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APRESENTAÇÃO

A Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX), teve sua constituição original-
mente nos eventos denominados Feira de Ciências, Seminário de Projetos Tecnológicos, 
Jornada Científi ca e Mostra do Despertar para Ciência. 

A JENPEX integra ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, com o objetivo 
de obter refl exos positivos no ensino aprendizagem, na formação humana e profi ssional, 
na difusão de experiências, conhecimentos e tecnologias, possibilitando a formação do 
profi ssional cidadão.

Nesta edição, o tema foi “Ciência e Tecnologia no Pantanal matogrossense”, e o ob-
jetivo foi discutir e refl etir sobre o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação científi ca, 
pedagógica e tecnológica nessa região do Estado, com foco no potencial, uso e impactos 
sobre os recursos naturais. 

A difusão das produções e iniciativas científi cas, pedagógicas e tecnológicas desen-
volvidas pelo campus, por profi ssionais independentes e outras instituições foi também um 
dos focos do JENPEX. 

O JENPEX teve como público os estudantes das diversas modalidades de ensino (en-
sino médio integrado ao técnico, técnico subsequente ao ensino médio, graduação e pós-
graduação), professores da Educação Básica e pesquisadores das áreas de agropecuária, 
informática, biocombustíveis e engenharia fl orestal, produtores rurais, profi ssionais 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. ofi cinas e minicursos; iii. apresentação de 
trabalhos científi cos, tecnológico e pedagógicos, no formato pôster, realizados por: alunos 
da educação básica, na Mostra de Iniciação científi ca no Pantanal, e, trabalhos de iniciação 
científi ca 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, ex-
tensão e inovação, com refl exos positivos no ensino-aprendizagem, formação humana e 
profi ssional, difusão de experiências, conhecimentos e tecnologias. Mais do que isso, é 
uma oportunidade de apresentar à sociedade matogrossense as contribuições do IFMT, 
reafi rmando o compromisso com o desenvolvimento da região.

Comissão Organizadora
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Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia. 

Resumo

Este trabalho teve como objetivo analisar e levantar informações sobre o comércio de iscas vivas realizado 
no município de Cáceres, Mato Grosso. Para isso, foram realizadas pesquisas a campo, onde foramvisitadas 
quatro lojas de artigos para pesca deste município, com a fi nalidade de aplicar questionários aos seus comer-
ciantes sobre a comercialização de iscas vivas. Após as entrevistas, os dados obtidos foram tabulados em 
planilha Excel para facilitar a interpretação. As espécies peixes, utilizadas como iscas vivas, comercializadas 
em Cáceres são muçum, lambari, camboatá, jejum e tuvira, com preços variando de acordo com a espécie, de 
R$ 0,70 a R$ 3,00 a unidade. Verifi cou-se que o mercado de iscas vivas em Cáceres encontra-se estagnado, 
tendo muitas difi culdades, apesar de o turismo da pesca esportiva ser expressivo na região.
Palavras-chave: Apetrechos, Turismo, Pesca Esportiva

Introdução

A indústria da pesca esportiva desenvolveu-se muito nesta última década, principal-
mente devido ao aparecimento dos pesqueiros particulares denominados “pesque-pague”, 
sendo a pesca esportiva e o lazer a baixo custo, o grande atrativo desta atividade (USHIZI-
MA; BOCK, 2002).  

Paralelamente ao crescimento da procura pela pesca, várias outras atividades se 
desenvolveram, como a indústria da fabricação de equipamentos e artigos esportivos para 
pesca, turismo ecológico, segmento da mídia especializada no assunto (escrita e televisiva) 
e a “indústria das iscas vivas”, que pode ser caracterizada como uma atividade puramente 
extrativa praticada principalmente por ribeirinhos, comercializando espécies como a tuvira, 
muçum (Symbranchus sp.), pirambóia (Lepidosiren sp.), camboatá ou caboja (Callichthys 
sp.), jejum (Erythrinus sp.) e muitos outros peixes menores (USHIZIMA; BOCK, 2000).

