilglicerídeos. O funil foi 
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agitado e deixado em repouso por 2 h para que houvesse separação das fases glicerina 

(inferior) e a mistura de resíduos presentes na glicerina.  

Após a separação das fases o hexano contendo resíduos de ésteres e 

triacilglicerídeos foi conduzido a um evaporador rotatório para que os resíduos fossem 

quantificados em volume (LOPES et al., 2014). 

A caracterização da glicerina bruta avaliou os parâmetros de: índice de acidez, 

densidade, pH, índice de saponificação, índice de éster e teor de umidade (ANP, 2014; 

MORETTO; FETT, 1998; MEDEIROS et al., 2015).  

O pH foi aferido com a utilização de fitas de fitas indicadoras de pH da marca Vetec. 

Todas as análises foram feitas em triplicata. 

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 

descrita por Moretto e Fett, (1998), que define índice de acidez como o número de mg de 

hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra 

de óleo. O cálculo da acidez foi determinado pela equação 1. 

 

𝐈𝐀 =
𝐕 .  𝐅 .  𝟓,𝟔𝟏

𝑷
      

Equação (1) 

 

Onde:  

IA: é o índice de acidez; 

F: é o fator de correção da solução de NaOH;  

V: é o volume de NaOH gasto para titular a amostra;  

5,61: é o equivalente grama do KOH;  

P: é o número de gramas da amostra.  

A determinação da porcentagem de ácidos graxos livres foi realizada de acordo com 

a metodologia descrita por Moretto; Fett (1998), que determina a porcentagem de ácidos 

graxos livres, expressa como ácido oleico, em óleos comuns, brutos e refinados. Foram 

pesados aproximadamente 5 g de cada amostra em um Erlenmeryer. Posteriormente 

foram adicionados 50 mL de álcool etílico (95,8% de pureza), previamente neutralizado 

com solução aquosa de NaOH 0,1N, e 0,5 mL de solução etanólica de fenolftaleína a 1% 

como indicador. Após homogeneização, a solução foi aquecida sobre uma placa térmica 

até apresentar “sinais” de ebulição. A solução foi então titulada ainda quente com solução 

aquosa de NaOH 0,1N, até coloração rósea persistente por 15 segundos. O cálculo da 

porcentagem de ácidos graxos livres foi determinado pela equação 2.                                

 

𝐀𝐆𝐋 =
𝐕 .  𝐅 .  𝟐𝟖,𝟐

𝑷
           

Equação (2) 

Onde:  

AGL: Porcentagem de ácidos graxos livres em cada amostra; 

V: número de mL de solução de hidróxido de sódio a 0,1 N gasto na solução;  

F: fator de correção da solução de hidróxido de sódio;  

P: número de gramas da amostra. 

A determinação do índice de saponificação (IS) foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Moretto; Alves, (1986). Cerca de 2g de óleo foram adicionados 

em um balão de fundo chato, juntamente com 40 mL de uma solução alcoólica de KOH 

(4%). Após completa homogeneização, a mistura foi aquecida sob refluxo por 30 minutos, 
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a fim de facilitar a reação de saponificação. Após a completa saponificação a solução fria 

foi titulada com ácido clorídrico a 0,5N, utilizando o indicador a fenolftaleína. Foi 

preparado um branco com todos os reagentes exceto a amostra. O IS de cada óleo foi 

obtido a partir da equação 3. 

 

𝐈𝐒 =
(𝐕𝐛−𝐕𝐚) .  𝐅 .  𝟐𝟖,𝟎𝟓

𝐏
         

Equação (3) 

 

Onde: 

Va: volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação da amostra; 

Vb: volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação do branco; 

F: fator de correção do ácido clorídrico; 

28,05: equivalente grama do KOH (56 g / mol); 

P: peso da amostra em gramas. 

A densidade é uma propriedade muito importante, pois é característica específica 

de cada composto, sendo assim, é capaz de sinalizar possíveis diferenças entre genótipos. 

A densidade das 125 amostras de óleos obtidas será determinada com a utilização de um 

densímetro. A análise consiste em inserir em uma proveta de 100 ml, um volume de 100 

ml de óleo e inserir o densímetro na proveta. Após 60 segundos de espera efetuar a leitura 

visual da densidade indicada.  

A determinação do índice de éster (IE) foi feita a partir dos resultados obtidos do 

índice de acidez (IA) e índice de saponificação (ISK), previamente calculados. O índice 

de éster é definido como o número de miligramas de KOH requeridos na saponificação 

da amostra, contido em um grama de amostra, excluindo o requerido para neutralizar os 

ácidos graxos livres. O cálculo do índice de éster foi determinado pela equação 4 

(MORETTO; ALVES, 1986).   

 

IE= ISK – IA          

Equação (4) 

 

Onde:  

IE- Índice de éster  

IA- Índice de acidez  

ISk- Índice de saponificação 

A determinação da umidade foi efetuada através do método de perdas por 

dessecação em estufa de acordo com o método AOCS Bc 2-49 citado por Moura (2010). 

Cerca de 10g de cada amostra foram pesadas em cadinhos de porcelana e aquecidas a 

130°C em estufa. Após o aquecimento, as amostras foram imediatamente tampadas e 

resfriadas em dessecador até atingirem a temperatura ambiente e, em seguida, foram 

novamente pesadas. O teor de umidade e matéria volátil foi determinado pela equação 5. 

 

Umidade e matéria volátil % =
Perda de peso x 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
           

Equação (5) 

 

Após a caracterização da glicerina bruta, foram separados os dois tipos de materiais 

adsorventes propostos nesse trabalho, são eles: a casca de teca bruta (Figura 1) coletada 
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na Área experimental de Teca do IFMT campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo, e a 

serragem de Teca (Figura 2) coletada nas serrarias que beneficiam a Teca no município 

de Cáceres- MT. 

 

Figura 1: Casca de teca bruta coletada na Área experimental de Teca do IFMT campus 

Cáceres- Prof. Olegário Baldo. 

 

 
 

 

Figura 2: Serragem de Teca coletada nas serrarias que beneficiam a Teca no município 

de Cáceres- MT. 

 

 
 

A casca de teca coletada foi cominuída manualmente, a fim de aumentar a superfície 

de contato. A serragem de teca foi utilizada como recebida. Ambos adsorventes foram 

expostos à temperatura ambiente e luz solar durante 24 horas a fim de eliminar qualquer 

traço de umidade.  

Para a purificação da glicerina por adsorção, foram construídos dois leitos 

adsorventes seguindo a metodologia descrita por Freitas et al. (2013), com algumas 

adaptações para o presente estudo.  

O leito adsorvente foi constituído de um frasco cilindro de polietileno de alta 

densidade de 30 cm de comprimento e 8 cm de diâmetro. O topo da coluna foi coberto 

por uma tampa com abertura para que a glicerina bruta fosse adicionada. No fundo do 

cilindro foi acoplado uma torneira por onde será coletada a glicerina purificada. 
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A construção do leito adsorvente contendo as cascas de teca se deu da seguinte 

maneira: ao fundo da coluna, na parte interior, foi colocado uma peneira de nylon de 

malha fina, por cima da malha foi adicionada uma camada de 3 cm de espessura de pérolas 

de vidro e por cima das pérolas foi adicionada uma camada de 3 cm de casca de teca 

cominuída.  

A peneira, seguida das pérolas de vidro, seguidas pelas cascas de teca foram 

alternadas dessa maneira até que preenchessem todo o cilindro, constituindo assim o leito 

adsorvente contendo casca de teca (Figura 3). 

 

Figura 3: Leito adsorvente utilizando cascas de Teca. 

 

 
 

A construção do leito adsorvente contendo a serragem teca se deu da seguinte 

maneira: ao fundo da coluna, na parte interior foi colocado uma peneira de nylon de malha 

fina, por cima da malha foi adicionada uma camada de 3 cm de espessura de pérolas de 

vidro e por cima das pérolas foi adicionada uma camada de 3 cm de serragem de teca. A 

peneira, seguida das pérolas de vidro, seguidas pelas serragem de teca foram alternadas 

dessa maneira até que preenchessem todo o cilindro, constituindo assim o leito adsorvente 

contendo serragem de teca (Figura 4). A inserção das pérolas de vidro à coluna teve a 

função de reduzir a perda de carga durante o escoamento (Freitas et al. 2013). 
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Figura 4: Leito adsorvente utilizando serragem de Teca. 

 

 
 

Após a construção dos leitos, iniciou-se o processo de purificação da glicerina bruta 

onde cerca de 1 litro de glicerina bruta foi adicionada separadamente em cada leito.  

A glicerina bruta atravessou o leito por gravidade em processo lento (24 horas) 

devido a obstrução dos poros pelo material adsorvente. Após o período de 24 h, tanto a 

glicerina purificada no leito de cascas de teca, quanto a glicerina purificada no leito de 

serragem de teca, foram coletadas a partir da abertura da torneira de fundo. 

Foram coletadas ao final um volume de 600 mL de glicerina de cada leito, muito 

material foi perdido por retenção nas cascas (absorção). 

Tanto a glicerina purificada no leito adsorvente de cascas de Teca quanto a glicerina 

purificada no leito adsorvente de serragem de Teca, foram conduzidas à caracterização 

físico-química. A caracterização se deu em termos dos mesmos parâmetros analisados na 

glicerina bruta descritos anteriormente, são eles: índice de acidez, densidade, pH, índice 

de saponificação, índice de éster, porcentagem de ácidos graxos livres e teor de umidade 

(ANP, 2014; MEDEIROS et al., 2015; MORETTO; FETT, 1998).  

Os resultados da caracterização da glicerina bruta foram comparados aos resultados 

encontrados para a glicerina após a purificação com ambos os adsorventes. O objetivo foi 
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verificar a eficiência da casca de Teca e da serragem de Teca como material adsorvente 

no processo de purificação da glicerina através de possíveis alterações em alguma 

característica da glicerina após percolar os adsorventes. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após homogeneização da glicerina residual bruta, seu volume foi aferido e o valor 

total encontrado foi de 4,722 L. Após submeter a glicerina bruta ao processo de rota-

evaporação para remoção de metanol, etanol e água, foram coletados 210 mL de líquido 

transparente o qual não era de interesse conhecer a fração de cada resíduo retirado.  

Essa pequena fração de mistura de metanol, etanol e água, mostra que o biodiesel 

obtido dos processos de síntese no laboratório de química perde todo seu excesso de 

metanol durante a reação em ambiente aberto ou na etapa de lavagem, sendo somente 

uma pequena fração do mesmo desviada para a fase glicerina. 

Após a lavagem com hexano, e posterior separação, a mistura de ésteres e 

triacilglicerídeos encontrados na glicerina bruta totalizaram um volume de 150 mL, esse 

resultado mostra que o biodiesel produzido no laboratório de química do IFMT campus 

Cáceres possui bom rendimento e pouca perda de matéria-prima. 

Após a caracterização da glicerina bruta, os resultados foram calculados e são 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Resultados de parâmetros físico-químicos investigados para a glicerina bruta 

 

Parâmetros Valores médios 

Índice de acidez 0,484 mg KOH/g 

Porcentagem de ácidos graxos 1,687 % 

Umidade e materiais voláteis 21,352 % 

Índice de saponificação 12,345 

Ph 7,0 

Índice de éster 11,861 

Massa específica 1,06 g/cm3 

 

Os resultados apresentados na tabela 1, evidenciam o estado inicial da glicerina 

antes do processo de purificação proposto no projeto. É possível ver que o baixo índice 

de éster corrobora o baixo volume encontrado após a separação física. No entanto os 

resultados apontam para uma umidade um tanto quanto elevada, o que não foi 

evidenciado na separação.  

Após o processo de purificação, tanto a glicerina purificada no leito adsorvente de 

cascas de Teca quanto a glicerina purificada no leito adsorvente de serragem de Teca, 

foram conduzidas à caracterização físico-química. A caracterização se deu em termos dos 

mesmos parâmetros analisados na glicerina bruta descritos anteriormente, são eles: índice 

de acidez, densidade, pH, índice de saponificação, índice de éster, porcentagem de ácidos 

graxos livres e teor de umidade (ANP, 2014; MEDEIROS et al., 2015; MORETTO; 

FETT, 1998). Os resultados dessa purificação são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 

Resultados médios de parâmetros físico-químicos investigados para a glicerina após a 

purificação em leito de adsorvente de cascas de teca e leito adsorvente de serragem de 

teca, respectivamente. 

 

Parâmetros Glicerina Bruta 

Glicerina 

purificada em 

Casca de Teca 

Glicerina 

purificada em 

Serragem de Teca 

Índice de acidez 
0,484 mg 

KOH/g 
0,767 mg KOH/g 0,807 mg KOH/g 

Porcentagem de 

ácidos graxos 
1,687 % 5,564 % 4,962 % 

Umidade e materiais 

voláteis 
21,352 % 33,55 % 31,48% 

Índice de 

saponificação 
12,345 312, 353 260, 670 

pH 7,0 8,0 8,0 

Índice de éster 11,861 311, 48 260, 116 

Massa específica 1,06 g/cm3 1,101 g/cm3 1,124 g/cm3 

 

Observando os resultados da tabela 2, é possível ver que tanto a casca de teca quanto 

a serragem de teca não foram eficientes para purificar a glicerina melhorando suas 

propriedades. Visualmente, a glicerina purificada no leito de casca de teca não sofreu 

alteração na sua coloração, em relação a seu estado bruto. Já a glicerina purificada no 

leito de serragem de teca após percolar todo leito apresentou uma coloração 

significativamente mais escura em comparação com a glicerina bruta. Nesse caso devido 

ao tamanho das partículas da serragem, é possível que as mesmas tenham se dissolvido 

na glicerina durante a purificação. 

Observando os valores de índice de acidez após a passagem pelo leito adsorvente, 

é possível notar que houve um aumento desse índice. Esse comportamento pode estar 

relacionado a quebra das cadeias moleculares durante o escoamento, o que faz com haja 

maior deposição de ácidos graxos livres no meio. Esse comportamento foi corroborado 

pelo alto valor de porcentagem de ácidos graxos encontrados para a glicerina após 

passagem em ambos os leitos. 

A umidade da glicerina após percolar os leitos adsorventes, também, apresentou um 

acréscimo, o que mostra que mesmo após 24h de secagem, a cascas de teca e a serragem 

continham uma umidade relevante que não foi completamente eliminada. 

O pH da glicerina após percolar os leitos adsorventes apresentaram um acréscimo, 

isso se deve ao fato de que a teca contém em sua estrutura a presença de tanino que possui 

características básicas. 

A densidade da glicerina após a purificação não sofreu alteração relevante, 

mostrando que a sua integridade foi preservada. 

Os valores de índice de saponificação e índice de éster sofreram um aumento 

expressivo em comparação a glicerina bruta. Esse resultado confirma o caráter básico da 

teca, o que eleva sua tendência a formar sabões durante alguns processos. 

Diante dos resultados observados foi possível verificar que tanto a casca de teca 

quanto a serragem de teca não foram eficientes para serem utilizados como, material 
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adsorventes de coloração ou até mesmo acidez da glicerina bruta. No entanto os mesmos, 

melhoram sua basicidade e aumentam a sua capacidade de formar sabões quando 

hidrolisados. 

 

CONCLUSÕES 

 

A baixa quantidade de metanol recuperada na rota-evaporação da glicerina, 

mostram que o biodiesel obtido dos processos de síntese no laboratório de química perde 

todo seu excesso de metanol durante a reação em ambiente aberto ou na etapa de lavagem, 

sendo somente uma pequena fração do mesmo desviada para a fase glicerina. Esse 

resultado mostra que o biodiesel produzido no laboratório de química do IFMT campus 

Cáceres possui bom rendimento e pouca perda de matéria-prima. 

Após o processo de purificação, tanto a casca de Teca quanto a serragem de Teca, 

não foram eficientes para purificar a glicerina melhorando suas propriedades. Ao 

contrário, houve acréscimo nos índices de acidez, pH, umidade, índice de saponificação 

e índice de éster. Essas alterações podem estar relacionadas à presença de tanino nas 

cascas e serragem, o que pode conferir maior basicidade ao material percolado. 

Diante dos resultados observados foi possível verificar que tanto a casca de teca 

quanto a serragem de teca não foram eficientes para serem utilizados como, material 

adsorventes de coloração ou até mesmo acidez da glicerina bruta. No entanto os mesmos, 

melhoram sua basicidade e aumentam a sua capacidade de formar sabões quando 

hidrolisados. 
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RESUMO 

 

A matéria-prima mais abundante para a produção de biodiesel no Brasil é o óleo de soja, porém seu elevado 

preço e sua importância no segmento alimentício, tem tornado o biodiesel não competitivo 

economicamente. Pesquisas na busca por matérias-primas alternativas tem sido realizadas na obtenção de 

um biodiesel de qualidade. O óleo extraído da borra residual oriunda do preparo do café é uma fonte em 

potencial para esta finalidade. Diante do exposto, esse trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade do 

biodiesel produzido a partir de blendas de óleos da borra de café e soja por irradiação em micro-ondas.  O 

óleo da borra de café foi neutralizado e as blendas 5:95%, 10:90% e 15:85% (óleo da borra de café: soja) e 

utilizadas na síntese do biodiesel por transesterificação metílica com catalisador hidróxido de potássio pelo 

aquecimento em micro-ondas por 50 minutos. Cada mistura reacional foi transferida para um funil de 

decantação por 24 h. Cada biodiesel obtido foi conduzida a lavagem, purificação e secagem. Todos os 

biodieseis puros foram caracterizados. Verificou-se que o biodiesel produzido a partir da blenda na 

proporção 05:95% foi a mais eficiente e a de 15:85% não obteve o produto desejado. Conclui-se que a 

produção de blenda é interessante para obter uma acidez abaixo de 1 mg KOH/g. O óleo da borra de café é 

uma matéria –prima interessante na obtenção de compostos de alto valor agregado e ser um grande avanço 

tanto para redução do impacto ambiental, quanto para fomentar o segmento da indústria de biocombustíveis.  

 

Palavras-chave: Transesterificação. Biocombustíveis. Catalisador.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos grande destaque tem sido dado à produção e utilização de 

combustíveis provenientes de biomassa renovável, o que contribui para a redução da 

geração de gases do efeito estufa, entre outros poluentes. É notório que alguns desses 

combustíveis já são produzidos e comercializados em escala industrial, como é o caso dos 

biocombustíveis, entre eles o biodiesel (ABIC, 2015). 

 O biodiesel é constituído por ésteres alquílicos de ácidos graxos e pode ser obtido 

por por diferentes processos, como craqueamento, esterificação e transesterificação; por 

catálise básica, ácida ou enzimática. A reação de transesterificação, a mais utilizada nas 

indústrias Um triglicerído reage com um álcool simples (metanol ou etanol), formando 

ésteres (metílico ou etílico), que constituem o biodiesel e glicerol (SILVA, 2013).  A 

transesterificação pode ser em batelada ou fluxo contínuo utilizando o método 

convencional. Atualmente, os processos de síntese têm encontrado na aplicação de micro-

ondas uma boa alternativa para aumentar a velocidade da reação (ALVAREZ, 2008).        

  A espécie da oleaginosa, a razão molar, o tempo de reação, o álcool e o catalisador 

utilizados são fatores cruciais para se obter um bom rendimento. A maior parte do 

biodiesel produzido no mundo deriva dos óleos de soja, canola, girassol e diferentes óleos 

vegetais, dependendo da região de produção (LORA; VENTURINI, 2012). 