A primeira ação de uma pescaria é a opção pelo tipo de isca mais adequada ao tipo 
de peixe que se pretende capturar. Uma isca é um apetrecho anexado ao fi m de uma linha 
de pesca com o objetivo de capturar o peixe.

O objetivo deste trabalho foi coletar, analisar e divulgar informações sobre o comércio 
de iscas vivas realizado no município de Cáceres, Mato Grosso.
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Metodologia

Os dados deste estudo foram levantados através de pesquisa campo em quatro es-
tabelecimentos comerciais de pesca esportiva do município de Cáceres, Mato Grosso, em 
setembro de 2017.  

Foram aplicados questionários semiestruturados aos comerciantes, por meio de en-
trevista. Os questionários continham perguntas relacionadas: às espécies de iscas vivas 
comercializadas; origem; métodos utilizados para manter as iscas vivas; entraves encon-
trados pela atividade em Cáceres; sugestões para o desenvolvimento deste mercado em 
Cáceres; se a venda de peixes utilizados como iscas é maior ou menor que outros tipos de 
iscas (minhoca, milho, etc.) e perfi l do comprador.

Após as entrevistas, os dados foram tabulados em planilha Excel para melhor inter-
pretação dos resultados.

Resultados e Discussões

As espécies de iscas vivas comercializadas em Cáceres são: muçum, lambari, cam-
boatá, jejum e tuvira, sendo esta a espécie mais comercializada nos estabelecimentos. No 
quadro 1, estão apresentados os valores dessas espécies.

Quadro 1. Iscas vivas comercializadas e seus preços em 26/09/17.

Espécie Valor unitário (R$)
Tuvira 0,70 a 1,30
Muçum 3,00
Lambari 0,85
Jejum 2,30

Camboatá 2,00
 

Os comerciantes comentaram que o preço das iscas vivas sofre mudanças de acordo 
com a época do ano e explicaram que durante a piracema não há muito lucro e procura 
como no resto do ano. Também há uma variação de preços que está relacionada com a 
oferta de espécies, pois dependendo das estações do ano, como em períodos frios ou chu-
vosos, algumas espécies são mais difíceis de serem capturadas.

Quando perguntados sobre a origem dos peixes comercializados como iscas, dis-
seram que adquirem com pescadores da região. Sobre o perfi l dos compradores de iscas 
vivas, informaram que a maioria é do sexo masculino, em idade adulta.

Apesar da existência de uma grande variedade de espécies de peixes, utilizadas como 
iscas vivas, seu percentual de venda não supera outros tipos de iscas como a minhoca. 

Para manter viva a isca, são empregados alguns métodos, como a utilização de bom-
bas de oxigênio para o lambari, e manutenção em caixas de água, com trocas frequentes 
desta, para as demais espécies.
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Sobre as difi culdades encontradas, eles apontaram: a irregularidade no fornecimento 
de peixes, uma vez que o clima interfere na pesca; e ainda, o transporte e manutenção da 
sobrevivência das iscas, que pode causar mortalidade dos peixes estocados. Também foi 
comentado que os pescadores da região não possuem o hábito de comprar iscas, tornando 
os turistas da pesca esportiva os maiores compradores. Por tudo isso, há um desânimo 
entre os empresários do ramo.

Considerando que os turistas são os principais consumidores deste mercado e como 
sugestão para melhorar esta atividade, um dos comerciantes apontou aumentar os investi-
mentos com propaganda e turismo na cidade.

Conclusões

Conclui-se que o mercado de iscas vivas não é muito desenvolvido no município de 
Cáceres-MT, encontrando muitas difi culdades, apesar de haver grande eventos relaciona-
dos à pesca esportiva, como o FIPe. 