Pesquisas estão sendo realizadas na produção de biodiesel através do 

reaproveitamento de óleos e gorduras residuais, sendo esta uma forma muito atrativa de 

gerenciamento de resíduos, pois o seu descarte indevido são extremamente prejudiciais 

ao meio ambiente (SILVA, 2011). 
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Uma outra possibilidade do uso de resíduos, como matéria-prima na produção de 

biodiesel, destaca-se a borra residual oriunda do preparo do café. 

 Esta matéria-prima, torna-se importante pelo grande consumo do café, que vem 

crescendo a uma taxa anual de 5% a 6% ao ano e, consequentemente gerando um volume 

considerável de resíduos que é descartado sem nenhum tratamento prévio (COUTO et al., 

2009; HALAL, 2008). Matos et al. (2010), verificou que a borra de café mesmo não sendo 

um grão oleaginoso contém lipídios com o teor 8% a 17%, contendo principalmente 

ácidos graxos palmítico e linoleico. A obtenção do óleo surge como uma importante fonte 

alternativa de renda pela agregação de valor deste resíduo agroindustrial em biodiesel 

(ANDRADE, 2011).  

A partir deste contexto o objetivo deste trabalho foi realizar a síntese do biodiesel 

a partir dos óleos do resíduo da borra de café e soja por irradiação em micro-ondas.  

 

METODOLOGIA  

 

As atividades do presente estudo foram desenvolvidas no laboratório de química do 

Instituto Federal do Mato Grosso Campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. As amostras 

foram coletadas no restaurante universitário do IFMT- Cáceres-MT e o óleo de soja 

adquirida no comércio local. Toda a borra coletada foi homogeneizada e conduzida a 

filtração à vácuo. Após a filtração a borra foi encaminhada a estufa, onde permaneceu por 

24 h à temperatura de 105ºC para eliminar a água. Após a secagem, extração e obtenção 

do óleo, os mesmos foram neutralizados e as blendas dos óleos de borra de café e soja 

foram preparadas nas proporções em volume de 05:95%, 10:90% e 15:85% (OBC:OS).  

  O índice de acidez (IA) dos óleos e das blendas foram avaliados, segundo a 

metodologia de Moretto e Fett (1998). Estas Blendas foram submetidas ao processo de 

transesterificação catalítica básica, por irradiação em micro-ondas, com o catalisador 

hidróxido de potássio-KOH a 1,0 % (m/v), na razão molar 6:1 (metanol: blenda).  Após 

misturar o metanol com o catalisador, formando o metóxido de potássio, adicionou nas 

blendas previamente preparadas e o conjunto foi enviado ao micro-ondas durante 50 

segundos. 

A mistura reacional foi transferida para um funil de separação para permitir a 

decantação e separação das fases: superior contendo biodiesel e inferior composta de 

glicerol, sabões, excesso de base e álcool (tempo de espera para separação das fases: 24 

h). O biodiesel obtido nessa etapa foi conduzida a lavagem e purificação utilizando 

solução de ácido clorídrico, solução saturada de cloreto de sódio e água destilada até pH 

neutro. Para remoção dos traços de umidade o biodiesel foi filtrado utilizando sulfato de 

sódio anidro (GERIS et al., 2007).  

Posteriormente, todos os biodieseis foram analisados quanto ao índice de acidez 

(IA), massa específica (ME) e rendimento para a certificação da sua qualidade 

(MORETTO; FETT, 1998). 

     

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     

      Inicialmente, avaliou o índice de acidez  (IA) do óleo extraído da borra de café e 

neutralizado (OBC)  e o de soja (OS) e encontrou os valores de 1,42 mgKOH/g e 0,34 

mgKOH/g, respectivamente. Com o preparo das blendas em volume nas proporções de 

05:95%, 10:90% e 15:85% (OBC:OS),  o IA em  mgKOH/g foram de 0,57; 0,67 e 0,98, 
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respectivamente. O índice de acidez das blendas encontram-se dentro dos padrões 

aproximados descritos por Gonçalves et al. (2009) verificou através de pesquisa que um 

óleo precisa ter um IA no máximo de 1,0 mg de KOH/g para que possa produzir um 

biodiesel de acordo com as normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e 

Biocombustíveis (ANP- 2014).  

      A tabela 1 mostra os resultados da caracterização físico-química dos biodieseis 

produzidos a partir das blendas anteriormente citadas através da reação de 

transesterificação por irradiação em micro-ondas. 

 

Tabela 1 

Resultado da análise de alguns parâmetros físicos e químicos dos biodieseis 

produzidos a partir de blendas de óleos da borra de café e soja 

 

Parâmetros  Blenda 

05:95% 

Blenda 

10:90% 

Blenda 

15:85% 

Referência segundo 

ANP (2014) 

IA (mg KOH/g) 0,396 0,427  ------------ 0,50 

ME (Kg/m3) 881 884,5  ------------ 850-900 

Rendimento (%) 63 58,5  ------------ 96,5 
Legenda-ANP-Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

 

Como pode ser avaliado a partir da tabela 1, a blenda 15:85% não conseguiu 

produzir o biodiesel, nas condições estudadas. O tempo de 50 segundos fez com que 

ocorresse hidrólise e saponificou. Alguns pesquisadores verificaram que a irradiação em 

tempo superior a 45 segundos, dependendo da matéria-prima em estudo pode ocorrer a 

hidrólise, alterando as características do biodiesel (CUNHA, 2008; MILLI, 2011). 

Comparando-se as duas proporções em volume, verificou-se que as blendas 05:95%   

e 10:90% (OBC:OS) apresentaram um IA em mgKOH/g de acordo com a ANP(2014). O 

biodiesel produzido pela blenda 05:95% (OBC:OS) apresentou um IA menores quando 

comparado com a blenda 10:90% (OBC:OS), mostrando que o aumento da concentração 

em porcentagem do óleo da borra de café são diretamente proporcionais ao IA. 

O rendimento de todos os biodieseis produzidos deram resultados 35 a 40% 

menores do que relata a legislação vigente, mostrando que ocorreu muitas perdas durante 

a lavagem e purificação do biodiesel. Otimização desta etapa são necessárias para 

melhorar este rendimento. 

A massa específica dos mesmos biodieseis estão de acordo com o padrão de 

qualidade que determina a pureza dos biodieseis. 

Santos (2015), obteve resultados satisfatórios na produção do biodiesel com óleo 

extraído da borra de café, mas utilizou condições operacionais que diferiram deste 

trabalho. 

 

CONCLUSÕES 

 

Após avaliar todos os resultados pode- se conclui que: 

 A produção de blenda é interessante para obter uma acidez abaixo de 1 mg KOH/g; 

 O biodiesel produzido a partir da blenda em volume na proporção 05:95 foi mais 

eficiente; 

 Com a blenda 15:85 não foi possível produzir o biodiesel; 
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 O óleo extraído da borra de café torna-se uma matéria –prima interessante na obtenção 

de compostos de alto valor agregado; 

 A busca por otimizações nas condições operacionais que favoreçam um biodiesel de 

ótima qualidade é necessário para poder aumentar a concentração do óleo obtido da 

borra de café. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste experimento foi avaliar a qualidade do biodiesel produzido a partir de blendas de óleos de 

óleo residual e girassol em tempos crescentes de irradiação em micro-ondas. Inicialmente preparou-se a 

blendas na concentração 25:75% (óleo de residual: óleo de girassol) e avaliou-se o seu índice de acidez. A 

produção do biodiesel com esta blenda ocorreu através da reação de transesterificação metílica e com o 

catalisador hidróxido de potássio por irradiação em micro-ondas durante 20 segundos. Na mistura reacional 

realizou-se a etapa de decantação, lavagem, purificação e secagem do biodiesel. Repetiu-se o experimento 

para os tempos de 40, 60, 70 e 80 segundos de aquecimento em micro-ondas. Todos os biodieseis foram 

avaliados. O melhor biodiesel produzido foi com o tempo de aquecimento em micro-ondas de 50 segundos. 

É interessante o estudo com as referidas blendas, pela contribuição no reaproveitamento de um resíduo de 

baixo valor comercial e de alto grau de poluição ambiental.  

 
Palavras-chave: Transesterificação. Mistura reacional. Catalisador.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O biodiesel é comumente produzido pelo processo de transesterificação de 

triglicerídeos, tais como os óleos vegetais, gordura animal ou óleo residual de fritura; com 

o álcool etílico ou metílico, na presença de um catalisador homogêneo ácido ou básico      

(LORA; VENTURINI, 2012).  

O óleo de girassol figura entre as oleaginosas mais vantajosas para a produção de 

biodiesel devido ao seu ciclo curto de produção e pelo fato de ser desenvolvida em 

diversas regiões brasileiras (NUNES et al., 2009). 

Pesquisas estão sendo realizadas na produção de biodiesel através do 

reaproveitamento de óleos e gorduras residuais, considerada uma importante e atrativa 

alternativa de gerenciamento de resíduos, pois retiraria do meio ambiente um poluente 

prejudicial, permitindo a geração de uma fonte alternativa de energia (SILVA, 2011). A 

desvantagem do uso deste óleo é que a acidez é maior do que os óleos vegetais e 

industriais. 

Para minimizar este inconveniente, pesquisas com blendas estão sendo estudadas, 

e tem sido considerado uma mistura promissora pois melhora os fatores negativos de 

alguma matéria-prima, melhorando as suas características e tornando-a viável para ser 

utilizado na produção de um biodiesel de melhor qualidade (SILVA et al., 2015) 

A transesterificação alcalina pode ser efetuada utilizando aquecimento 

convencional, por irradiação em micro-ondas ou cavitações ultrassônicas. O método 

convencional consome mais energia e um tempo maior de produção, em média de 30 a 

60 minutos, dependendo das condições estudadas (NASCIMENTO et al., 2009). 

Estudos revelam que a aplicação de micro-ondas na transesterificação, geralmente 

apresentam significativa redução no tempo de reação, pois com o aquecimento ocorre a 
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reorientação das moléculas e uma fricção entre elas, que tem como consequência o 

aquecimento do meio, aumentando assim a velocidade de reação (JOAQUIM; 

JERMOLOVICIUS; POUZADA, 2004; NASCIMENTO et al., 2009). 

Pesquisas mostram que dependendo da matéria-prima, razão molar óleo:álcool e o 

tipo de catalisador, a reação de transesterificação por irradiação em micro-ondas 

apresenta um melhor rendimento em diferentes tempos (MOURA, 2010).  

A partir destes fatos, este trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade do biodiesel 

produzido a partir de blendas de óleos de girassol e o residual em tempos crescentes de 

irradiação em micro-ondas. 

 

METODOLOGIA  

 

O óleo residual foi adquirido no refeitório do IFMT-campus Cáceres-Profº Olegário 

Baldo, e o óleo de girassol no mercado local. Inicialmente avaliou-se o índice de acidez 

(IA) dos óleos, segundo a metodologia de Moretto e Fett (1998). Posteriormente, todas 

as blendas foram preparadas na proporção 25:75% em volume (óleo residual e óleo de 

girassol, respectivamente) e caracterizadas quanto ao IA, porcentagem em ácidos graxos 

livres (%AGL), e massa específica (ME).  

Estas Blendas foram submetidas ao processo de transesterificação alcalina, por 

irradiação em micro-ondas, com o catalisador KOH a 1% (m/v), na razão molar 6:1 

(metanol: blenda). Após misturar o metanol com o catalisador, formando o metóxido de 

potássio, adicionou na blenda previamente preparada e o conjunto foi enviado ao micro-

ondas durante 20 segundos. Retirou-se o biodiesel bruto e o glicerol formado na reação 

de transesterificação e transferiu para um funil de decantação durante 24 horas para a 

separação das fases, biodiesel bruto e glicerol. 

Repetiu-se este experimento nos tempos de 30, 40,50, 60, 70 e 80 segundos, com 

cada blenda preparada anteriormente. Todos os experimentos foram realizados em 

duplicata. Transcorrido as 24 horas, a fase biodiesel foi conduzida à lavagem e purificação 

com ácido clorídrico (HCl-5%), cloreto de sódio saturado (NaCl) e água destilada até pH 

neutro. Para remoção dos traços de umidade, o biodiesel purificado foi filtrado com 

sulfato de sódio anidro e o volume final medido (GERIS et al., 2007).  

Posteriormente, todos os biodieseis foram analisados quanto ao índice de acidez 

(IA), massa específica (ME) e rendimento para a certificação da sua qualidade 

(MORETTO; FETT, 1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente avaliou o índice de acidez  (IA) do óleo de girassol e o residual e 

encontrou os valores de 0,298 mgKOH/g e 0,888 mgKOH/g, respectivamente. Com o 

preparo da blenda em volume de 25:75% (óleo residual:óleo de girassol, 

respectivamente), o IA foi de 0,400 mgKOH/g; a porcentagem em ácidos graxos (%AG), 

2,56 % e a densidade 0,920 g/mL. Esses resultados indicam que ambos os óleos, bem 

como a blenda, estavam aptos a serem utilizados como matéria prima para a síntese de 

biodiesel que segundo os padrões aproximados descritos por Gonçalves et al. (2009), 

devem conter acidez de no máximo 1,00 mg de KOH/g para se produzir um biodiesel de 

acordo com as normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 

(ANP, 2014).  
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A tabela 1 mostra os resultados de alguns parâmetros físico e químicos dos 

biodieseis produzidos em tempos crescentes de reação de transesterificação em micro-

ondas. 

 

Tabela 1 

Resultado dos parâmetros físico e químicos dos biodieseis produzidos a partir de 

blendas de óleos residual e o de girassol em tempos crescentes de irradiação em micro-

ondas 

 

Tempo 

Reacional 

ME 

(kg/m3) 

IA (mg 

KOH/g) 

Rendimento 

(%) 

20 s 892 0,89 49 

30 s 880 0,69 74 

40 s 878 0,68 77 

50 s 880 0,39 87 

60 s 890 0,44 82 

70 s -- -- -- 

80 s -- -- -- 

Referência ANP 850-900 ≤ 0,5 -- 
Legenda: s-segundos ;     Ref.-Referência segundo ANP (2014)- Agência Nacional de Petróleo, Gás 

natural e Biocombustíveis (ANP- 2014). 

 

Observa-se pela tabela 1, que em todos os casos, o biodiesel apresentou um índice 

de acidez (IA) acima do aos padrões exigido pela ANP que é de no máximo 0,5 mg 

KOH/g (ANP, 2014). Este valor foi diminuindo com o aumento do tempo de aquecimento 

no micro-ondas até que no tempo de 50 segundos ocorreu um decréscimo acentuado (0,39 

mg KOH/g). E em 60 segundos da reação de transesterificação neste método o IA 

aumentou para 0,44 mg KOH/g. Os tempos de reação em micro-ondas de 50 segundos e 

60 segundos apresentaram um IA de acordo com a legislação vigente. Embora no tempo 

de 50 o valor foi menor. Em 70 e 80 segundos ocorreu a saponificação da mistura 

reacional durante a etapa de lavagem do mesmo. A partir de 70 segundos o tempo 

reacional pode ter provocado a hidrólise da mistura reacional e alterando as características 

do biodiesel.  

De acordo com Leung, Xu e Leung (2010) a elevada acidez no biodiesel pode ser 

decorrente da maior quantidade de catalisador, reduzindo a conversão do processo, 

gerando um acúmulo de sabão. Alguns pesquisadores afirmam que o máximo de tempo 

de irradiação em uma reação de transesterificação é 45 segundos, acima   pode ocorrer a 

hidrólise e aumentando a acidez ou ocorrendo a saponificação do produto final (MILLI, 

2011). 

Ao avaliar a massa específica pode-se constatar que em todos os tempos este 

parâmetro está de acordo com a ANP (2014) que é 850-900 kg/m3. Esses resultados 

indicam que os biodieseis produzidos são puros e não afetam os motores, acima desta 

faixa ocasiona um acúmulo de óleo no motor (STONA, 2011). Para o rendimento, 

observa-se que o melhor rendimento do processo foi com o tempo de 50 segundos. O 

baixo rendimento pode estar associado à formação de sabões e presença de mono ou 

diglicerídios. 
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CONCLUSÕES 

 

O preparo de blendas com um óleo de menor acidez foi eficiente e evitou a etapa 

de neutralização. O melhor tempo, nas condições estudadas foi o de 50 segundos, 

apresentando um produto de menor acidez, massa específica de acordo com a legislação 

vigente e um melhor rendimento. O tempo de 60 segundos apresentou a massa específica 

e índice de acidez de acordo com a ANP (2014). É fundamental mais estudos para a 

melhorar os resultados que apresentaram não conformidades. É interessante o estudo com 

as referidas blendas, pela contribuição no reaproveitamento de um resíduo de baixo valor 

comercial e de alto grau de poluição ambiental.  
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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo a obtenção de biodiesel metílico a partir da transesterificação 

alcalina realizada por aquecimento convencional do óleo extraído das sementes da Timbaúva. O biodiesel 

foi obtido a partir da transesterificação alcalina, utilizando metanol como agente transesterificação. A 

reação se deu em chapa de aquecimento convencional à 60ºC durante o tempo de 40 minutos. Os resultados 

mostram que o biodiesel apresentou um índice de acidez acima do limite máximo estabelecido pela ANP. 

O biodiesel não apresentou os requisitos exigidos pela ANP para ser comercializado, no entanto, é 

necessário uma maior investigação do óleo e do processo de transesterificação para avaliar o potencial 

desse produto. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. Metanol. ANP.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Com as várias catástrofes sofridas pelo mundo nas últimas duas décadas, a 

sociedade mundial começou a se preocupar em como mitigar os causadores do efeito 

estufa bem como o aquecimento global. Países desenvolvidos e com economias 

emergentes, como o caso do Brasil, se reuniram em conferências mundiais, para discutir 

o que cada nação poderia fazer para diminuir seu índice de poluição e procurar formas 

sustentáveis de substituir algumas matérias primas poluentes, por alternativas limpas de 

menor impacto ambiental (ACADEMIA PEARSON, 2011). 

Nesse contexto, surgem os biocombustíveis, combustíveis produzidos a partir de 

fontes renováveis. Dentre esses biocombustíveis, destaca-se o biodiesel. O biodiesel 

surgiu como uma alternativa para a substituição ao óleo diesel, contribuindo para 

minimizar a dependência das importações do petróleo, como também para redução da 

poluição ambiental, através da diminuição das emissões de gases poluentes (FERRARI; 

OLIVEIRA; SCABIO, 2005). 

O biodiesel é considerado um combustível renovável, pois é produzido a partir da 

reação de óleos vegetais ou gorduras animais com álcoois de cadeia curta, principalmente 

metanol e etanol. A reação mais utilizada no Brasil, para síntese de biodiesel é a 

transesterificação de óleos vegetais, onde um mol de óleo reage com um álcool de cadeia 

curta, impulsionados por um catalisador que pode ser ácido ou básico. A 

transesterificação via catálise básica é hoje a mais utilizada devido ao fato de ser mais 

barata e alcançar os maiores rendimentos (KNHOTE et al., 2006; GERIS et al., 2007). 

O uso de biocombustíveis tanto proporciona benefícios ambientais como também 

pode ser uma alternativa que leva a vantagens econômicas ao reduzir a necessidade de 

importação de petróleo. Seu impacto econômico tem reflexo sobre a renda de milhares de 

famílias de trabalhadores rurais que têm ligação direta com o agronegócio ou realizam 

agriculturas familiares. Geralmente, fatores como a geografia, o clima e a economia local 
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determinam quais óleos vegetais apresentam maior interesse e melhor potencial para 

emprego como biodiesel. 

Muitas são as matérias-primas utilizadas para produção de biodiesel, dentre elas a 

mais utilizada no Brasil é soja, devido ao seu cultivo em grande extensão territorial 

brasileira. Outras matérias-primas também têm sido investigadas, quanto ao seu potencial 

para produção de biodiesel, dentre elas esse trabalhou investigou a Timbaúva 

(Enterolobium contortisiliquum), cujo óleo é extraído de suas sementes. A Timbaúva é 

uma espécie florestal, decídua no inverno que corre em diversas regiões, desde o Pará até 

o Rio Grande do Sul (LORENZI, 2009), é popularmente conhecida como “orelha de 

macaco”. 

Por se tratar de uma espécie florestal, sua inserção na matriz de produção do 

biodiesel poderia ser uma ótima solução para desvincular a dependência da indústria 

brasileira pela soja. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo a obtenção de biodiesel 

metílico a partir da transesterificação alcalina realizada por aquecimento convencional do 

óleo extraído das sementes da Timbaúva. 

 

METODOLOGIA  

 

Após extração e caracterização, o óleo de Timabaúva foi conduzido à reação de 

transesterificação. O óleo extraído apresentou uma elevada acidez e portanto foi 

submetido à um processo de esterificação prévia com intuito de converter todos os ácidos 

graxos presentes, em ésteres metílicos.  

Para a esterificação do óleo, cerca de 70 mL de óleo de timbaúva foram 

adicionados à um balão de fundo chato. Em um béquer, 1,5 mL de ácido sulfúrico foram 

adicionados à 20 mL de metanol e homogeneizados cuidadosamente. Após a 

homogeneização, a mistura contendo metanol e ácido foram vertidas no balão de fundo 

chato contendo o óleo. O balão contendo a mistura foi então conduzido a reação de 

esterificação à 70ºC sob refluxo durante o período de 3h sob agitação constante. 

Transcorrido o tempo reacional a mistura foi conduzida à um funil de separação 

para retirada da fase água. A fase contendo éster e triacilglicerídeo foi então conduzida à 

etapa de transesterificação alcalina. 

Na etapa de transesterificação a mistura contendo éster e triacilglicerídeo foi 

adicionada a um balão de fundo chato. Em um béquer cerca de 24 mL de metanol foram 

misturados a 1g de hidróxido de potássio (KOH), a mistura foi agitada até completa 

homogeneização. Posteriormente a mistura contendo KOH e metanol foi vertida no balão 

contendo a mistura de ésteres e triacilglicerídeo previamente aquecida a 60ºC. A reação 

de transesterificação transcorreu durante 40 minutos sob agitação constante à 60ºC em 

chapa de aquecimento convencional (GERIS et al., 2007).  

Transcorrido o tempo reacional, a mistura foi conduzida a um funil de separação 

para a separação das fases biodiesel e glicerina. Após completa separação de fases e 

descarte da glicerina residual, o biodiesel foi lavado com solução de ácido clorídrico a 

5%, solução saturada de cloreto de sódio e água destilada até completa neutralização do 

pH, verificada com papel indicador de pH. Após lavagem e purificação, o biodiesel foi 

filtrado com sulfato de sódio anidro para total retirada de umidade (GERIS et al., 2007). 
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O biodiesel obtido foi então caracterizado de acordo com os parâmetros de índice 

de acidez, densidade, índice de iodo e índice de peróxido seguindo a metodologia descrita 

por Moretto e Fett, (1998).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a síntese e purificação, o biodiesel foi caracterizado, os resultados são 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 

Caracterização físico química dos parâmetros do biodiesel de Timbaúva pelo 

método convencional 

 

Parâmetros Biodiesel de Timbaúva 

Índice de acidez 0,78 mg KOH/g  

Densidade 0,87 g/cm3 

Índice de iodo 152,105 meq/1000g 

Índice de Peróxido 43,64 meq/1000g 

 

Os resultados mostram que o biodiesel apresentou um índice de acidez acima do limite 

máximo estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) que é de 0,5 mg KOH/g de amostra. Isso evidencia um alto grau de degradação do 

biodiesel que pode estar associado a uma ineficiência no processo de lavagem. Devido à 

pequena quantidade de amostra, perdeu-se muito com a lavagem e essa não pode ser 

realizada de maneira satisfatória. Essa degradação é evidenciada no índice de peróxido 

que se apresentou elevado (ANP, 2014). 

Uma alta acidez no biodiesel pode resultar em deposição de ácidos graxos, gerando 

entupimento do motor e diminuição da vida útil do mesmo. 

A densidade do biodiesel se apresentou dentro dos limites da ANP que é de 0,85-0,90 

g/cm3. Esse valor indica que a transesterificação utilizada foi eficaz para transformar o 

óleo de Timbaúva em biodiesel. 

O índice de iodo encontrado nesse estudo, evidência a presença de insaturações na 

cadeia do biodiesel, o que pode resultar na quebra da cadeia durante o armazenamento. 

O biodiesel não apresentou os requisitos exigidos pela ANP para ser comercializado, 

no entanto, é necessário uma maior investigação do óleo e do processo de 

transesterificação para avaliar o potencial desse produto. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostram que o biodiesel apresentou um índice de acidez acima do limite 

máximo estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) que é de 0,5 mg KOH/g de amostra.  

A densidade do biodiesel se apresentou dentro dos limites da ANP que é de 0,85-0,90 

g/cm3.  

O índice de iodo encontrado nesse estudo, evidência a presença de insaturações na 

cadeia do biodiesel. 
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O biodiesel não apresentou os requisitos exigidos pela ANP para ser comercializado, 

no entanto, é necessário uma maior investigação do óleo e do processo de 

transesterificação para avaliar o potencial desse produto. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa se deu pela constatação do aumento significativo de alunos público alvo da Educação 

Especial inseridos na escola comum. A partir deste registro surgiu nossa questão problema descrita da 

seguinte maneira: os alunos público alvo da Educação Especial, com destaque para aqueles classificados 

com deficiências múltiplas, são incluídos na escola comum como prevê a legislação e a literatura? O 

objetivo geral desta pesquisa é analisar como se dá o processo de inclusão do aluno com deficiência múltipla 

na escola comum a todos no momento da “recreação”. O estudo realizado caracteriza-se como estudo de 

campo com enfoque qualitativo. Os sujeitos do estudo foram uma professora pedagoga, uma Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil (ADI) e uma criança do sexo masculino caracterizada como público alvo da 

Educação Especial. A coleta de dados ocorreu por meio de observações da turma em que o aluno estudava, 

registradas em diário de campo e por questionários com questões abertas. Os resultados das informações 

coletadas mostraram que a monitora e a professora apresentam um conhecimento teórico que caminham 

em concordância ao que é descrito pela literatura, no entanto, pudemos constatar que este conhecimento 

teórico está distante das ações práticas em prol de atitudes que de fato promovam a inclusão. Assim, 

acreditamos que para que exista a inclusão neste ambiente é necessário transformar o discurso dos sujeitos 

em ações efetivas, como promover transformações na organização do espaço, na compreensão da inclusão 

do corpo docente de toda a escola e da aceitação das diferenças pela comunidade escolar em geral. 

 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Recreação. Necessidade Específica.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se deu pelo interesse de investigar o cotidiano escolar de um 

aluno com deficiência, uma vez que há um crescimento significativo da matrícula destes 

alunos na escola comum, assim como conhecer a acessibilidade desse público neste 

ambiente a partir de discussões de textos entre os acadêmicos de Educação Física e o 

professor na sala de aula.  

Desse modo, esse trabalho se originou a partir da seguinte questão problema: os 

alunos público alvo da Educação Especial, com destaque para aqueles classificados com 

deficiências múltiplas, são incluídos na escola comum como prevê a legislação e a 

literatura? E, apresenta como objetivo geral de pesquisa analisar como se dá o processo 

de inclusão do aluno com deficiência múltipla na escola comum a todos. 

Tal discussão merece uma atenção especial, pois é fundamental discutir sobre os 

desafios e possibilidades encontradas quando se trata da inclusão, principalmente no 

ambiente escolar no qual é preciso fazer determinadas adaptações e obter recursos 

pedagógicos adequados para atender as necessidades de todos os alunos. A escola deve 

ser um espaço que atenda a todas as diversidades, um espaço onde as diferenças devem 

ser respeitadas e os professores devem contribuir de forma positiva e significativa no 
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processo ensino-aprendizagem de cada aluno, garantindo o direito da educação para 

todos. 

É importante destacar que a inclusão de alunos com necessidades específicas na 

escola básica tem sido alvo de grandes discussões, pois muitas são as polêmicas em volta 

dessa temática. Por longos anos, as pessoas com deficiência eram vistas como inúteis, e 

portanto excluídas por não atenderem os padrões imposto pela sociedade. E através desses 

infames, foram criadas as escolas especiais fundamentais para o avanço de uma educação 

inclusiva. 
 

Em 1954, surge o movimento das Associações dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), e aumenta o número de escolas especiais. A APAE é 

concebida tendo como parâmetro a organização da National Association for 

Retarded Children dos Estados Unidos da América, que consistia em uma 

associação de assistência às crianças excepcionais (ROGALSKI, 2010, p. 4). 

 

As escolas especiais foram criadas com a finalidade de atender especificamente este 

público, ajudando no desenvolvimento da aprendizagem das pessoas com deficiência, 

porém, segundo Karagiannis apud Karagiannis, Stainback e Stainback (1999), os 

resultados infelizmente não foram os esperados, pois o princípio de controlar esse público 

alvo se sobressaiu ao de ajudá-los.  

Ao longo dos anos a Educação Especial foi ganhando novos olhares, novos 

horizontes na medida em que a sociedade ia se transformando e através disso a inclusão 

ganhou o seu espaço, sendo uma das bases principais desta transformação, da ideia de 

justiça, da igualdade. Assim, é explicito no art. 58 da LDB o objetivo da Educação 

Especial: 
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 

2001, p. 36). 

 

Desta forma a ideia que se tem de educação, já não é mais a mesma, a escola que 

era vista como um espaço homogeneizado e que atendia apenas crianças tidas como 

normais, já muito se evoluiu. O crescimento do discurso da inclusão e diversidade pode 

ser o principal fator responsável pelo surgimento dessa “escola nova”, mais aberta e 

diversificada, mas que muito ainda tem a se evoluir. “Na educação inclusiva não se espera 

que a pessoa com deficiência se adapte à escola, mas que esta se transforme de forma a 

possibilitar a inserção daquela” (GUIMARÃES apud BORGES et al., 2013, p. 426). 

Dito isso, de acordo com Stainback e Stainback (1999), torna-se importante 

salientar que a prática do ensino inclusivo refere-se a todas as pessoas, independentes da 

sua necessidade específica, da sua cor, raça ou cultura. A escola comum deve trabalhar 

em função de satisfazer as necessidades desse público, como forma de buscar seu pleno 

desenvolvimento humano e o seu preparo para o exercício da cidadania, como destaca 

Mantoan (2011). 

Por conseguinte, é importante frisar o papel da Educação Física na Educação 

inclusiva, visto que, antigamente a Educação Física era uma disciplina excludente, que 

priorizava os alunos mais habilidosos para as práticas esportivas de rendimento. Porém, 

ao longo dos anos, foram atribuídas à Educação Física escolar outras características, como 

Educação Física inclusiva, que tem por objetivo suprir as necessidades específicas, seja 

dos alunos com deficiência ou não. 
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Deste modo, a Educação Física como disciplina obrigatória na escola passou a ter 

responsabilidades de acolher, compreender e respeitar as diferenças e o limite de cada 

aluno, caminhando ao lado da Educação Inclusiva. Isto para possibilitar a inserção das 

pessoas com deficiência na escola comum que antes eram privadas desse ambiente, 

através de atividades planejadas acerca da cultura corporal de movimento que facilitassem 

a inclusão dos mesmos.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental, 

o princípio da inclusão nas aulas de Educação Física é: 

 
        A sistematização de objetivos, conteúdos, processos de ensino e 

aprendizagem e avaliação tem como meta a inclusão do aluno na cultura 

corporal de movimento, por meio da participação e reflexão concretas e 

efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico da área de seleção entre 

indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização 

exacerbada do desempenho e da eficiência (BRASIL, 1998 p.19). 

 

Porém, a inclusão das pessoas com necessidades específicas na escola comum vem 

passando por vários desafios, enfrentados tanto pelas escolas quanto pelos professores, 

devido às dificuldades encontradas no dia a dia. Dificuldades referentes a qualificação 

profissional para saber trabalhar com os vários tipos de deficiências existentes, a falta de 

materiais pedagógicos adaptados para atender da melhor forma possível esse público 

alvo, entre outras. 

E se essas dificuldades não forem sanadas, os profissionais não estiverem 

preparados para lidar com as diferenças entre os alunos, com certeza o princípio real da 

inclusão não será inserido no cotidiano escolar. Como podemos entender através da 

afirmação:  
É necessário percebermos que a Educação – e, relacionada a ela, a 

Educação Física escolar – trata de diferenças visíveis e também das invisíveis. 

Estas diferenças, segundo a autora, nem sempre estão à mostra e são muitas 

vezes ocultas por um processo de Inclusão que tem apenas adicionado alunos 

às aulas, mas que ainda não permitiu que todos estes alunos se apropriassem 

destas aulas. A autora assegura que, ao incluirmos de fato diferentes alunos, 

podemos transformar uma prática de exclusão acentuada historicamente 

durante as aulas. Com isso, podemos entender que o mesmo acontecerá nas 

aulas de Educação Física escolar, caso aconteçam mais momentos de Inclusão 

durante estas aulas (FERREIRA, 2010, p.29). 

 

Mantoan apud Stempczynsi e Silva (2014) ressalta que é preciso que todos os 

professores da escola estejam instrumentados para conseguirem trabalhar com as 

diversidades de alunos presentes na sala de aula, pois é um ambiente que a realidade não 

é homogênea, fato que todas as pessoas são diferentes. E a garantia do sucesso para a 

construção de identidade profissional de cada professor, ocorre através das experiências 

e da diversidade. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho, segundo Gil (2002) caracteriza-se por um estudo de campo 

com enfoque qualitativo. Minayo (2009) chama de trabalho de campo. Assim, Gil (2002, 

p 53) explica que no estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho 
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pessoalmente, pois é enfatizada importância de o pesquisador ter tido ele mesmo uma 

experiência direta com a situação de estudo. Já Minayo (2009, p. 61) afirma que, 

 
O trabalho de campo permite a aproximação do pesquisador da 

realidade sobre a qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma 

interação com os “atores” que conformam a realidade e, assim, constrói um 

conhecimento empírico importantíssimo para quem faz pesquisa social. 

 

 Minayo (2009, p. 21) descreve que “a pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 

pode ou não deveria ser quantificado”. 

 

 

SUJEITOS 

 

 Os sujeitos do estudo foram uma professora pedagoga, uma Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil (ADI) e uma criança do sexo masculino caracterizada como 

público alvo da Educação Especial. A professora encontrava-se em exercício na rede 

municipal de ensino em seu primeiro ano de atuação na educação básica. No momento da 

pesquisa a professora lecionava para o 3º ano do ensino fundamental I que possuía um 

aluno de nove anos com deficiência múltipla. Este já era a terceira criança que a ADI 

trabalhava no ambiente escolar, sendo ela uma acadêmica do segundo semestre de 

pedagogia. 

 

O LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede Municipal, localizada em um bairro 

periférico da cidade de Cáceres- MT. A escola atende as etapas de ensino: Educação 

Infantil (05 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) nos turnos matutino e vespertino. 

 

 COLETAS DE DADOS 

 

 A coleta de dados se deu primeiramente através de observações realizadas durante 

15 horas distribuídas em duas semanas no local da pesquisa.  

Para o registro das informações obtidas durante cada observação, utilizamos como 

técnica o diário de campo que segundo Minayo (2009, p. 71): 

 
O principal instrumento de trabalho de observação é o chamado diário 

de campo, que nada mais é que um caderninho, uma caderneta, ou um arquivo 

eletrônico no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do 

material formal de entrevistas em suas várias modalidades. 

 

 E ainda, para enriquecer a coleta de dados optamos pelo questionário uma vez que 

os sujeitos da pesquisa não se sentiram à vontade para responder as questões.  Gil (2008, 

p.121), nos afirma que “o questionário pode ser definido como uma técnica de 

investigação social composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com o propósito de obter informações”.  
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(...) O questionário do tipo aberto é aquele que utiliza questões de resposta 

aberta. Este tipo de questionário proporciona respostas de maior profundidade. 

Ou seja, dá ao sujeito uma maior liberdade de resposta, podendo esta ser 

redigida pelo próprio. No entanto, a interpretação e o resumo desse tipo de 

questionário são mais difíceis, dado que se pode obter um variado tipo de 

resposta, dependendo da pessoa que responde o questionário. (GIL, 2008, 

p.122) 

 

Foram elaboradas 10 perguntas pautadas em diferentes pontos específicos do nosso 

interesse, as indagações eram voltadas para o diagnóstico do menino, suas características 

individuais, experiência das profissionais nessa área, as barreiras que elas se depararam 

ao começar a trabalhar com ele, as barreiras que ele próprio enfrenta em seu cotidiano 

escolar, sua convivência com os colegas, seus gostos e entre outras questões.  

Para a análise dos dados recorremos às discussões dos dados coletados com o que 

é descrito pela literatura que estuda e discuti o tema investigado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através das observações realizadas foi possível identificar que a deficiência que 

Zac possui o impedi de realizar muitas atividades, durante a nossa permanência em sua 

turma nenhuma atividade que foi proposta teve a sua participação. Quando o aluno não 

estava brincando com algum brinquedo ou desenhando, a ADI o levava para a sala do 

pré, localizada ao lado da de Zac, e também no momento da recreação o aluno ficava 

junto com a turma das crianças menores que pertenciam à outra classe.  

Zac recebia auxílio em tudo que fazia no deslocamento, nas higienes e na 

alimentação, em alguns momentos da aula quando ele era colocado no chão, era nítida a 

felicidade dele em engatinhar por toda a sala, observando tudo em sua volta e interagindo 

com todos. E aparentemente possui uma relação amigável com os seus colegas, sem 

maiores conflitos.  

O questionário era composto por perguntas pautadas em diferentes pontos do nosso 

interesse. Primeiramente acreditamos ser relevante conhecer o diagnóstico de Zac, as 

entrevistadas alegam ser deficiências múltiplas. Segundo Gil (2005, p.30), deficiência 

múltipla é a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias 

(mental/visual/auditiva/física), com comprometimentos que acarretam consequências no 

seu desenvolvimento global e na sua capacidade adaptativa. Em nossa observação 

pudemos destacar como consequências os movimentos corporais mais dificultosos, o 

processo de aprendizagem é notável que é mais lento e é percebível que o contato de Zac 

com todos ao seu redor, necessita ser mediado por outra pessoa. 

 
Os alunos com deficiência múltipla podem apresentar alterações 

significativas no processo de desenvolvimento, aprendizagem e adaptação 

social. Possuem variadas potencialidades, possibilidades funcionais e 

necessidades concretas que necessitam ser compreendidas e consideradas. 