Referências

USHIZIMA, T.T.; BOCK, C.L. Defi nição de características sexuais secundárias em Gymnotus aff . Carapo 
(Teleostei, Gymnotidae). Infl uência da Indução Hormonal como Técnica de Proparação Artifi cial. In: USHIZI-
MA, Thiago Tetsuo. Relatório do Estágio Curricular Supervisionado. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Zootecnia) - Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2000.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

14

ENCHENTES, SECAS, FOGO E POLUIÇÃO: COLAPSO NATURAL OU ANTRÓPICO?

 Aline da S. Souza1, Caroline da Mata e S. Baicere1, Valdiceia C. Pereira1, Abdala Untar2

1 Alunas do curso técnico em Agropecuária, IFMT-Campus Cáceres-prof. Olegário Baldo,
2 Engenheiro Agrônomo, Prof. M. Sc., IFMT-Campus Cáceres-Prof. Olegário Baldo, 

abdala.untar@cas.ifmt.edu.br 

Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina veterinária e Zootecnia.

Resumo

Este artigo é o resultado de revisão bibliográfi ca sobre o tema feita através de sites, documentários, artigos 
científi cos, visando discutir o tema proposto pelo Professor M. Sc. Abdala Untar, do componente curricular 
Uso, manejo e Conservação do Solo e da Água. Objetiva, também, trazer à baila este assunto atual e preo-
cupante, propiciando aos leitores formas refl exivas de olhar o mundo contemporâneo. O pano de fundo deste 
artigo é a abordagem sistêmica, práxis do professor orientador, em sua perspectiva fi losófi ca e maneira sus-
tentável de pensar e agir.
Palavras-chave: Alterações climáticas. Intempéries naturais. Prejuízo ambiental.

Introdução

É comum atualmente ouvir pessoas mais velhas reclamando sobre o clima, dias extre-
mamente quentes, chuvas torrenciais e grandes transformações das paisagens como rios 
e fl orestas. Neste artigo, abordar-se-á sobre as possíveis causas das secas, enchentes, 
incêndios fl orestais e a poluição decorrentes e os fatores predisponentes, trazendo muitos 
problemas para a sociedade, impactando tanto a saúde e modo de vida da sociedade quan-
to à economia local, regional e mundial.

As enchentes são fenômenos naturais, mas pode ser intensifi cado pelas práticas hu-
manas no espaço das cidades. Segundo Pena (2017), a interferência humana sobre os 
ecossistemas, vem provocando enchentes e inundações que ocorrem das mais diversas 
formas. Em casos extremos podem estar relacionadas com rompimentos de diques e bar-
ragens, o que pode causar sérios danos à natureza em suas múltiplas dimensões e a socie-
dade como um todo. Mas, quase sempre essa questão está ligada ao mau uso do espaço 
de viver do homem pelo homem. 

A seca é um fenômeno natural de ordem física e climática. E antrópicos, que são 
ações causadas pelo homem como o desfl orestamento, a emissão de gases pelas quei-
madas frequentes. As fl orestas fazem papel de fígado, fi ltrando os gases jogados na at-
mosfera. É necessário então refl orestar as áreas devastadas, para diminuir o efeito estufa. 
A umidade de evaporação fi ca por sobre os oceanos, que por sua vez constituem 70% do 
globo terrestre.  Essa umidade precisa das árvores, das fl orestas para puxá-la e então se 
deslocar até os continentes, trazendo o frescor climático, evitando queimadas, amenizando 
o tempo seco, evitando secas de períodos muito prolongados, reduzindo o impacto dos 
ventos (NOBRE, 2016)

O fogo pode ser tanto antrópico como natural, pois o homem, através de suas ações 
como a queimadas de fl orestas, lavouras ou até mesmo de folhas dos quintais faz com 
que se acelere o processo natural. O fogo natural pode ser ocasionado por vários fatores 
naturais, como exemplo, o pinheiro, uma árvore que quando caem suas raízes continuam 
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mandando uma substância para o tronco, essa substância logo se torna infl amável e unido 
ao calor extremo causa o início de chamas e futuramente um incêndio. Salemi (2015) afi r-
ma que certos distúrbios climáticos podem ser de origem natural e antrópica. 