Apresentam, algumas vezes, interesses inusitados, diferentes níveis de 

motivação, formas incomuns de agir, comunicar e expressar suas necessidades, 

desejos e sentimentos (BRASIL, 2006, p. 13). 

 

No entanto, uma criança diagnosticada com deficiência múltipla dentro de suas 

possibilidades, pode estar apta para realizar as atividades cotidianas da escola. O que foi 

possível perceber por meio de umas das técnicas utilizadas para nossa coleta de dados, é 
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que a professora e a ADI não trabalham juntas e nem buscam maneiras de incluir Zac nas 

atividades. 

 
As crianças com múltipla deficiência podem e são capazes de aprender. 

Entretanto, esse é um processo que pode ser lento, por caminho e via 

incompatíveis com o movimento, multiplicidade de estímulos e ações que 

ocorrem no cotidiano escolar. O grande obstáculo muitas vezes não é a 

deficiência, mas a inadequação na forma de se comunicar, interagir e lidar com 

essas crianças (BRASIL, 2006, p. 43).  

 

Acreditamos que trabalhar com um aluno público alvo da educação especial seja 

um desafio para qualquer profissional e ainda maior para os que não possuem experiência 

e conhecimentos específicos nessa área. Diante do observado, notou-se uma 

despreparação por ambas as partes para lidar com o aluno, em termos de inclusão escolar, 

dessa forma a segunda questão segue nessa temática, perguntamos se as mesmas já 

haviam tido outras experiências com outros alunos que possuem deficiência. A ADI 

redigiu que sim e que já trabalhou com um aluno de baixa visão e com um aluno mudo. 

Já a professora alegou ser a sua primeira experiência, até mesmo pelo fato de ter se 

formado recentemente.  

Procuramos também saber os maiores desafios que elas encontraram quando 

começaram a trabalhar com o aluno, a auxiliar destaca o fato da escola não possuir 

ambiente adequado para manejá-lo e material diversificado para trabalhar com ele, em 

um espaço mais lúdico. A professora apresenta como dificuldade a comunicação com o 

aluno, pois teve que aos poucos ir conquistando sua confiança, além do entendimento em 

questão da fala, pois o mesmo possui dificuldades com o fonema. 

 
As características específicas apresentadas pelas pessoas com 

deficiência múltipla lançam desafios à escola e aos profissionais que trabalham 

com elas, no sentido de promover situações de aprendizagem que alcancem 

resultados positivos ao longo do processo de inclusão. Constituem um grupo 

de pessoas com necessidades únicas e particulares, por isso, é preciso estar 

atento a dois aspectos fundamentais: a comunicação e o posicionamento 

(BOSCO et al. apud CORREIA, 2013, p. 11). 

 

Percebendo que durante as aulas a ADI é a pessoa mais próxima do aluno, que 

possivelmente o conhece melhor, considerando o fato de já possuir dois anos de 

convivência com Zac, buscamos identificar a evolução que o Zac teve desde o dia que ela 

começou a trabalhar com ele, até o presente momento. A ADI destacou melhoras no 

reconhecimento das letras do nome, separação de cores e manuseio de jogos de encaixe.  

Nós a questionamos também sobre a relação do aluno com a professora, a monitora 

vê como uma relação boa, rodeada por brincadeiras “conversam e se identificam” relata 

a mesma. Acreditamos que a relação aluno – professor seja essencial para o 

desenvolvimento do aluno, pois o mesmo deve ver o professor além de uma autoridade 

em sala de aula, os laços afetivos devem estar presentes nessa relação, de forma haja 

confiança do aluno para com o professor e que o docente consiga adentrar o mundo do 

aluno, muitas das vezes fechado e desconhecido. 

 
O papel do professor é fundamental, pois ele precisar compreender que 

ele é à base desse relacionamento, e a relação professor e aluno são 

concretizada por meio de vínculos e atitudes como o modo de falar, de se 
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portar, em saber ouvir e compreender as necessidades do aluno, é necessário 

ser mediador e sensível, o professor sempre deve visar o sucesso no ensinar 

com amor, carinho, alegria e prazer, mas com compromisso e 

responsabilidade. Clima de instabilidade, impossibilidades e principalmente 

insegurança gera sentimentos de insatisfação (FRANCISCO; ARAÚJO, 2014, 

p.10). 

  

Comunicar-se com crianças diagnosticadas com deficiência múltipla exige grande 

empenho por parte do professor. A professora apresenta como dificuldade a comunicação 

com o aluno, pois teve que aos poucos ir conquistando sua confiança, além do 

entendimento em questão da fala, pois o mesmo possui dificuldades com o fonema. 

 
A comunicação é algo inato a todo ser humano. Nesse sentido, é 

preciso que o professor estabeleça com a criança com deficiência múltipla, 

alguma forma de comunicação, visando assim, o desenvolvimento de sua 

autonomia, respeitando seus limites e potencialidades (CORREIA et al, 2013, 

p.11)  

 

As amizades são muito importantes para manter um melhor relacionamento em 

qualquer ambiente, principalmente na escola, além de ser uma estratégia positiva para a 

construção de uma comunidade escolar inclusiva. E no ambiente escolar ela não é algo 

que se obtém de imediato, pois a amizade é um vínculo que se constrói através do 

convívio com o outro e ações do dia a dia. A respeito dessa relação de amizade entre os 

alunos, perguntamos para elas sobre a convivência de Zac com os demais alunos, as 

mesmas afirmam que ele tem um bom relacionamento com os colegas e que é querido 

por todos.  

De acordo com Karagiannis, Stainback e Stainback (1999, p. 193): 

 
[...] Muito frequentemente, supõe-se que as pessoas com deficiência física são 

capazes de participar dos relacionamentos apenas como o atendido, o que é 

prejudicial para a profundidade e a longevidade do relacionamento. É 

importante perceber que a ―ajuda‖ vem de várias formas e não requer 

habilidades ou competências especificas. Os alunos com deficiência têm muito 

a compartilhar e a beneficiar-se do papel de ajudar um colega. 

 

É notável que devido às características específicas de Zac, nem todas as atividades 

contemplam as suas limitações, desse modo é necessário que a professora juntamente com 

a ADI tenham um trabalho conjunto e criem estratégias que possibilite a inclusão do aluno 

nessas atividades.  

No entanto, dificilmente poderão ter êxito no que se refere aos conteúdos da 

Educação Física, afinal nenhuma delas possui formação em Educação Física 

(licenciatura). É fundamental também destacar que a legislação municipal não prevê a 

inclusão do professor de Educação Física nas séries iniciais e acreditamos, que como 

estratégia de contenção de despesas com professores, substituem a Educação Física por 

Recreação.  

Diante dessa perspectiva, indagamos sobre os gostos do aluno, o que ele mais gosta 

de fazer. Obtemos como respostas que Zac gosta de ficar no chão, assistir filme, cortar 

papel, jogar bola e encaixar peças. 

 
As estratégias utilizadas pelos professores na escola e na sala de aula 

possibilitam o desenvolvimento do processo de inclusão escolar de crianças 
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com deficiência levantando questões relacionadas ao envolvimento do docente 

com esse trabalho e à necessidade de equiparar oportunidades de acesso e 

aprendizagem para todos os alunos (BRIANT; OLIVER apud BORGES et al., 

2013, p. 425).  

 

Muitas vezes os profissionais que atuam no ambiente escolar, não se veem 

preparados para trabalhar com esse público e um dos principais motivos que podemos 

destacar é a falta de capacitação advinda de sua formação. 

 
São considerados professores capacitados para atuar em classes 

comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, 

foram incluídos conteúdo ou disciplinas sobre educação especial e 

desenvolvidas competências para perceber as necessidades educacionais 

especiais dos alunos, flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do 

conhecimento, avaliar continuamente a eficácia do processo educativo e atuar 

em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial 

(AWAD, 2010 p. 66).  

 

A acessibilidade de uma pessoa com deficiência em determinados espaços não é 

facilitada, as condições físicas desses locais na maioria das vezes limitam e dificultam a 

convívio desse público, principalmente nas escolas. Levando em conta que nem todas 

possuem estruturas necessárias para receber um aluno com deficiência. Essa situação nos 

levou a questioná-las sobre as maiores dificuldades que Zac enfrenta no ambiente escolar.  

As mesmas consideram que devido a sua mobilidade reduzida o espaço físico da 

escola não o dá acesso a toda a estrutura escolar, pois não há banheiros adequados, rampa, 

quadra, fraldeiro, pátio e outros ambientes adequados para o aluno, além de atividades 

apropriadas para o desenvolvimento de determinadas habilidades. 

Na penúltima questão, as profissionais tinham que descrever Zac, mais 

necessariamente dizer quem ele é, suas qualidades, como cada uma o vê. A monitora 

descreve-o de forma breve, porém com lindas palavras, “Zac é um menino lindo, meigo, 

carinhoso e com uma alegria que contagia a todos, tem uma imensa vontade de viver”.  

Na opinião da professora o aluno é um menino bem afetivo, “o aluno é alegre, 

carinhoso, gosta de brincar com os colegas, conversar, tudo dentro de suas limitações, 

mas às vezes se recusa a fazer algumas atividades”, concluiu a docente.  

Por fim elas foram abordadas sobre a questão da educação inclusiva, a percepção 

que as duas trazem sobre esse tema. A monitora registra que a educação inclusiva é 

“educar a criança em um mesmo contexto escolar, essa de educação não significa negar 

as dificuldades do estudante, com a inclusão as diferenças não são vistas como problema, 

mas como diversidade”.  

Já a professora ressalta que a educação inclusiva deve abranger todo o ambiente 

escolar e não somente a sala de aula, “a educação é um direito de todos, o aluno necessita 

de um planejamento especifico devido a sua diversidade, a educação inclusiva não se 

limita somente a sala de aula, mas o espaço escolar em geral, para viabilizar o processo 

inclusivo, como ter material didático e espaço físico adequado com acessibilidade”.  

 
A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 

transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de 

identidade institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos professores e 

faz com que seja ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola 
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inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos 

ideais, permanentes, essenciais (MANTOAN, 2003, p. 20). 

  

A partir das perspectivas analisadas e levando em consideração as demandas atuais 

da inclusão no ambiente escolar, constatamos que embora a inclusão seja um discurso 

que está sempre implantado na fala dos professores, nem sempre é fácil ser trabalhada no 

ambiente escolar. Isso se deve a vários fatores como a forma de se relacionar com o aluno 

público alvo da educação especial, as condições físicas do espaço escolar, experiência na 

área, conhecimento sobre a deficiência do aluno e vários outros fatores que implicam 

nessa demanda. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados mostram que mesmo a inclusão dos alunos com deficiência seja um 

avanço significativo no nosso meio social, o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inclusivas ainda é rodeado de “impossibilidades”. Em linhas gerais, os fatores que 

implicam nessa contradição, se pautam nos desafios de trabalhar e saber lidar com as 

diferenças, nas dificuldades de acessibilidade no espaço físico da escola, na experiência 

profissional, conhecimentos mais aprofundados sobre o aluno e sua deficiência, 

convivência, relação afetiva e entre outros. 

A partir de nosso objetivo geral pudemos constatar que não ocorre a inclusão deste 

aluno na escola comum como preconiza a literatura especializada, pois em nenhum 

momento em que estivemos observando, o mesmo participou das mesmas atividades que 

eram propostas para a sua turma. Isso mostra que apesar dos significativos progressos que 

foram conquistados no âmbito da inclusão no ambiente escolar, ainda é comum 

encontrarmos casos de exclusão do aluno público alvo da Educação Especial inserido na 

escola comum. 

Perante essas circunstâncias, acreditamos que para que exista inclusão nos âmbitos 

da escola, são necessárias transformações fundamentais na organização desse espaço, na 

compreensão de inclusão do corpo docente e da aceitação das diferenças pela comunidade 

em geral.  

Portanto, devemos buscar e lutar por uma sociedade que valorize as diferenças e a 

escola é um ambiente onde essa valorização pode e deve ser reforçada, de forma a 

contribuir para a efetivação de um modelo de educação que prima pela qualidade, 

equidade e pelas diferenças de todos. 
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RESUMO 

 

Inexoravelmente, as disfunções sexuais afetam a qualidade de vida das mulheres, inclusive durante o 

período gestacional e o puerpério. Atualmente, reconhece-se a importância da saúde sexual para a 

longevidade das relações afetivas e como parte do bem-estar e saúde da mulher. O tema desperta interesse 

de diversas áreas do conhecimento, justificando assim o estudo sob enfoques diferentes, inclusive com 

relação à importância do tratamento e do estudo dessa disfunção. O objetivo do trabalho é realizar um 

levantamento bibliográfico sobre as disfunções sexuais durante a gestação e o tratamento fisioterapêutico 

adequado. Os métodos para compor o estudo, utilizou-se de artigos, livros e trabalhos de conclusão de curso 

publicados nos anos de 2005-2015 que fazem uma abordagem específica do tema. Nas análises percebe-se 

que as mulheres são as mais afetadas pelas disfunções sexuais, principalmente durante a gestação. Existe 

claramente uma diminuição do interesse sexual assim como uma redução da atividade sexual no período 

gestacional e estes resultados são mantidos após o parto, onde a atividade sexual é praticamente inexistente. 

Por fim conclui-se que a fisioterapia mostrou-se bastante eficaz para o tratamento das disfunções sexuais, 

podendo ser também utilizada durante o período gestacional. Todavia, ainda existem poucos trabalhos 

voltados para as disfunções sexuais em mulheres no período gestacional.  
 

Palavras-chave: Fisioterapia. Distúrbio. Bem-estar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Antonioli (2010) e Ribeiro et al. (2011) as disfunções sexuais 

compreendem um problema que afeta a qualidade de vida de várias mulheres bem como 

a saúde física e mental das mesmas e de seus parceiros em todo o mundo (MENDONÇA, 

2011). Pode ocorrer o surgimento de disfunções sexuais quando há a ocorrência de alguns 

transtornos na sexualidade feminina, seja por uma interrupção ou em virtude de alterações 

sem qualquer uma das fases da resposta sexual – desejo, excitação, orgasmo e resolução 

(LIMA; DOTTO; MAMEDE, 2013). 

Observa-se, na atualidade, que é cada vez mais reconhecida a importância da 

saúde sexual para a longevidade das relações afetivas e como parte da saúde global e bem-

estar do indivíduo reprodutivo (LARA et al., 2008). De acordo com Lima, Dotto e 

Mamede (2013) este assunto tem despertado o interesse de várias áreas do conhecimento 

e este tem sido tratado sob diversos enfoques.  

Lara et al. (2008) verifica que independente do gênero o aspecto prazeroso do sexo 

tem demonstrado maior importância do que a sua finalidade reprodutiva, porém 

Mendonça (2011) e Lara et al. (2008) identificaram que na população feminina, a 

disfunção sexual tem uma alta prevalência, todavia esta é pouco detectada ao longo da 

vida. 

A dor pélvica, a anorgasmia secundária, o vaginismo e a dispareunia são as 

manifestações anormais encontradas mais frequentemente de acordo com Antonioli 

(2010).  

O período gestacional e o puerpério acarretam uma série de modificações 

biológicas, psicológicas e sociais, sendo que este conjunto de alterações possui um 

impacto substancial ao nível da vivência da sexualidade segundo Silva e Figueiredo 
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(2005). A gravidez é um desafio na preparação para um relacionamento triádico e também 

a continuação de um relacionamento diádico com o companheiro, incluindo a sexualidade 

partilhada sendo um forte elo emocional. A integração de todas essas mudanças pode 

culminar em um grande estresse e dificuldades ao nível do relacionamento sexual com o 

parceiro (FRANCESCHET; SACOMORI; CARDOSO, 2009; LARA et al., 2008).  

Contudo, os médicos raramente avaliam a vida sexual de suas pacientes. Segundo 

Lara et al. (2008) um dos motivos é por se sentirem desconfortáveis em abordar a 

sexualidade ou até mesmo por ausência de conhecimento acerca das técnicas de 

investigação.  

É importante ressaltar também que são raros os estudos que relacionam saúde 

sexual ao ciclo gravídico-puerperal, isso ocorre, pois, o assunto ainda causa desconforto, 

tanto para as gestantes quanto para os profissionais da saúde que estão envolvidos (LIMA; 

DOTTO; MAMEDE, 2013). 

Um dos avanços recentes no tratamento de mulheres que apresentam disfunções 

sexuais é o tratamento fisioterapêutico. Seu papel ainda é pouco conhecido pela 

população e por profissionais de saúde (MENDONÇA et al., 2012).  

A fisioterapia pélvica é um avanço recente na área da saúde e uma alternativa 

muito eficaz para mulheres que apresentam essas disfunções. Contudo, é importante 

salientar que ainda não existem uma quantidade de estudos suficientes que compreendem 

o tema (MENDONÇA; AMARAL, 2011).  

Assim, este estudo constitui-se de um levantamento bibliográfico, sobre as 

disfunções sexuais durante a gestação e o papel da fisioterapia no tratamento destas. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre as disfunções 

sexuais durante a gestação e o tratamento fisioterapêutico adequado. Este artigo é em 

parte resultado do trabalho monográfico de conclusão da Especialização lato sensu em 

Fisioterapia Aplicada à Uroginecologia e Obstetrícia.  

O levantamento bibliográfico dos livros, artigos e trabalhos de conclusão de curso 

que fundamentaram este trabalho foi realizado nas bases de dados eletrônicos a seguir: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); National 

Library of Medicine (MedLine); ScientificElectronic Library (SciElo).   

Todos os artigos e trabalhos de conclusão de curso utilizados foram publicados 

nos anos de 2005 a 2015, podendo ser trabalhos de revisão ou originais. Para a pesquisa, 

foram utilizadas as seguintes palavras-chave: fisioterapia, distúrbio e bem-estar e seus 

correspondentes nas línguas estrangeiras espanhol e inglês. 

Os estudos encontrados foram submetidos a uma seleção de pertinência com os 

objetivos do trabalho seguindo os seguintes critérios de inclusão: 1. Ter sido publicado 

nos anos de 2005 a 2015; 2. Artigos que abrangessem o tema proposto; 3. Sendo artigos 

originais, artigos de revisão ou trabalhos de conclusão de curso. Quaisquer publicações 

que não continham esse conteúdo ou não atendiam aos critérios de inclusão do estudo 

foram excluídos. 

Para a composição da atual revisão sistemática encontrou-se 26 referências, dentre 

livros, artigos e trabalhos de conclusão de curso. Destes, cinco foram excluídos por não 

abrangerem ao tema, por não atenderem aos critérios de inclusão ou por terem sido 
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publicados antes ou após os recorte temporal de 2005 a 2015, totalizando 21 referências 

na composição deste trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

MODELOS DE RESPOSTA SEXUAL FEMININA  

  

A sexualidade é um fenômeno real importante que está presente na vida de 

qualquer ser humano, até mesmo para aqueles sujeitos que não a exercem de forma ativa. 

De maneira abreviada a resposta sexual saudável é conceituada como um conjunto que 

compreende quatro etapas principais: desejo, excitação, orgasmo e resolução (BESSA, 

2013).  

Contudo, estudos salientam que as mulheres não apresentam a resposta sexual de 

maneira fixa, inerte e na mesma ordem citada (LIMA; DOTTO; MAMEDE, 2013).  

 Mendonça et al (2012) explica que o sistema nervoso tem uma atuação ímpar 

sobre a função sexual. Os estímulos são enviados pelo nervo pudendo, pelos nervos 

pélvicos e hipogástrico. Durante a excitação sexual há um aumento do fluxo sanguíneo 

para os órgãos genitais, resultando em vasocongestão, vasoconstrição pélvica, 

lubrificação, expansão vaginal e turgescência da genitália externa. A lubrificação vaginal 

é resultante de vários processos, incluindo a transudação de plasma pelo epitélio vaginal, 

secreções do útero e glândulas vestibulares, assim a vagina se alonga e dilata devido ao 

relaxamento do músculo liso. 

Outro ponto relevante é que, ao contrário da ereção e da ejaculação, a resposta 

sexual feminina é qualitativa e, assim, não pode ser medida de maneira objetiva 

(CEREJO, 2006).  De modo geral, durante a gestação, essas fases do ciclo de resposta 

sexual podem estar comprometidas mesmo em mulheres saudáveis, em especial no 

terceiro trimestre (RIBEIRO et al., 2011). 

 Contraditoriamente, a resposta sexual normal é descrita como uma sequência 

flexível, variável, ou seja, as fases da resposta sexual feminina podem se sobrepor umas 

às outras, sofrendo combinações de respostas psicológicas e físicas (LIMA; DOTTO; 

MAMEDE, 2013).  

 Cerejo (2006) relata que normalmente, na mulher, a resposta sexual é mediada por 

uma interação entre fatores psicológicos, ambientais e fisiológicos – hormonais, 

vasculares, musculares e neurológicos, iniciando-se na fase de desejo seguida por 

excitação, platô, orgasmo e resolução. Quando a mulher se encontra em uma situação de 

estímulo sexual, o desejo pode ser desencadeado – apetite, libido e apetência. Este 

processo pode se prolongar e ser gratificante, traduzindo-se em excitação sexual. Quando 

este fenômeno continua pode prolongar-se e culminar em resposta orgástica 

(ANTONIOLI, 2010). 

 Antomioli (2010) expressa que o conjunto de estímulos sexuais internos 

(provocado por pensamentos e fantasias) e estímulos externos (tato, olfato, audição, 

gustação e visão) promovem a excitação, na qual ocorre a vasocongestão da vagina e da 

vulva. A manutenção do estímulo eleva o nível de tensão sexual, o que conduz à uma fase 

de platô, se perdurar, atinge-se o orgasmo. Em sequência ocorre um período refratário 

(resolução), onde o organismo retomará a suas funções normais, uma vez que durante as 

fases precedentes, houve um aumento da frequência respiratória, dos batimentos 
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cardíacos, da pressão arterial, da circulação periférica, da sudorese e a manifestação da 

piloereção.  

 

A RESPOSTA SEXUAL NA GRAVIDEZ E PUERPÉRIO 

 

Lima, Dotto e Mamede (2013) afirmam que a gestação é um marco na vida de 

cada mulher, são processos bem definidos, limitados o tempo e estão ligados à reprodução 

(SILVA; FIGUEIREDO, 2005). A primeira gestação é uma transição marcante: 

representam a passagem de um estágio para outro no desenvolvimento feminino, assim 

como a menarca ou a menopausa (RODRIGUES, 2013).  

Enquanto experiência humana compreende um grande espectro de mudanças 

biológicas, psicológicas e interpessoais a nível físico, cognitivo, emocional e 

comportamental (SILVA; FIGUEIREDO, 2005), a gestação, todavia, pode promover 

fortes implicações na sexualidade, na autoimagem e também nos relacionamentos 

interpessoais (SERRANO, 2005). Segundo Silva e Figueredo (2005: 4): 

 
O processo gravídico é um importante desafio adaptativo aos ritmos 

metabólicos, hormonais e fisiológicos da mulher. As mudanças biológicas e 

físicas passam por variações ao nível da secreção hormonal, da estrutura e a 

função dos órgãos reprodutores.  

Os nove meses de gestação são caracterizados por uma rápida alteração 

hormonal marcada por um elevado aumento da produção de estrogénios e 

progesterona, assim como por uma diminuição das gonadotrofinas. É ainda 

estabelecida uma particular ligação entre as glândulas que produzem 

adrenalina na gestante, os ovários e a placenta. A estrutura e o tecido conectivo 

e de ligação, amaciam a estrutura pélvica, dando-lhe flexibilidade e 

impedindo-a de perder parte da sua estabilidade. Registam-se ainda algumas 

alterações ao nível capilar e da pele, verificando-se também um aumento ao 

nível do volume do coração e uma diminuição da atividade intestinal. É ainda 

frequente um aumento da contração da bexiga e da sua reatividade. As 

mudanças mais visíveis passam obviamente pelo nítido aumento do volume 

abdominal e dos seios... 

 

COMPORTAMENTO SEXUAL NA GRAVIDEZ E PUERPÉRIO 

 

Durante a gestação, a vida sexual pode ser afetada por diversos fatores, entre eles 

as mudanças físicas e emocionais oriundas da própria gestação; pelas crenças sobre 

sexualidade, as quais são adquiridas durante a gestação, transmitidas e repassadas pela 

cultura ou pela religião (RIBEIRO et al., 2011). As alterações que decorrem vão desde a 

abstinência até mesmo o aumento da atividade sexual. Tais modificações levam o casal a 

crer que esta fase é imprópria para o ato sexual (QUEIROZ; SOUSA; LOPES, 2013).  

De fato, a forma como a mulher vivencia a sexualidade, a receptividade dela e do 

parceiro para com a gravidez, o papel sexual feminino, os fatores econômicos, a 

concepção sobre o significado de se tornarem pais e mães são fatores que influenciam 

fortemente a sexualidade durante esta fase (LIMA; DOTTO; MAMEDE, 2013).  

Durante o período gestacional, ocorre uma diminuição evidente do interesse 

sexual e assim, uma diminuição da frequência sexual (LEITE et al., 2009). Conforme 

Lima, Dotto e Mamede (2013) existem relatos de que 40% das gestantes apresentaram 

diminuição na frequência sexual, no primeiro trimestre da gestação, dados estes 

correlacionados ao período pré-gravídico. No segundo trimestre a redução foi de 30%, 
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enquanto que no terceiro trimestre foi maior que 60%. Cerca de 21,3% das gestantes 

informaram que apresentam medo de manter relações sexuais no terceiro trimestre. Este 

estudo corrobora com o de Ribeiro et al. (2011), onde verificou-se uma alta prevalência 

de dificuldades sexuais em gestantes no final da gestação de mulheres saudáveis.  

Conforme estudo de Silva e Figueiredo (2005) a penetração vaginal é praticada 

pela grande parte dos casais até o 7º mês, por 3/4 até o 8º mês e até o 9º por apenas 1/3. 

Embora algumas gestantes se abstenham de penetração durante toda a gravidez, o último 

coito, de forma geral, ocorre cerca de um mês antes do parto. 

 Em um estudo nacional, realizado com mais de sete mil sujeitos observou-se que 

quase um terço da população feminina em idade reprodutiva apresenta dificuldade para o 

orgasmo e aproximadamente 10% possuem uma inibição do desejo. E com relação a 

disfunção sexual durante a gestação, verificou-se que cerca de 70% das gestantes 

brasileiras apresentam sintomas a partir do terceiro trimestre (RIBEIRO et al, 2011).  

Conforme Ribeiro et al. (2011) a queixa de dispareunia parece aumentar com o 

avanço do período gestacional, podendo afetar até 80% das mulheres no último trimestre 

e a satisfação sexual parece diminuir à medida que o momento do parto se aproxima, a 

fase do ciclo mais comprometida durante a gestação é o desejo, conforme o relato de 80% 

das mulheres. 

Segundo Rodrigues (2013), há uma diminuição considerável da função sexual de 

gestantes do segundo para o terceiro trimestre, o que corrobora com Leite et al (2009) que 

afirma uma diminuição do desejo sexual, excitação, lubrificação vaginal, orgasmo e 

satisfação sexual do segundo para o terceiro trimestre da gestação e verificou-se relatos 

de maior desconforto ou dor relacionados à atividade sexual. 

Segundo Serrano (2005), cerca de um terço das mulheres retoma às suas 

atividades sexuais à sexta semana de puerpério, sendo que a maior parte volta as suas 

atividades sexuais normais por volta da 12ª semana. Nessa fase há como característica 

uma diminuição da frequência e na satisfação com as relações sexuais. Já Montenegro 

(2011) relata que as mulheres retomam às suas atividades sexuais normais a partir da 4ª 

semana pós-parto, quando coincide com a cicatrização da episiotomia, quando esta é feita.   

Conforme estudo de Queiroz, Sousa e Lopes (2013) as mulheres evitam ter 

relações sexuais durante a gestação na maioria das vezes por medo de sentirem dor, 

conforme dados obtidos, cerca de 40,39% fizeram este relato. Sabe-se que durante essa 

etapa há uma diminuição nos níveis hormonais, sendo determinantes para uma atrofia da 

mucosa vaginal e consequente dispareunia (MONTENEGRO, 2011). 

 

DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS 

 

 De acordo com Antonioli (2010) a disfunção sexual feminina se conceitua como 

alterações em uma ou mais fases do ciclo de resposta sexual, que pode manifestar por 

falta, excesso ou desconforto e/ou dor associados ao ato sexual de forma recorrente ou 

persistente - por cerca de pelo menos 6 meses – culminando em sofrimento e/ou 

dificuldade interpessoal. 

De maneira complementar, diversos estudos caracterizam a disfunção sexual 

feminina como: 1. Primárias, quando ocorrem desde o início da vida sexual; 2. 

Secundárias, que tem início depois de um tempo de atividade sexual satisfatória; 3. 

Generalizadas, as quais estão presentes em qualquer parceria ou circunstância; 4. 

Situacionais, presente apenas em algumas parcerias ou circunstâncias (CEREJO, 2006).  
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No geral, as disfunções sexuais femininas podem ser classificadas como: 1. 

Desordem do desejo (desordem do desejo hipoativo ou de aversão sexual); 2. Desordem 

de excitação sexual; 3. Desordem de orgasmo; 4. Desordens sexuais dolorosas 

(dispareunia, vaginismo, desordem de dor sexual não associada ao coito) (PALMA, 

2014). 

Dados estimam que aproximadamente 40 e 45% das mulheres de 25 anos, em 

média, e cerca de 20 a 30% dos homens de 25 anos, em média – no Brasil –, apresentam 

alguma queixa de disfunção sexual. Nessa mesma população feminina as principais 

queixas são: desejo sexual hipoativo (DSH), variando de 32 a 58%; disfunção da 

excitação e anorgasmia, em torno de 30% (LARA et al., 2008).  

Já a dispareunia possui uma incidência variável e aumenta com o avanço da idade 

das mulheres. Conforme estudos, o DSH é mais frequente entre mulheres que estão em 

relacionamentos de longa duração.  

Em trabalho realizado por Cerejo (2006), o qual avaliou as disfunções sexuais 

femininas em mulheres brasileiras com idades entre 18 e 65 anos e não gestantes, 

verificou-se que a dispareunia é o tipo de disfunção mais prevalente, sendo seguido por 

vaginismo, as perturbações do desejo, a perturbação da excitação e a perturbação do 

orgasmo como o coito. O vaginismo mostrou-se muito prevalente, não sendo possível 

comparar com outros estudos, pois sua avaliação não foi realizada com os mesmos 

critérios em outra pesquisa.  
Em estudo de Franceschet, Sacomori e Cardoso (2009) verificaram que as 

alterações no corpo oriundas da gestação, o desconforto e o medo de prejudicar o bebê, 

bem como sintomas físicos como náuseas, sonolência e fadiga também podem gerar 

disfunções sexuais durante esta fase da vida da mulher. 

 Tavares et al, (2015) apresenta que existem diversas formas de avaliar a função 

sexual feminina. Uma delas é a partir de exames objetivos como a fotoplestismografia, a 

ultrassonografia com Doppler e a ressonância magnética pélvica que medem a 

tumescência e a rigidez clitoriana e o fluxo sanguíneo vaginal e clitoridiano. Cabe 

ressaltar que por meio de questionários pode-se realizar uma avaliação subjetiva e 

identificar a presença de disfunções sexuais em diversas fases da vida.  

 

ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS 

 

Acredita-se que qualquer condição que cause dor ou desconforto pode resultar 

indiretamente em diminuição do desejo sexual. As disfunções sexuais femininas, com 

relação a sua etiologia, envolvem aspectos orgânicos, psicológicos e relacionais. 

Estudos de Cerejo (2006) corroboram com Lucena (2013) afirmando que dentre 

esses fatores orgânicos estão listados: doenças congênitas, vasculares, neurológicas ou 

musculares, deficiência ou declínio hormonal, diabetes, câncer, intervenções cirúrgicas 

no assoalho pélvico, problemas no trato urinário e abuso de substâncias. Há também uma 

forte relação entre consumo de medicações específicas (antidepressivos, anti-

hipertensivos, antipsicóticos, diuréticos, quimioterápicos e anticonvulsionantes) e as 

disfunções sexuais femininas. 

O abuso do uso de álcool interfere frequentemente na fase do desejo. Em geral, as 

causas do desejo sexual hipoativo são raras, sendo que estas estão relacionadas à 

diminuição da testosterona, aumento da prolactina e baixos níveis de hormônios 

tireoideanos (ANTONIOLI, 2010).   
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As disfunções sexuais femininas também podem ser de origem hormonal. Sendo 

assim podem-se enumerar essas causas da seguinte maneira, conforme a sua prevalência: 

disfunções do eixo hipotálamo-hipófise, castração cirúrgica ou medicamentosa, falência 

ovariana prematura, uso de contraceptivos hormonais e o envelhecimento (BEDONE, 

2013).    

Isso ocorre, pois baixos níveis de testosterona podem diminuir a excitação sexual 

e a libido, o orgasmo e a sensação genital. Já os baixos níveis de estrogênio causam um 

afinamento do epitélio da mucosa vaginal e a atrofia da musculatura lisa da parede da 

vagina, o que torna o canal vaginal menos ácido podendo gerar infecções vaginais, 

incontinência urinária e disfunções sexuais (TAVARES et al., 2015).  

Com relação às dificuldades sexuais durante a gestação, frequentemente estão 

associadas a fatores psicológicos, físicos, relacionais, sócios culturais e religiosos, além 

de também estarem interligados aos mitos quanto à sexualidade feminina no período 

gestacional (ANTONIOLI, 2010).  

A disfunção sexual feminina pode resultar em angustia pessoal significativa e 

exercer impacto ainda maior sobre a qualidade de vida e os relacionamentos interpessoais 

(PALMA, 2014). Outro fator que pode desencadear sérios problemas emocionais, e 

assim, alterar a sua resposta sexual é a falta de conhecimento sobre sua sexualidade e 

desinformação sobre a fisiologia e resposta sexual. Além do mais, pode-se também listar 

os conflitos conjugais, os problemas emocionais da mulher (FERREIRA; SOUZA; 

AMORIM, 2007). 

 

TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO  

 

 A disfunção sexual é muito prevalente em ambos os sexos, todavia, as mulheres 

são a parcela da população mais afetada. Conforme Cerejo (2006) os valores variam entre 

10% e 52%, entre a população masculina e 25% e 63% dentre as mulheres. Segundo 

Ribeiro et al (2011) foi verificado nas gestantes brasileiras prevalência de disfunção 

sexual em cerca de 70% após o terceiro trimestre. Porém, há dificuldades em avaliar as 

disfunções e há também pequenas quantidades de estudos que envolvem as disfunções 

sexuais femininas (FERREIRA; SOUZA; AMORIM, 2007).  

Nos últimos anos, as mulheres buscam, cada vez mais, orientações e cuidados 

médicos, a fim de encontrar soluções efetivas para os problemas que interferem na 

qualidade de vida, no que diz respeito à sua função sexual (LARA et al, 2008). Com 

relação ao tratamento das disfunções sexuais femininas, a fisioterapia constitui um avanço 

recente e muito efetivo (MENDONÇA; AMARAL, 2011). No entanto, praticamente não 

há relatos do tratamento fisioterapêutico específico nas disfunções sexuais da gestante. 

Franceschet, Sacomori e Cardoso (2009) relatam que as alterações de assoalho 

pélvico podem provocar patologias uroginecológicas, coloproctológicas e disfunções 

sexuais, dessa forma, é fundamental que a musculatura do assoalho pélvico mantenha 

uma boa função. A hipotonicidade, o desuso e a debilidade dos músculos do assoalho 

pélvico contribuem para a incapacidade orgástica. E, conforme estudos, o treinamento 

destes resulta em um efeito positivo na vida sexual de mulheres.  

Está entre os objetivos da reabilitação do assoalho pélvico, o aumento do 

equilíbrio da musculatura pélvica, a melhora da vascularização e, consequentemente, uma 

sexualidade satisfatória (FRANCESCHET; SACOMORI; CARDOSO, 2009). O grau de 

força e coordenação motora dos músculos que fazem parte do assoalho pélvico influi 
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radicalmente no prazer sexual, tanto da mulher quanto do parceiro, durante o ato sexual 

e o orgasmo (SILVA, 2011). 

É papel do fisioterapeuta a avaliação e a orientação das pacientes, fornecendo-lhes 

importantes informações sobre a anatomia da região pélvica. O tratamento promove uma 

melhora da saúde sexual, uma melhor autoconsciência e autoconfiança, melhora da 

imagem corporal e uma redução da ansiedade (MENDONÇA; AMARAL, 2011). 

É importante que se esclareça a resposta sexual feminina, a fim de melhorar o 

entendimento sobre a fisiologia e que também haja uma modificação do estilo de vida, 

não só pela paciente como também pelo seu parceiro (PALMA, 2014). O fisioterapeuta 

que irá abordar a gestante deve estar bem com sua sexualidade, atender aos aspectos éticos 

e considerar qualquer coexistência de distúrbios orgânicos e psíquicos. Deve-se ressaltar 

que é fundamental uma abordagem multidisciplinar – ginecologista, urologista, 

psicoterapeuta (ANTONIOLI, 2010).  

Antonioli (2010) e Palma (2014) orientam que durante a abordagem 

fisioterapêutica devem-se reconhecer os temores da paciente, seus preconceitos, tabus e 

princípios morais.  É preciso que o fisioterapeuta estimule o paciente a realizar a auto-

observação (auto-exame, exploração de seus genitais, prática de exercícios específicos), 

mostre-lhe a importância do relaxamento, lhe dê apoio e esclareça a importância do 

tratamento das causas orgânicas (medicamentoso, hormonal, uso de lubrificantes, 

cirúrgicos e outros). Deve-se considerar também que pacientes mais jovens podem 

apresentar mais dificuldades de relaxamento/lubrificação, lembrando que este fato é 

bastante compreensível e não significa, necessariamente, alguma disfunção sexual 

enquanto não houver experiência sexual suficiente. 

Fazendo referência ao tratamento fisioterapêutico da disfunção sexual feminina, 

inclui-se técnicas adequadas, exercícios, abordagem comportamental, eletroterapia para 

a redução da dor, uso de modalidades de calor, biofeedback. Para aquelas mulheres que 

possuem ansiedade relacionada à penetração vaginal utiliza-se dilatadores, banhos, óleos 

vaginais e informações sobre as posições sexuais que serão mais confortáveis e diminuam 

a dor (MENDONÇA; AMARAL, 2011). 