Metodologia

Para o desenvolvimento deste artigo, foram feitas pesquisas em sites, leituras de arti-
gos, debates em grupo, sob as orientações do professor da disciplina

Resultados e Discussões

Pode-se afi rmar então, que as questões das enchentes, secas e fogo, podem ser de 
ordem natural, mas que em sua grande maioria possuem ações provocadas pelo homem. 
Suas atitudes no mau uso do espaço urbano e rural faz com que haja enchentes de grandes 
proporções causando, assim, grandes danos a sociedade.

As secas, desertifi cações, ou longos períodos de estiagem, atribuem-se em sua gran-
de maioria a ações antrópicas, as quais se relacionam ao efeito estufa, queimadas e o 
desfl orestamento. 

O fogo, em sua grande parte advém da negligência humana no trato com o mesmo e à 
não observação à legislação ambiental vigente. Devido a facilidade de realizar a limpeza de 
determinado local sem que aja custo algum fi nanceiramente a quem comete, porém acaba 
por destruir fl ora e fauna, além de trazer consequências a saúde pública.

Figura 1. Enchentes no Nordeste brasileiro. Paradoxo.

Figura 2.  Seca na Região Sul e Sudeste do Brasil, em 2016.
Fonte: g1.globo.com.
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Figura 3. Incêndios fl orestais no Norte e Centro-Oeste do país. 
Fonte: G1.Globo.com. 2016. 

Conclusões

É difícil para o ser humano comum captar a dimensão do problema, no entanto é a 
realidade está aí para levantar a discussão do papel do homem nesse contexto. Os noticiá-
rios estão repletos de casos, de toda ordem e intensidade, não raras vezes, trágicos. 

Conclui-se que o problema é crônico em muitas cidades brasileiras e no mundo, e a 
melhor forma de lidar com esse problema é através da educação do maior agente causal, o 
próprio homem. Os fatores que impulsionam as secas pelo ambiente terrestre, só irá obter 
resultado caso a sociedade de um modo geral saia da posição passiva e se torne o agente 
transformador dessa mentalidade ambiental arcaica.
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Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia.

Resumo

O fornecimento de alimento adequado, em quantidade e qualidade, é importante para o sucesso econômico 
de uma piscicultura. As rações para peixes são diferenciadas por formulações nutricionais, cor, sabor, odor, 
textura, bem como formato. O objetivo deste trabalho foi levantar informações sobre a comercialização de 
rações para peixes, em casas agropecuárias do município de Cáceres, Mato Grosso. Para isso, foram revisa-
das bibliografi as, e ainda, elaborado questionário, o qual foi utilizado em entrevistas com comerciantes deste 
município. Os resultados do presente estudo mostram que são comercializados diversos tipos de rações para 
diversas fases da produção de peixes, com tamanhos de pelete variando de 2 a 12 mm e porcentagem de 
proteína bruta de 18 a 48 % PB. Constatou-se que a maioria dos comerciantes possui um faturamento satisfa-
tório com a venda dessas rações, reivindicando apenas redução no preço da ração por parte dos fabricantes. 
Palavras-chave: Alimentação. Vendas de ração. Rendimento econômico. 

Introdução

Uma grande preocupação dos piscicultores deve ser na hora de adquirir uma ração, 
pois a mesma deverá suprir as necessidades de todos os peixes do viveiro, do tipo de peixe 
e da fase de vida em questão. Isso porque a alimentação representa 70% dos custos de 
produção em sistemas de cultivo intensivo.

A efi ciência de aproveitamento da ração para o máximo desenvolvimento do peixe de-
pende, principalmente, de sua composição. Caso a ração apresente-se defi ciente em qual-
quer nutriente essencial para o crescimento, será necessária maior quantidade de alimento 
para satisfazer essa exigência, o que leva a uma menor efi ciência alimentar e até piora da 
qualidade de água pelo excesso de ração ofertada, assim como vários outros problemas 
(LOGATO, 1999).