O trabalho de coordenação motora do assoalho pélvico pode ser aperfeiçoado por 

meio de exercícios de Kegel, e são decisivos para o desempenho sexual satisfatório da 

mulher. Uma boa coordenação motora desses músculos específicos permite contrações 

mais vigorosas, que aliados a uma série de movimentos potencializam o prazer do casal 

(SILVA, 2011).   

 

CONCLUSÃO  

 

As mudanças peculiares, decorrentes da gestação, são um verdadeiro desafio à 

capacidade de adaptação do indivíduo. Em resumo, existe claramente uma diminuição do 

interesse sexual assim como uma redução da atividade sexual no período gestacional e 

estes resultados são mantidos após o parto, onde a atividade sexual é praticamente 

inexistente.   

Diversas razões são sugeridas para justificar o declínio do desejo sexual e da 

frequência das relações sexuais durante a gravidez. Conforme foi observado no presente 

estudo, a fisioterapia mostrou-se uma abordagem eficaz para o tratamento das disfunções 

sexuais durante a gestação, bem como no puerpério.  
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Todavia ainda existem poucos estudos acerca do tema envolvendo essa população 

em questão. 
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RESUMO 

 

Objetivo desta revisão foi sistematizar os conceitos e elucidar os benefícios da Ginástica Laboral para a 

qualidade de vida do/a colaborador/a sobre tudo na promoção da saúde e bem-estar dos/as mesmos/as. Foi 

realizada uma revisão bibliográfica sistemática na base de dados da SCIELO - Scientific Electronic Library 

Online, a plataforma online da efdeportes, livros, monografias, dissertações e teses de autores que 

nortearam a pesquisa até o final. Na base de dados foram selecionados estudos que incluíam no título os 

descritores: Ginástica Laboral, promoção da saúde e doenças ocupacionais. A Ginástica Laboral é dividida 

em quatro etapas: preparatória, compensatória, de relaxamento e corretiva. Desta forma, por intermédio da 

Ginástica Laboral podemos prevenir as doenças ocupacionais que permeiam à nossa sociedade cada vez 

mais sedentária. Não é possível afirmar que a Ginástica Laboral reverterá todas as problemáticas das 

doenças ocupacionais, mais com certeza trata-se de uma possibilidade de amenizar estas condições, dando 

compensação ao desgaste físico, emocional e mental vivenciados pelos/as colaboradores/as. 

 

Palavras-chave: Doenças Ocupacionais. Colaborador/a. Qualidade de Vida. Saúde.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Exercitar-se é uma atividade em que parte de uma lógica que auxilia na luta contra 

o estresse, gerando bem-estar emocional e físico, onde, todos/as nós de fato sabemos 

disto, na qual, se faz a teoria e prática. A execução de algum exercício físico promove a 

saúde, fazendo com que, tornamos uma pessoa mais disposta, saudável, motivada e felizes 

(VOIGHT et al., 2014). 

Atualmente, percebemos que o exercício físico e a qualidade de vida e saúde têm 

se tornado um assunto muito abordado nos últimos tempos. O que antes era apenas motivo 

de preocupação com a estética ou modismo, hoje o exercício físico se tornou uma 

necessidade para todos/as. Nos dias de hoje, o ser humano é submetido a uma elevada 

quantidade de pressões e responsabilidades, e isso é apenas uma das consequências desse 

tempo de novas tecnologias e economia globalizada. A evolução tecnológica permitiu o 

desenvolvimento, e isso gera em nosso cotidiano mais conforto e comodidades, no 

entanto, como resultado, essas facilidades acabam nos prendendo a afazeres que 

consomem o nosso tempo, diminuindo ou eliminando a possibilidade de gozar do lazer e 

a atividade física.  

A qualidade de vida conforme destaca Nahas (apud Silva, 2012, p. 36) “é uma 

medida da própria dignidade humana, pois pressupõe o atendimento das necessidades 

humanas fundamentais”.  Portanto podemos observar, para que o ser humano possa estar 

bem consigo mesmo, precisa ter equilíbrio em todas as dimensões de sua vida, isto é, na 

família, no trabalho, lazer, enfim, todos esses fatores devem ser vivenciados com prazer 

para a possibilidade de uma vida saudável. Devemos entender que para o trabalho ser algo 

prazeroso e motivador, é necessário criarmos um método de escape que nos conduza a 

uma vida feliz e satisfatória. Para a Organização Mundial da Saúde, “saúde é um estado 

de completo bem-estar, físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças, e este 
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fator são designados pela definição de um estilo de vida que favoreça esta realização” 

(SILVA, 2012, p. 36).  

 Podemos observar que a saúde e bem-estar das pessoas estão sendo ameaçados, 

pelo fato do estilo de vida adotado pelos mesmos, afetando a população de modo geral. 

Conforme evidenciado por Ricardo (apud Silva, 2012) o modo de vida sedentário desta 

sociedade da informação adotado pela população potencializou o aumento de doenças 

hipocinéticas (doença causada pela falta de movimento do corpo) em todas as faixas 

etárias. 

Segundo Lima (apud Silva, 2012) A prática da Ginástica Laboral consiste em 

exercícios físicos de alongamentos e relaxamentos da musculatura e das articulações, 

proporcionando a flexibilidade e o fortalecimento de estruturas que sofrem maior 

sobrecarga ou estresse durante o trabalho. Ela deve ser cuidadosamente elaborada e 

também variada, já que se trata de uma pausa ativa que tem o intuito de quebrar o ritmo 

da tarefa que o/a colaborador/a desenvolve ao longo do seu dia. Além do enfoque 

relacionado à saúde do/a colaborador/a, a Ginástica Laboral também traz a ideia de 

socialização e de promoção do lazer em suas definições (CAÑETE, 1996). Mendes e 

Leite (2004) a conceituam como um programa de qualidade de vida e de promoção do 

lazer, mesmo que ela aconteça no ambiente de trabalho e durante o expediente. 

 Gonçalves (apud Zardini et al., 2012) aponta que as adoções de hábitos mais 

saudáveis trazem favoráveis consequências nas diversas dimensões da saúde física como 

o controle do peso, capacidades e habilidades motoras, atenuações das doenças 

cardiovasculares, adaptação ergonômica, saúde postural, aptidão física, conhecimentos 

sobre a saúde, diminuição do sedentarismo e dentre outros fatores. Investimentos em 

prevenção e promoção de saúde no ambiente de trabalho têm resultados diretos na 

satisfação do/a colaborador/a e no seu bem-estar, além dos benefícios em relação à 

minimização de dores e prevenção de doenças ocupacionais. Assim as empresas, a fim de 

combater o desgaste que o trabalho proporciona aos seus colaboradores/as, vêm aplicando 

a Ginástica Laboral, aumentando a produtividade e reduzindo gastos com a saúde e as 

constantes licenças médicas dos funcionários (ARAUJO, 2007). 

Nesse sentido, a Ginástica Laboral entra como uma atividade física realizada por 

colaboradores/as em seu ambiente de trabalho, em breves pausas durante o expediente, 

com o objetivo de minimizar as consequências negativas decorrentes das repetitivas e 

exaustivas jornadas de trabalho diárias a que são submetidos. Silva (2004) afirma que:  

 
Ginástica Laboral é a prática de exercícios físicos específicos, durante 

o trabalho, onde exercícios de relaxamento e alongamento muscular terão a 

finalidade de prevenir doenças ocupacionais, como distúrbios osteomusculares 

em desenvolvimento (encurtamento e estiramentos musculares, tendinites, 

lombalgias, L.E.R., D.O.R.T.s, entre outras), e manutenção do bem-estar físico 

e mental por meio de suas atividades variadas. A Ginástica Laboral consiste 

em exercícios específicos realizados no próprio local de trabalho, atuando de 

forma preventiva e terapêutica (SILVA, 2004, p. 02). 

 

Portanto esta revisão tem por objetivo elucidar os benefícios da Ginástica Laboral 

(GL), como forma de prevenção das doenças ocupacionais, com a finalidade de ampliar 

e contribuir com o campo de pesquisas relacionadas ao tema, justamente para 

conscientizar e motivar as empresas na implantação de programas de GL, pois em uma 

época onde a população é que impulsiona a economia, haja vista, o crescimento e 

globalização no mundo moderno, deve – se priorizar o cuidado com o/a colaborador/a. 
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DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Marconi e Lakatos (2005, p. 83) definem método como “o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”  

Para a realização deste trabalho foi realizado um estudo através de uma revisão 

bibliográfica sistemática. Foi consultada a biblioteca virtual em Saúde na base SCIELO - 

Scientific Electronic Library Online, a plataforma online da efdeportes, livros, 

monografias, dissertações e teses de autores que nortearam a pesquisa até o final. Para 

tanto, foram utilizados, de forma combinada, os seguintes descritores: Ginástica Laboral, 

promoção da saúde e doenças ocupacionais. Foram revisados trabalhos realizados nos 

últimos 5 anos, seis livros sobre o tema, um trabalho monográfico e duas dissertações de 

mestrado. Como critério de inclusão, foram utilizados trabalhos de campo, revisões de 

literatura sem qualquer tipo de financiamento e que houvessem ao mínimo dois dos 

descritores supracitados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao analisar os levantamentos sobre as primeiras aparições de atividades esportiva 

no Brasil, nos deparamos com a sua manifestação no ano de 1901, na fábrica de tecidos 

de Bangu, no qual era sediada no Rio de Janeiro. Essas atividades eram em um campo de 

futebol, onde todos os funcionários se reuniam para praticarem as atividades físicas. 

(PRESSI; CANDOTTI apud SILVA, 2012). 

Segundo Polito e Bergamaschi (2010), a GL chegou ao Brasil por meio dos 

executivos Nipônicos em 1969 nos estaleiros, Ishiksvajima, onde, ainda hoje, diretores e 

operários dedicam – se aos exercícios, visando primordialmente à prevenção de acidentes. 

Em 1963 conforme ressalta Kolling (apud Polito e Bergamaschi 2010) houve uma 

experiência pioneira no país, com base na seguinte proposta elaborada pela federação de 

estabelecimento de ensino superior em novo Hamburgo Rio Grande do Sul, na elaboração 

de exercícios, baseada em analise biomecânica, para relaxar os músculos agônicos. O 

projeto foi intitulado de Educação Física compensatória e recreação, e tinha por finalidade 

esclarecer as linhas gerais que deverão nortear a criação de centros de Educação Física 

junto aos núcleosfabres. 

Ainda em 1978, em Betin/MG, na fábrica Fiat de Automóveis, iniciou-se o 

"Programa de Ginástica na empresa", fundamentado nos princípios da Ginástica Laboral. 

Este programa do SESI abrange todo o País, atualmente. Em 1988, a federação de 

estabelecimento de ensino superior de novo Hamburgo RS e associação pró – ensino, 

juntamente com o SESI, implantou este projeto, denominado de Ginástica Laboral. 

Na década de 1980 a Ginástica começou a ser retomada, surgindo com força total 

da década de 1990. A partir desta década, foi enfatizada a qualidade de vida no trabalho, 

condenando – se o estresse e as lesões causadas pelo trabalho repetitivo. 

Os conceitos em relação a Ginástica Laboral possuem as suas variações, ao 

partirmos nesta análise, temos como pressuposto de que os programas de GL sejam o 

preventivo e proporcionam a promoção da saúde e bem-estar do/as colaboradores/as, 

atuando de forma preventiva e terapêutica no caso da LER/DORT, sem levar o/a 
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trabalhador/a ao cansaço, por ser de curta duração e enfatizar o alongamento e a 

compensação das estruturas musculares envolvidas nas tarefas ocupacionais diárias. 

 
Neste caso, a Ginástica Laboral passa a ser concebida com maiores 

possibilidades, tendo aderência e assumindo espaço considerável no contexto 

social, destacando uma ampliação de empresas aprovando a Ginástica Laboral 

como fator de promoção de saúde e bem-estar do trabalhador. Por sua vez, a 

perspectiva profissional referente à Ginástica Laboral passa a engrenar, 

possibilitando formações e cursos de especialização nesta área da educação 

física. (SILVA, 2012, p. 21). 

 

Segundo Lima (apud Silva, 2012) a Ginástica Laboral é um conjunto de atividades 

físicas, programadas a partir da atividade profissional exercida durante o expediente e que 

tem como finalidade compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho e ativar as menos 

utilizadas. Assim, através da utilização da Ginástica Laboral, é possível incentivar a 

prática da Atividade Física como forma de promoção da saúde e desempenho profissional. 

Esta mesma autora ressalta que a GL diminui o sedentarismo, o estresse e melhoria da 

qualidade de vida, bem como, a prevenção de lesões no ambiente de trabalho.  

 
O alongamento é uma atividade simples, suave e tranquila, que 

proporciona grande relaxamento e bem-estar. Praticado corretamente, pode 

evitar muitos problemas relacionados ao trabalho, com a vantagem de que pode 

ser realizado em quase todos os lugares e a qualquer hora, não exigindo 

nenhum equipamento especial (PICOLI; GUASTELLI  apud SILVA, 2012, p. 

2). 

 

A Ginástica laboral tem sido classificada por diversos autores de formas diferentes. 

Nesta mesma perspectiva, observaremos as opiniões de autores referentes à GL, que se 

classifica em quatro tipos. 

A GL Preparatória é uma atividade que se realiza ao iniciar o trabalho, desta forma, 

aquecendo os membros dos funcionários, tendo como objetivo prevenir acidentes de 

trabalho, distensões dos grupos musculares e doenças ocupacionais e para que eles se 

sintam dispostos na jornada de trabalho. (ZARDINI et al., 2012). 

Já a GL Compensatória tem como objetivo, trabalhar os músculos e relaxar estes 

que estão em contração em sua maior parte do trabalho. Desta forma, é necessário 

fortalecer os músculos menos usados durante o trabalho e alongar os mais solicitados 

relaxando a musculatura. Estas atividades são realizadas durante as pausas obrigatórias 

do expediente atuando de forma terapêutica  (KOLLING apud OLIVEIRA, 2007). 

  Mendes e Leite (2005) relatam que a GL de Relaxamento são exercícios 

praticados após o expediente de trabalho e tem como objetivo relaxar o corpo e, 

especificamente, extravasar tensões das regiões que acumulam mais tensão. Assim, 

exercícios praticados após o expediente de trabalho, têm como objetivo proporcionar 

relaxamento muscular e mental aos trabalhadores 

A GL Corretiva tem como a finalidade estabelecer o antagonismo muscular, 

utilizando exercícios que visam fortalecer os músculos fracos e alongar os Músculos 

encurtados, destinando-se ao indivíduo portador de deficiência morfológica, não 

patológica, sendo aplicada a um grupo reduzido de pessoas, porem as mais utilizadas são 

as três descritas anteriormente  (MACIEL et al., 2005). 

Em relação às síndromes crônicas definidas como lesões por Esforços Repetitivos 

(LER), atualmente reconhecidas como Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
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Trabalho (DORT), representam afecções heterogêneas do aparelho locomotor 

decorrentes de condições laborativas inapropriadas e específicas.  

 
Conforme Gonçalves (2006) as síndromes crônicas definidas como 

LER e DORT possuem como principais sintomas: dor crônica, acompanhada 

ou não por alterações objetivas e que se manifestam comumente no pescoço, 

cintura escapular e/ou no membro superior em decorrência do trabalho 

(ZARDINI et al., 2012, p. 1). 

 

Para Martins e Barreto (apud Zardini et al., 2012) todo trabalho que leva o indivíduo 

ao extremo, além de causar o surgimento de algumas patologias como tendinites, bursites, 

lombalgias, as quais fazem parte da LER/DORT, também contribuem para a ocorrência 

de depressão, cansaço exacerbado, e aquisição de alguns vícios, como tabagismo ou 

alcoolismo e ainda o desenvolvimento de fatores de risco de doenças coronarianas como 

pressão arterial alta e colesterol fora dos padrões.  

Conforme Porto (2005), a Ginástica Laboral tem como principais benefícios 

fisiológicos a promoção, combate e prevenção das doenças ocupacionais, bem como do 

sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade; possibilita melhor utilização das estruturas 

osteo-mio-articulares, com maior eficiência e menor gasto energético por movimento 

específico; melhora a flexibilidade, força, coordenação, ritmo, agilidade e a resistência, 

promovendo uma maior mobilidade e melhor postura; reduz a sensação de fadiga no final 

da jornada; contribui para a promoção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador; 

propicia através da realização dos exercícios, características preparatórias, 

compensatórias e relaxantes no corpo humano, bem como os principais benefícios 

fisiológicos relacionados ao sistema cardíaco, respiratório e esquelético. Em relação aos 

benefícios psicológicos tem-se motivação por novas rotinas; melhora da autoestima e da 

autoimagem; desenvolvimento de consciência corporal; combate a tensões emocionais; e 

melhora da atenção e concentração para as atividades desempenhadas. 

No que se refere à qualidade da saúde, Serrano e Sandoval (2010) constataram em 

uma pesquisa que 61,81% dos participantes da atividade laboral se consideravam com 

uma boa condição de saúde, e 38,19% dos que não participaram afirmaram estar no 

mesmo patamar. O percentual dos que não se consideram com uma boa condição de saúde 

foi de 42,62% dos praticantes do programa de Ginástica Laboral e 57,38% dos não 

participantes. Desta forma, pode-se verificar o quão importante é o investimento de 

programas que promovam a aquisição de saúde e bem-estar dos/as colaboradores/as. 

Constou – se, que, essas questões relacionadas às condições de trabalho, contribuem 

de forma direta e indireta na queda da qualidade de vida do colaborador. Observa – se, 

também, que programas de GL bem orientada pode amenizar às condições deste quadro. 

Oliveira e Silva (2008), por sua vez constataram que o efeito agudo da GL contribui para 

o controle sobre o cortisol (hormônio causador do estresse). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ginástica laboral se mostrou, diante dos resultados da pesquisa, uma importante 

ferramenta para a promoção da saúde, beneficiando tanto os/as colaboradores/as quanto 

os/as gestores/as das empresas, além de prevenir a LER e DORT, busca a eficiência e 

saúde do musculoesquelético, redução dos riscos ambientais, redução do estresse e 
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interesse conjunto da empresa e dos/as colaboradores/as em melhorias da qualidade de 

vida.  

Portanto, devemos entender que o trabalho deva ser algo prazeroso e motivador, é 

necessário criarmos um método de escape que nos conduza a uma qualidade de vida 

satisfatória. A adoção de hábitos mais saudáveis traz consequências nas diversas 

dimensões da saúde e não apenas na saúde física. Investimentos em prevenção e 

promoção de saúde no ambiente de trabalho têm resultados diretos na satisfação do 

colaborador e no seu bem-estar, além dos benefícios em relação à minimização de dores 

e prevenção de doenças ocupacionais. Assim as empresas, a fim de combater o desgaste 

que o trabalho impõe ao trabalhador, vêm aplicando a Ginástica Laboral, aumentando a 

produtividade e reduzindo gastos com a saúde e as constantes licenças médicas dos 

funcionários. 
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RESUMO 

 

A promoção é uma possibilidade de intervenção para a prevenção do Infarto Agudo do Miocárdio , seja na 

perspectiva individual ou coletiva, sendo assim, objetivou-se evidenciar a importância do reconhecimento 

precoce do Infarto Agudo do Miocárdio por meio da elaboração de um algoritmo através de levantamento 

bibliográfico. A maior parte dos óbitos de vítimas acometida por Infarto Agudo do Miocárdio, ocorrem 

devido ao reconhecimento tardio do mesmo e em indivíduos que se encontram classificados em algum dos 

grupos de riscos são os mais acometidos, reafirmando a necessidade de sensibilização da comunidade e 

profissionais de saúde. 

 

Palavras-chave: Algoritmo. Sinais e Sintomas. Sensibilização.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é definido como um ataque cardíaco 

decorrente de um dano no músculo do coração. Ele ocorre quando há uma isquemia 

prolongada, causada pela redução ou ausência total do fluxo sanguíneo para uma 

determinada área cardíaca (SBC, 2004). A lesão miocárdica é tempo-dependente ao passo 

que, quando a assistência é prestada dentro da primeira hora a amplitude da isquemia 

passa a ser limitada melhorando a evolução do paciente, reduzindo os óbitos e 

contribuindo para a redução de gastos com terapias invasivas e de alto custo (DI CHIARA 

et al., 2003; WALKIEWICZ et al., 2008). 

O tempo entre o início dos sintomas e a entrada do paciente no hospital é longo, já 

que a vítima não reconhece precocemente os sinais e sintomas como se tratando de um 

evento cardíaco, retardando ainda mais a busca por um atendimento especializado. Esse 

retardo entre o reconhecimento e a busca, desencadeia atraso no diagnóstico, aumentando 

ainda mais a morbimortalidade da doença (CASCALDI et al., 2014; DE LUCA et al., 

2004; WU et al., 2011). 

Como observado, se tratado rapidamente, melhores serão as chances de sobrevida 

das vítimas de IAM, entretanto, quando retardado esse processo, ainda que por 30 

minutos, essa expectativa de vida é reduzida. Em decorrência da problemática exposta e 

do IAM atingir indivíduos cada vez mais jovens, objetivou-se evidenciar a importância 

do reconhecimento precoce do Infarto Agudo do Miocárdio por meio da elaboração de 

um algoritmo com linguagem simples, considerando que parte do público não está 

familiarizado com termos técnicos.  

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo e abordagem qualitativa a respeito dos 

fatores de riscos, epidemiologia e prevenção do IAM.  A busca de artigos foi realizada 
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nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic), Google Acadêmico, PubMed e 

MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), utilizando os seguintes 

descritores: Infarto Agudo do Miocárdio, Sinais e Sintomas, Prevenção, Fatores de Risco 

e Diagnóstico, em todas as buscas foi utilizado o nome Infarto Agudo do Miocárdio 

seguido do outro termo de busca, por exemplo: “Infarto Agudo do Miocárdio” and 

“Diagnóstico”. 

Foram selecionados os estudos que abordam assuntos de interesse a pesquisa, sem 

delimitação de ano de pesquisa de forma que permita a inclusão do maior número possível 

de informações sobre o tema, foram descartados os artigos que abordam aspectos que não 

estão relacionados ao tema. Para a análise e interpretação deu-se ênfase aos estudos 

relevantes publicados sobre o tema, de forma a resumir o corpo de conhecimento 

existente, levando a construção do algoritmo e a concluir sobre o assunto de interesse. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2004), determina que qualquer dor no peito 

deve ser considerada como gravidade em potencial por parte da equipe de saúde, 

observando demais sinais apresentados. Vale ressaltar ainda, que o IAM pode não 

apresentar quaisquer manifestações características (ALPERT et al., 2000; PESARO et al., 

2004; SELFER et al., 2001). 

Portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) 

apresentam maior risco de desenvolver a isquemia. Cerca de dois terços dos óbitos 

ocorrem fora do ambiente hospitalar e dentro das primeiras duas horas após o 

aparecimento dos sintomas cardiovasculares. Isso pode ser reduzido uma vez que a vítima 

reconheça os sinais/sintomas e procure por atendimento apropriado (BAHR, 1996; 

MUSSI, 2006). 

Pensando nisso é que se desenvolveu a elaboração do algoritmo (Figura 1), 

buscando auxiliar no reconhecimento de um possível evento cardíaco. 
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Figura 1: Algoritmo: Infarto Agudo do Miocárdio elaborado pelas autoras embasado em 

todo o escopo bibliográfico levantado. 

 

 
 

Os cuidados de enfermagem necessários as vítimas de IAM são: aferição dos sinais 

vitais, atentando-se à hipotensão, depressão respiratória, frequência e ritmo cardíaco; 

comunicar e anotar início e duração de dor; palpitações, dispneia ou sudorese; realizar 

balanço hídrico devido à necessidade de evitar sobrecarga cardíaca e pulmonar e 

promover cuidado individualizado, garantindo maior conforto físico. 

A maior possibilidade de intervenção para a prevenção da isquemia é a promoção 

da saúde, seja na perspectiva individual ou coletiva. Essa intervenção deve contemplar 

ações educativas que visam a redução do retardo pré-hospitalar, contribuindo para o 

reconhecimento precoce dos sinais típicos do IAM e valorizando a busca imediata pelo 

serviço de emergência. A vítima precisa ser sensibilizada a reconhecer os sinais e 

sintomas e saber exatamente quais medidas tomar o instante em que notar quaisquer 

alterações sistêmicas (BRASIL, 2015; MUSSI et al., 2007; SBC, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

 

Uma vez que a educação em saúde é a melhor forma de se prevenir contra o IAM e 

seus agravos, um algoritmo como meio facilitador descrevendo a prevenção, o 

reconhecimento dos sinais e sintomas, fatores de riscos e tratamento e consequências, é 

uma opção de método auxiliar na visualização rápido do evento cardíaco para equipes de 

saúde e comunidade, bem como, recomenda-se o estabelecimento de políticas públicas 

de prevenção que visem a sensibilização da população e capacitações de equipes 

multiprofissionais atuantes em unidades de Estratégias de Saúde da Família e 

hospitalares. 
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RESUMO 

 

O transporte ativo como a caminhada e o ciclismo pode contribuir para a rotina de hábitos saudáveis, 

principalmente, por desempenharem um papel importante para aqueles alunos que não realizam nenhum 

tipo de atividade em seu cotidiano.  Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi verificar a associação entre 

o meio de deslocamento utilizado pelos alunos e a percepção do nível de atividade física de adolescentes 

em Cáceres (MT). Para fins de amostragem, Cáceres foi classificada em cinco grandes regiões geográficas: 

norte, sul, leste, oeste e centro. Em cada região, uma escola que tivesse o ensino médio diurno foi 

randomicamente selecionada e convidada para participação no estudo. Após aceitação das escolas e 

consentimento dos pais e alunos, foram aplicados questionários sobre o meio de deslocamento até a escola 

e percepção da aptidão física cardiorrespiratória. Os resultados apontaram que adolescentes que relataram 

perceber aptidão cardiorrespiratória satisfatória ou melhor, somaram 80% para amostra geral, 90% para o 

sexo masculino e 71% para o feminino. O meio de deslocamento mais utilizado para ir à escola foi a 

bicicleta com 54%, seguida pela caminhada com 27% e os veículos motorizados com 19%. Além disso, 

verificou-se que não existe associação significativa entre as variáveis meio de deslocamento à escola e a 

percepção da aptidão cardiorrespiratória dos alunos (p=0,09).  Entretanto, observou-se tendência nos 

resultados apontando que os alunos que utilizam a bicicleta como meio de transporte escolar apresentam 

percepção muito boa da aptidão física cardiorrespiratória e entre os alunos que se utilizam de veículos 

motorizados para se deslocarem à escola, houve maior tendência a terem percepção da aptidão 

cardiorrespiratória ruim/muito ruim. 

 

Palavras-chave: Escolares. Aptidão física. Adolescência. Atividade física. Transporte ativo.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os benefícios da prática de atividade física para a saúde e qualidade de vida de 

pessoas de todas as idades estão bem documentados na literatura científica, todavia, os 

estudos sobre atividade física na fase da adolescência têm chamado muito a atenção de 

pesquisadores; movimentar-se nesta fase tem revelado muitos efeitos diretos sobre a 

saúde do adolescente e ainda, aumentado a probabilidade de baixa prática de atividade 

física dos mesmos na idade adulta, podendo gerar um efeito indireto sobre a saúde futura. 

Durante a adolescência, especificamente, há evidências de que a atividade física 

traz muitos benefícios associados à saúde esquelética (conteúdo mineral e densidade 

óssea), ao controle da pressão sanguínea e ainda da redução dos níveis de obesidade 

(HALLAL et al., 2006). 

De acordo com Modesto (2014), a atividade física na adolescência pode estar 

relacionada com outros fatores positivos tanto a nível fisiológico, como na composição 

das estruturas óssea e muscular, quanto a nível psicossocial, como na minimização dos 

problemas decorrentes do relacionamento do adolescente com a sociedade que o rodeia. 

Apesar do reconhecimento da importância da atividade física como fator de 

promoção da saúde e de prevenção de doenças, na realidade nos deparamos com muitas 
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pessoas, dentre elas os adolescentes que acabam não realizando nenhum tipo de atividade, 

seja por comodismo, ou seja, pela falta de oportunidade (FERREIRA; DIETTRICH; 

PEDRO, 2015) 

 Na adolescência, por vários motivos os sujeitos acabam enfrentando desafios 

associados a comportamentos de risco que podem trazer consequências para sua saúde e 

qualidade de vida como: a ingestão inadequada de alimentos, situações de violência, uso 

de tabaco, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas entre outros. Senna e Dessen (2015) apontam 

que os esportes e as atividades físicas podem ajudar os adolescentes a superar estes 

desafios, pois se tornam meios de adaptação ao próprio corpo, de experimentação de 

novas sensações e ainda, constituem e fortalecem um forte meio de integração social.   

Além disso, com advento da tecnologia e a mudança nos hábitos alimentares, 

observamos que, se não controlados, isso pode trazer consequências drásticas para a vida 

dos adolescentes. Isso se deve ao fato de que a má alimentação e o estilo de vida 

sedentário têm ocasionado doenças como diabetes, hipertensão, doenças 

cardiorrespiratórias, dentre outras (AFONSO, 2014). 

De acordo com dados do IBGE (BRASIL, 2010), o sobrepeso vem aumentando ano 

a ano e hoje atinge mais de 30% das crianças entre cinco e nove anos, e cerca de 20% da 

população entre 10 e 19 anos. Estas informações causam uma preocupação com a saúde 

dos adolescentes, uma vez que os hábitos na infância e adolescência podem estar 

desenhando como será a qualidade de vida na fase adulta (YANG et al., 2006). 

As recomendações para a prática de atividade física na adolescência de acordo com 

(WHO, 2010) devem incluir participação em jogos, esportes, brincadeiras, atividades de 

recreação, aulas de educação física, transporte ativo e ainda, exercícios sistematizados; 

estes devem ser realizados com a família, escola e atividades comunitárias.  

O transporte ativo como a caminhada e o ciclismo pode contribuir para a rotina de 

hábitos saudáveis, principalmente, por desempenharem um papel importante para aqueles 

alunos que não realizam nenhum tipo de atividade em seu cotidiano. Modesto (2014) 

revela que muitos adolescentes estão gastando a maior parte do seu tempo em atividades 

que não possuem exigência física, enquanto poderiam estar repensando como utilizam os 

meio de transportes e como isso pode aumentar os níveis de atividades físicas. 

Outro fator preocupante, é que, em geral, nota-se que o adolescente não tem muita 

paciência para atividades cíclicas ou repetitivas, as quais acham chatas e desmotivantes, 

por isso a necessidade de participação em atividades que façam parte da rotina diária, e 

que além de contribuir em melhorias nas principais aptidões físicas, poderão ser 

realizadas sem afetar as demandas da rotina escolar, familiar etc. 

Desta forma, este estudo buscou verificar a associação entre o meio de 

deslocamento até a escola e a percepção do nível de atividade física entre os adolescentes 

em Cáceres (MT). 

 

METODOLOGIA 

  

A pesquisa foi desenvolvida no munícipio de Cáceres, envolvendo adolescentes de 

14 a 18 anos do ensino médio de escolas públicas estaduais.  

Cáceres está localizada a 218 km da capital Cuiabá (MT) e a 80 km da divisa com 

a Bolívia. Com população de aproximadamente 91.000 habitantes, 58% de etnia parda, 

possui nove escolas estaduais com ensino médio e aproximadamente 3.646 alunos 

matriculados (BRASIL, 2016).  
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Para fins de amostragem, o munícipio foi classificado em cinco grandes regiões 

geográficas: norte, sul, leste, oeste e centro. Em cada região, uma escola que tivesse o 

ensino médio diurno foi randomicamente selecionada e convidada para participação no 

estudo.  

O recrutamento e consentimento das cinco escolas ocorreram de abril a maio de 

2015, via reuniões pessoais com os diretores da escola. A lista das escolas elegíveis foi 

criada até que as escolas randomicamente selecionadas completassem a quantidade de 

cinco escolas.  

Após aceitação das escolas para participação nos estudos, os alunos foram 

recrutados e esclarecidos sobre os procedimentos e objetivos da pesquisa. Todos os 

questionários foram aplicados aos adolescentes na sala de aula no início do dia. 

 

MEIO DE DESLOCAMENTO ATÉ A ESCOLA 

 

O meio de deslocamento utilizado até a escola foi obtido através de pergunta 

elaborada para este estudo e foi utilizado para a descrição dos resultados. Os adolescentes 

responderam: “Qual o transporte que você mais utiliza para ir à escola? ( ) bicicleta  ( ) 

carro/ônibus ( ) a pé/caminhando”. 

 

PERCEPÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA CARDIORRESPIRATÓRIA 

 

A percepção da aptidão física cardiorrespiratória foi obtida utilizando-se um 

item/resposta da Escala Internacional de Aptidão física (IFIS) (ORTEGA et al., 2011). 

Os adolescentes responderam a questão: “Pense no seu nível de condição física 

(comparado com dos seus amigos) e escolha a opção mais adequada: Tua condição física 

cardiorrespiratória (capacidade de correr durante muito tempo, por exemplo) é: ( ) Muito 

ruim ( ) Ruim ( ) Aceitável ( ) Boa ( ) Muito boa. 

Para fins deste estudo, as respostas “muito ruim” e “ruim” foram agrupadas em uma 

única categoria. 

 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

O procedimento de tabulação foi realizado em um arquivo de dados do programa 

Excel for Windows, Após conferência dos dados, todos os erros de digitação identificados 

foram corrigidos. 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa SPSS for Windows versão 20, 

empregando-se procedimentos de estatística descritiva e inferencial considerando os 

pressupostos.   

Para as análises inferenciais foi utilizada a análise de Qui-Quadrado para verificar 

associação entre meio de deslocamento e a percepção de aptidão física. O nível de 

significância adotado foi de p<=0,05. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os dados individuais foram mantidos em sigilo, sendo que os nomes, escolas, 

turmas e demais dados de identificação ficaram em um banco de dados separado de acesso 

restrito. 
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Para participar do estudo os responsáveis pelas escolas deram sua autorização. Para 

participar do estudo foi necessário o aceite do adolescente e do seu responsável, tendo 

para isso entregues os Termo de Assentimento (adolescentes) e Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido (responsáveis) e assinados, após terem sido devidamente elucidados 

sobre as características do estudo e a possibilidade de retirar-se dele, a qualquer momento, 

sem nenhum prejuízo  

Este trabalho está de acordo com a Resolução CNS/MS 466/2012 que normatiza 

estudos em humanos, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo sob nº 0685/2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A amostra foi composta por 56% de adolescentes do sexo feminino (tabela 1). A 

média de idade do grupo ficou em 16,1±0,8 anos e a distribuição entre as faixas etárias se 

mostrou heterogênea variando de 25% para adolescentes de 14-15 anos a 39% para 

adolescentes de 16 anos. Na estratificação por sexo, a idade variou de 23% para 14-15 

anos e 42% para os 16 anos no sexo feminino. No sexo masculino, 28% dos adolescentes 

tinham 14-15 anos e com valores iguais de 36% nas idades 16 anos e 17-18 anos. 

Para as séries escolares, na amostra total, os resultados apontaram que 46% dos 

alunos estudavam no 2º Ano. Entre adolescentes do sexo masculino, observou-se que 

53% da amostra foram formadas por adolescentes do 1º Ano. Para o sexo feminino, 49% 

frequentavam o 2º Ano do Ensino Médio. 

 

Tabela 1 

Distribuição dos adolescentes segundo característica etária e série escolar por sexo em 

Cáceres - MT, 2015. 

 

   
Feminino 

n=197 (56%) 
Masculino 

n=156 (44%) 
Total 

n= 353 (100%) 

Idade em anos   Média  DP     

Média (DP)  16.2 ±0.8 16.1 ±0.9 16.1 ±0.8 

14-15   45 (23) 44 (28) 89 (25) 

16   82 (42) 56 (36) 138 (39) 

17-18   70 (36) 56 (36) 126 (36) 

Total  197  156  353  

Série Escolar         

1º Ano   76 (39) 83 (53) 159 (45) 

2º Ano   96 (49) 68 (44) 164 (46) 

3º Ano   25 (13) 5 (3) 30 (8) 

Total  197  156  353  

DP= desvio padrão 

 

 A tabela 2 apresenta a distribuição dos adolescentes segundo a percepção da 

aptidão cardiorrespiratória. Na amostra total, verificamos que 34% relataram que 

possuem percepção satisfatória e apenas 20% interpretam sua aptidão cardiorrespiratória 

como Ruim/Muito Ruim. Entre os adolescentes do sexo masculino, 36% indicaram 

perceber a aptidão como Boa e apenas 10% relataram como Ruim/Muito ruim, enquanto 



 
 

453 

 

que entre o sexo feminino, 37% relataram como Satisfatória e 29% entenderam como 

Ruim/Muito Ruim. 

 

Quando analisamos os adolescentes que relataram percepção de aptidão 

cardiorrespiratória satisfatória ou melhor, esse valor chega aos 80% para amostra geral, 

90% para o sexo masculino e 71% para o feminino. Embora se trate especificamente de 

um dado que envolve a percepção do aluno, estudos como o realizado por (ORTEGA et 

al., 2011), atestam que adolescentes que relatam aptidão cardiorrespiratória boa/muito 

boa, apresentam um perfil cardiovascular mais favorável que aqueles que percebem como 

ruim/muito ruim.  

 

 

Tabela 2 

Distribuição dos adolescentes segundo Percepção da aptidão cardiorrespiratória e Meio 

de Deslocamento à escola por sexo em Cáceres - MT, 2015. 

 

   
Feminino 

N=197 (56%) 
Masculino 

n=156 (44%) 

Total 

n= 353 

(100%) 

Percepção da aptidão 

Cardiorrespiratória (%) 

       

Ruim/ Muito Ruim  50 (29) 14 (10) 64 (20) 

Satisfatório  63 (37) 43 (30) 106 (34) 

Bom  45 (26) 51 (36) 96 (31) 

Muito Bom  14 (8) 34 (24) 48 (15) 

Total  172  142  314  

Meio de Deslocamento a escola (%)        

Bicicleta  81 (47) 90 (63) 171 (54) 

Veículos Motorizados  40 (23) 21 (15) 61 (19) 

Caminhada  51 (30) 33 (23) 84 (27) 

Total  172  144  316  

 

Com relação a tabela 3, o meio de deslocamento mais utilizado para ir à escola 

entre os adolescentes da amostra total foi a bicicleta com 54%, seguida pela caminhada 

com 27% e por meio de veículos motorizados com 19%. Essa tendência também foi 

observada, respectivamente, nos sexos masculino (63%, 23% e 15%) e feminino (47%, 

30% e 23%). 