Portanto, o fornecimento de alimento adequado em quantidade e qualidade é impor-
tante para o sucesso econômico da piscicultura. É importante também o conhecimento dos 
hábitos alimentares dos peixes para a adequação da ração a ser fornecida. O conhecimen-
to sobre o hábito alimentar da espécie fornece uma ideia das necessidades nutricionais de 
cada uma (LOGATO, 1999).

As fábricas de rações para peixes possuem uma imensa diversidade de formulações 
nutricionais. As rações para peixes são diferenciadas por cor, sabor, odor, textura, bem 
como formato, para peixes que se alimentam no fundo ou em cima da água.

O objetivo deste trabalho foi levantar informações sobre a comercialização de rações 
para peixes, em casas agropecuárias do município de Cáceres, Mato Grosso.
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Metodologia

O trabalho foi realizado na cidade de Cáceres, Mato Grosso, em casas agropecuárias, 
em setembro de 2017. 

Antes da pesquisa-campo, foi feita uma revisão bibliográfi ca em livros e sites sobre 
tipos de ração e sua composição e ainda, foi elaborado um questionário contendo pergun-
tas referentes aos tipos de rações comercializadas, difi culdade para comercialização des-
sas rações, faturamento gerado pela venda de rações de peixes, perfi l dos compradores e 
quantidade de clientes que são proprietários de piscicultura (Figura 1).

Figura 1. Questionário semiestruturado utilizado em entrevista.

O grupo se reuniu a fi m de defi nir a logística e a quantidade das visitas, uma vez que 
todos os envolvidos neste trabalho dispunham de pouco tempo para desenvolvê-lo. Como 
os integrantes do grupo nasceram e/ou residem na cidade de Cáceres, há mais de 12 anos, 
o levantamento feito e a seleção das casas foram atividades descomplicadas. Os critérios 
levados em consideração para escolha foram o tempo de atividade comercial do estabele-
cimento e o destaque que cada casa agropecuária possuía dentro da cidade. Assim, foram 
visitadas seis lojas, sendo três de pequeno e três de grande porte. 

Nas lojas agropecuárias selecionadas, para coleta de dados, foram aplicados questio-
nários semiestruturados, em entrevistas realizadas junto aos comerciantes (Figura 2).
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Figura 2. Entrevista realizada a comerciante de loja agropecuária de Cáceres-MT.

Resultados e Discussões

As informações a seguir, fornecem um panorama de seis lojas agropecuárias visi-
tadas no município de Cáceres, Mato Grosso. Todas as lojas consultadas comercializam 
ração para peixes.

As rações mais comercializadas são para peixes onívoros e que possuem escamas, 
como: pacu, tambacu, tambaqui e tambatinga, e para os peixes carnívoros e de couro, pin-
tado e cachara. Os preços variam de acordo com o hábito alimentar do peixe, tamanho do 
pelete e porcentagem de proteína bruta da ração (Quadro1).

Quadro 1. Tipos de ração comercializadas em Cáceres, quanto ao tamanho, preço e porcenta-
gem de proteína bruta, em setembro de 2017.

TIPO DE RAÇÃO Alevino Crescimento Manutenção
Tamanho do pelete (mm) 2 a 4 6 a 12 8 a 12

Proteína Bruta (%) 32 a 48 24 a 40 18 a 24
Preço Médio (R$) 89,00 a 96,00 60,00 a 75,00 52,00 a 64,00

Foi verifi cado que, em média, cada loja agropecuária fornece ração para trinta pisci-
cultores de Cáceres e região. O perfi l dos compradores de ração para peixes é caracteriza-
do por ser, em sua maioria, homens, na idade adulta.