 

Tabela 3 

Associação entre percepção da aptidão cardiorrespiratória e meio de Deslocamento à 

escola entre adolescentes de Cáceres - MT, 2015. 

 

Meio de Deslocamento 

utilizado até a escola 

Percepção da aptidão cardiorrespiratória  

Ruim/Muito Ruim Satisfatório Bom Muito bom Total 

Bicicleta 30 (34,9) 54 (57,2) 51 (51,8) 35 (26,2) 170 

Veículos Motorizados 18 (12,3) 21 (20,2) 16 (18,3) 5 (9,2) 60 

Caminhada 16 (16,8) 30 (27,6) 28 (25,0) 8 (12,6) 82 
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A tabela 3 é referente ao teste qui-quadrado e constatou que não existe associação 

significativa entre as variáveis meio de deslocamento à escola e a percepção da aptidão 

cardiorrespiratória dos alunos (p=0,09).  Entretanto, observou-se tendência nos resultados 

apontando que os alunos que utilizam a bicicleta como meio de transporte escolar 

apresentam percepção muito boa da aptidão física cardiorrespiratória (valor esperado = 

26,2 e valor encontrado = 35). Além disso, para os alunos que se utilizam de veículos 

motorizados para se deslocarem à escola, os resultados indicaram maior tendência a 

perceberem ter aptidão cardiorrespiratória ruim/muito ruim (valor esperado= 12,3 e valor 

encontrado = 18). 

A importância da utilização da bicicleta no contexto geral da prática de atividade 

física é reforçada por pesquisadores como Pires et al. (2004) que ressaltam que a maior 

parte da atividade física realizada por adolescentes se concentra na utilização deste tipo 

de transporte. Em Cáceres, esta situação se torna mais característica em virtude da 

bicicleta ser o principal meio de transporte da população. 

Em outro estudo desenvolvido por Silva et al. (2012), os autores destacam que os 

adolescentes que utilizam meios de transporte mais ativos, como a bicicleta, para se 

deslocarem até a escola tendem a apresentar maior nível de atividade física e melhor 

saúde cardiovascular do que os adolescentes que utilizam meios de transporte passivo 

como carros, ônibus ou motocicletas. 

Os resultados encontrados neste estudo podem contribuir para ações específicas 

de promoção da atividade física e da saúde por parte de entidades governamentais e não 

governamentais. A melhoria das condições das ruas e avenidas devem se tornar 

prioridades no planejamento de estratégias na busca pelo estilo de vida ativo, em virtude 

de grande parte dos adolescentes utilizarem da bicicleta como principal de transportes e 

esta contribuir para melhora nas aptidões físicas e impactar diretamente na saúde. 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, embora não tenhamos verificado resultados estatisticamente 

significativos neste estudo, os dados apontaram tendência de associação entre a percepção 

muito boa de aptidão cardiorrespiratória e o meio de deslocamento por meio da bicicleta, 

como também, a associação entre percepção ruim/muito ruim de aptidão 

cardiorrespiratória com o deslocamento se utilizando de veículos motorizados. 

Além disso, verificou-se que a grande maioria dos adolescentes da amostragem 

de Cáceres indicou perceberem sua aptidão física satisfatória, ou melhor. 
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. 
RESUMO 

 

Nos últimos tempos tem aumentado o número de crianças hipertensas, a elevação da pressão arterial na 

infância representa um fator de risco para que a enfermidade se manifeste mais tarde na vida adulta, filhos 

de pais hipertensos devem redobrar os cuidados em virtude do aumento da chance de desenvolver a doença. 

Considerada uma doença silenciosa, em muitos casos são diagnosticadas apenas quando as crianças são 

internadas. O presente estudo tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico da importância da 

verificação da pressão arterial em crianças. Trata-se de uma pesquisa integrativa, de abordagem qualitativa 

buscando evidências na área da saúde a partir de um tema em questão, a pressão arterial na criança. Como 

resultados, observou-se ao final desse estudo, que a verificação da pressão arterial na criança deve começar 

aos três anos e ser realizada anualmente. As verificações da pressão arterial na criança exigem técnicas 

diferenciadas com cuidados em relação à ausculta, tamanho do equipamento, condições da criança, 

identificação do sexo, altura e idade. A verificação da pressão arterial na criança deve fazer parte do exame 

físico rotineiro, sendo necessário que a medida da pressão arterial seja realizada conforme a técnica para 

evitar resultados equivocados, a fim de prevenir e realizar o diagnóstico precoce da hipertensão arterial 

sistêmica. 

 

Palavras-chaves: Infância. Hipertensão arterial. Recomendações.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As alterações na pressão arterial (PA) nas crianças e adolescentes vêm tendo um 

aumento nos últimos anos (BRASIL, 2007). Essas alterações que vem ocorrendo na 

pressão arterial em crianças e adolescentes vêm causando preocupação, não apenas por 

causa da prevalência, mas por causa de evidências apresentadas que a hipertensão tem se 

acompanhada desde a infância até a fase adulta. Metades desses adultos hipertensos 

obterão essa elevação desses valores pressóricos na pressão arterial desde criança 

(NOUBIAP et al., 2017). 

         Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) a medição da pressão arterial na 

infância é obrigatória, desde os três anos de idade e anualmente, não somente no 

consultório, como também aferir em ambiente escolar, conforme recomendação feita pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Americana de Pediatria. 

         A hipertensão arterial sistêmica (HAS) acomete cerca de 15% a 30% da população 

adulta brasileira, devido a esta prevalência, fazem com que seja um enorme desafio para 

a saúde pública. E por isso vem crescendo a preocupação com a hipertensão arterial em 

crianças e adolescente (FIGUEIRINHA et al., 2017). A porcentagem de crianças e 

adolescente com hipertensão arterial aumentou muito nos últimos anos, com a prevalência 

na idade pediátrica em torno de 3% a 5% (SBC, 2016).  

         Em revisão sistemática com crianças em nível escolares brasileiros foi observada 

em média de 7,6% apresentavam pré-hipertensão e 8,4% foram diagnosticada com 

hipertensão arterial (FÉLIX et al., 2016). 
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         A avaliação de uma criança com hipertensão arterial tem como principal objetivo, 

identificar causas que poderão ser tratadas, de fatores de risco e crianças que requeiram 

tratamento imediato (TRATADO DE PEDIATRIA, 2014). 

         Para que possa obter uma confirmação de um diagnóstico confirmado de que a 

criança é hipertensa, somente após três verificações da pressão arterial em diferentes 

momentos, podendo ser dias ou semanas, o percentil devem ser maiores que 95º para 

altura, sexo e idade do paciente (SOUZA et al., 2017). Em casos de crianças com níveis 

pressóricos elevados, por mais que estejam dentro dos limites, esses podem evoluir ao 

longo da vida tornando se adultos hipertensos. Como as alterações da pressão arterial 

podem ter origem desde a infância, é necessário criar estratégias preventivas para 

controlar e monitorar os fatores de riscos, que podem estar associadas à hipertensão 

arterial sistêmica e assim realizarem medidas para reduzir as complicações tardias 

(FIGUEIRINHA et al., 2017). 

 O objetivo desse trabalho é revisar na literatura a importância da verificação da 

pressão arterial em crianças. 

 

METODOLOGIA  

 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, um método baseado em 

pesquisa da prática clínica, ou seja, consiste na busca de evidências na área da saúde a 

partir de um delimitado tema ou questão, objetivando de uma forma sistemática e 

organizada, aperfeiçoar o conhecimento do tema em pesquisa, reunido e sistematizado. A 

presente revisão tem como questão norteadora “a verificação da pressão arterial em 

crianças e adolescente, está sendo aferida nos consultórios pediátricos ou nas unidades 

básica de saúde”.  

         Foram utilizados artigos, disponibilizados online e gratuitamente nas bases de dados 

como biblioteca virtual em saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (Scielo); 

Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google 

Acadêmico, utilizando descritores encontrados no DeCS (Descritores em Ciências da 

Saúde) na Biblioteca virtual em Saúde: pressão arterial, criança, adolescentes, hipertensão 

arterial, fatores de riscos, infância, adolescência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

          A verificação da pressão arterial é um método não invasivo que faz parte de uma 

verificação rotineira quando são realizados os sinais vitais (KOCH; FURASAWA, 2015). 

A pressão arterial em crianças deve ser verificada a partir dos três anos de idade até a 

adolescência, durante uma vez ao ano (BRASIL, 2013). A medida da pressão arterial 

serve para identificar a hipertensão arterial (HA), assim podendo diagnosticar e prevenir 

complicações cardiovasculares (SBC, 2010). 

          Existem algumas expecificações para aferir a pressão arterial de uma  criança, no 

caso da insuflação do manguito deverá insulflar até 20-30mmHg acima da pressão arterial 

sistólica, essa insulflação deve ser feita lentamente em torno de 2-3mmHg por batimento 

cardíaco, a pressão sistólica deverá permanecer da mesma forma que o pulso braquial 

passa ser ouvido na ausculta da fase I de Korotkoff, quando o manquito for esvaziando 

ficando a baixo da pressão sistólica, o pulso continuar a ser ouvido  até o abafamento da 

fase IV de Korotkoff, e só desaparece na fase V de Korotkoff. 
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No entanto, algumas crianças vão até a fase 0mmHg, se caso ocorrer deverá ser 

aferida novamente com menos pressão do estetoscopio sobre a artéria braquial 

(SALGADO; CARVALHES, 2003; SBC, 2010). A largura da braçadeira tem que estar 

no tamanho adequado, e esse tamanho que se refere da braçadeira é a bexiga inflavél 

interna e não a cobertura de pano que fica por cima. A largura da braçadeira tem que estar 

em torno de 40% da circunferência do braço, entre o acrômio e o olecrâno, normalmente 

esse tamanho da bexiga cobrirá de 80% a 100% da circunferência do braço, por isso não 

importa o tipo de técnica não invasiva que se utiliza, onde o mais importante é o tamanho 

da braçadeira utilizada (HOCKENBERRY, 2006). 

          Em cada avaliação realizada pelo pediatra, deverá ser feito pelo menos duas vezes 

a aferição da pressão arterial com intervalo mínimo de 1 a 2 minutos para poder permitir 

a liberação do sangue aprisionado devido à pressão feita pelo manguito. Caso ocorram 

algumas alterações na pressão arterial, devem realizar outra aferição da PA em diferentes 

ocasiões (SALGADO; CARVALHES, 2003).  

         Um dos fatores que pode influenciar a aferição da PA é relacionadas com as 

condições do ambiente principalmente se houver inquietude da criança (SANTOS et al., 

2003) Quando for verificar a pressão arterial nas crianças ela deverá estar calma e 

ambiente tranquilo, deixar o paciente em repouso uns dez minutos, deve ser verificado se 

ele está com a bexiga cheia, estiver em posição sentada com o braço estendido na altura 

do coração, o braço deve permanecer apoiado. O estetoscópio é colocado ao longo do 

pulso da artéria braquial, proximo e medial a fossa cubital, abaixo da borda inferior da 

braçadeira, deverá informar todo procedimento realizado ao paciente (KOCH; 

FURASAWA,2015). 

         É considerada pressão arterial normal, quando a sistólica e diastólica estiver abaixo 

do percentil 90º, quando o percentil estiver entre 90º a 95º para sistólica e dastólica é 

considerada pressão arterial normal-alta ou limitrófe, quando estiver para sistólica e 

diastólica acima do percentil 95º já pode considerar como uma criança hipertensa, mas 

após ser medido em três acasiões diferentes (SALGADO; CARVALHES, 2003).  

Entretanto, recomenda se modificar o esquema de acordo com a condição clinica da 

criança. As medidas tem que ser repetidas pelo menos duas ou mais visitas, as aferições 

na primeira avaliação devem realizar em ambos os membros superiores (SBC, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

          Conclui-se a verificação da pressão arterial na criança deve fazer parte do exame 

físico rotineiro sendo necessário que a medida da pressão arterial seja realizada conforme 

a técnica para evitar resultados equivocados, a fim de prevenir e realizar o diagnóstico 

precoce da hipertensão arterial sistêmica. 
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RESUMO 

 

A prática curricular permite um contato com o ambiente de trabalho e cria maior autonomia profissional. 

Assim, gradualmente, este entrará em contato com as atribuições dos profissionais de sua área e reiterará a 

importância da interdisciplinaridade para o cuidado em saúde. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é 

relatar a experiência vivenciada pelas acadêmicas de Enfermagem na primeira prática curricular. Trata-se 

de um estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência acerca das práticas curriculares da 

disciplina de Fundamentos do Cuidado Humano II do quarto semestre do curso de Bacharelado em 

Enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso campus de Diamantino. As acadêmicas 

desenvolveram suas práticas curriculares nos dois níveis de atenção e puderam vivenciar momentos 

diferentes de aprendizado, despertando inclusive um olhar crítico sobre as atividades desenvolvidas. A 

inclusão das acadêmicas em rotinas de diferentes níveis de atenção -ESF e UPA, é de suma importância 

para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras e destreza manual, além de possibilitar um 

pensamento crítico-reflexivo acerca das experiências em cada nível de atenção. Dessa forma, traz 

contribuição para a formação em Enfermagem, visto a sua importância, como membro da equipe que pode 

e deve fazer a diferença na organização e otimização do trabalho em sua área de responsabilidade. 

 

Palavras-chave: Ensino superior. Cuidado em saúde. Estágios em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As práticas curriculares de ensino constituem-se uma atividade obrigatória, com 

uma carga horária pré-estabelecida que deverá ser realizada pelo aluno. Os cursos que 

possuem práticas curriculares sejam eles de instituições públicas ou privadas, deverão ser 

cursadas pelo discente sob a orientação e supervisão de um professor-orientador e/ou 

profissionais credenciados. Trata-se do primeiro contato do aluno com seu futuro campo 

de atuação, na tentativa de aproximá-lo da realidade social, correlacionando teoria e 

prática, capacitando-o a agir diante da complexidade das situações do cotidiano, com 

pensamento flexível, crítico, reflexivo e transformador. Ao introduzir o graduando na 

realidade de saúde local, a prática curricular permite um contato com o ambiente de 

trabalho e cria maior autonomia profissional. Assim, gradualmente, este entrará em 

contato com as atribuições dos profissionais de sua área e reiterará a importância da 

interdisciplinaridade para o cuidado em saúde.      

 Dentre os cursos que possuem esse tipo de formação encontra-se a Enfermagem, 

caracterizada como uma profissão que possui potencial para fomentar ideias inovadoras 

e formar profissionais proativos, dinâmicos e capazes de lidar com as incertezas e 

dificuldades da sociedade contemporânea. No entanto, para alcançar esse resultado, os 

discentes precisam estar envolvidos em ações e serviços que instiguem uma postura ativa 

diante da profissão, que se inicie, preferencialmente, nos primeiros semestres da 

graduação e se estenda até os semestres finais (BACKES et al., 2012). Nesse contexto, o 

objetivo desse trabalho é relatar a experiência vivenciada pelas acadêmicas de 

Enfermagem na primeira prática curricular.  
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METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência, com 

intervenções em relação as observações dos procedimentos e realização das práticas 

curriculares da disciplina de Fundamentos do Cuidado Humano II do quarto semestre do 

curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade do Estado de Mato Grosso 

campus de Diamantino. As práticas foram realizadas em seis dias do mês de julho de 

2017, em período integral, alternando os dias em dois níveis de atenção: primário, na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e secundário, na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), ambos localizados no município de Diamantino. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As acadêmicas desenvolveram suas práticas curriculares nos dois níveis de atenção 

e puderam vivenciar momentos diferentes de aprendizado, despertando inclusive um 

olhar crítico sobre as atividades desenvolvidas. Logo os resultados das práticas 

vivenciadas foram categorizados em dois eixos temáticos, conforme atividades 

desenvolvidas e pensamentos críticos obtidos: 1) Atividades desenvolvidas na atenção 

primária e secundária: na ESF foi oportunizado participar das consultas de enfermagem 

com clientes hipertensos. Durante a consulta foi realizado o acompanhamento e 

monitoramento sistemático dos pacientes, além de orientações de promoção da saúde e 

prevenção de complicações. Realizou-se ainda educação em saúde em sala de espera e 

avaliação de risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DPOC) (risco 

cardiovascular) nos pacientes que procuravam a unidade.    

 Durante avaliação de risco cardiovascular utilizou-se o Escore de Framingham 

para classificar o paciente em baixo, mediano ou alto risco. Nessa unidade também é feito 

o acompanhamento médico a cada três meses com esses clientes, através de consulta e 

visita domiciliar. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a Equipe de Enfermagem 

também realizam visitas domiciliares e analisa o quadro da doença crônica de cada 

paciente, aconselhando-os que além da terapêutica medicamentosa, existem outros 

comportamentos que devem ser adotados para prevenir complicações, como a 

modificação dos hábitos de vida prejudiciais à saúde: alimentação inadequada, 

sedentarismo, tabagismo e alcoolismo. Com relação a materiais necessários para 

desenvolver os procedimentos, observou-se uma carência em itens básicos, como lençóis, 

papel toalha e luvas de procedimentos.       

 No PA acompanharam-se vários procedimentos técnicos de responsabilidade da 

equipe de enfermagem, como punções venosas, sondagem vesical, controle dos sinais 

vitais, aprazamento e administração de medicações, bem como todos os registros e 

evoluções, além da observação dos cuidados realizados ao paciente crítico. Vale ressaltar 

que a convivência e o diálogo com a equipe multiprofissional dos serviços foram 

importantes para ampliar o conhecimento sobre a assistência de enfermagem e as 

dificuldades enfrentadas na prática profissional, além do mais, as experiências 

compartilhadas foram essenciais para despertar muitas reflexões. Foi possível constatar 

sobre alguns problemas que os profissionais da saúde vêm enfrentando para oferecer um 

trabalho de qualidade aos usuários, a falta de materiais é uma das principais dificuldades 

que todas as unidades de atendimento de saúde de caráter público vem encarando com 

isso dificultando aplicação de um trabalho com excelência, foi observado também que  
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umas das maiores inquietações é a grande procura pelo serviço do pronto atendimento, 

que durantes os dias das práticas curriculares teve alta demanda, número de profissionais 

reduzidos e carga de trabalho excessiva e estressante.     

 Evidenciou-se que várias pessoas que procuravam a UPA teriam seus problemas 

resolvidos na ESF, considerando o quadro das suas necessidades. Isso demonstra a falta 

de informações ou entendimento dos diferentes níveis de atenção em saúde, uma vez que 

estes atendimentos se designassem ao local correto, evitariam superlotação e sobrecarga 

de trabalho profissional, o que impacta na qualidade da assistência prestada. 
 

CONCLUSÕES 

 

A inclusão das acadêmicas em rotinas de diferentes níveis de atenção -ESF e UPA, 

é de suma importância para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras e destreza 

manual, além de possibilitar um pensamento crítico-reflexivo acerca das experiências em 

cada nível de atenção. Dessa forma, traz contribuição para a formação em Enfermagem, 

visto a sua importância, como membro da equipe que pode e deve fazer a diferença na 

organização e otimização do trabalho em sua área de responsabilidade. Com melhores 

condições de trabalho e uma equipe multidisciplinar engajada, pode-se atender a todo o 

público-alvo com eficiência e alcançar os objetivos que as unidades de atenção básica e 

pronto atendimento almejam. 
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