Todos os comerciantes comentaram que a venda das rações para peixes gera um 
bom faturamento. No entanto, reclamaram sobre os altos preços praticados pelos fabrican-
tes de ração, e por isto, reivindicaram redução deles. Falaram também sobre a necessidade 
de assistência técnica aos pequenos piscicultores, assim como de uma maior divulgação 
da piscicultura no município

Conclusões

Com base nas pesquisas e estudo realizado, conclui-se que a comercialização de 
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ração na cidade de Cáceres-MT, mostra-se razoavelmente favorável aos comerciantes en-
trevistados. Tendo em vista que as casas agropecuárias atendem em média 30 (trinta) 
piscicultores. 

Ademais, observou-se que no município é comercializada uma grande variedade de 
rações para as diferentes fases de criação e peixes produzidos em Cáceres-MT. 
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Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia.

Resumo

Há um excelente mercado para produtos vegetais industrializados, já que processados, se constituem uma 
ótima opção de agregação de renda para pequenos e médios agricultores. O objetivo deste estudo foi o be-
nefi ciamento integral de pimentas oriundas do setor de olericultura do IFMT – Campus Cáceres/Prof. Olegário 
Baldo. Através de técnicas descomplicadas, e respeitando as Boas Práticas de Fabricação (BPF’s), foram de-
senvolvidos artesanalmente, produtos diversos derivados da pimenta, tais como: doces, geleias, vinagretes, 
conservas, pimenta desidratada e pimenta em pó. Após a elaboração, os produtos foram expostos para teste 
comercial, junto ao público consumidor, no 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe). 
Com os resultados alcançados, pode-se concluir que por meio do benefi ciamento da pimenta observou-se 
um aumento signifi cativo nas vendas, em relação ao produto in natura, e que com uma produção integral de 
pimentas, independente da espécie, desenvolvendo novos produtos, cria-se uma excelente oportunidade de 
suplementação da renda familiar para pequenos e médios produtores da região de Cáceres-MT.

Palavras–chave: Produção. Pimenta. Industrialização caseira.

Introdução

O Setor de Olericultura do Instituto Federal de Mato Grosso, no ano de 2016, produziu 
uma excessiva quantidade de pimentas, de diversas variedades. Sabe-se que este tipo de 
matéria prima possui um enorme valor agregado, quando benefi ciando de forma simples e 
exposto para comercialização em locais de fácil acesso e visibilidade (FONSECA, 2009).

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi o benefi ciamento integral de pimentas 
oriundas do setor de Olericultura do IFMT - Campus Cáceres/Prof. Olegário Baldo.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido em duas etapas e em dois setores distintos do IFMT – 
Campus Cáceres/ Prof. Olegário Baldo: setores de Olericultura e Agroindústria:

A primeira etapa foi desenvolvida no setor de Olericultura, com a colheita diversifi cada 
dos frutos de pimenta. Os frutos foram colhidos manualmente, colocados em sacos plásti-
cos e direcionados ao setor de agroindústria.

Na segunda etapa, no setor de agroindústria, os frutos foram selecionados (retirada 
de folhas e talos), limpos (em água corrente) e sanitizados (em água clorada a 2,5%).
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Os produtos foram desenvolvidos, por meio de técnicas simples, descomplicadas e 
respeitando as Boas Práticas de Fabricação (PBF’s). De acordo com Cunha (2010) e Fon-
seca (2009) foram desenvolvidos, artesanalmente, produtos diversos derivados da pimenta, 
tais como o vinagrete de pimenta, molhos, conservas, doces, geleias, pimentas desidratada 
e pimenta em pó, conforme quadro 1, a seguir:

Quadro 1. Principais produtos derivados de pimentas, oriundas do setor de Olericultura do 
IFMT – Campus Cáceres, desenvolvidos artesanalmente.

Produtos Ingredientes Quantidades

Vinagrete de pimenta

Sal 9g
Açúcar 3g
Cebola 100g
Vinagre 300mL
Pimenta 50g
Azeite 20mL

Molho de pimenta

Pimenta dedo de moça 150g
Alho 5 dentes

Cebola pequena 1
Vinagre branco 60mL
Vinho branco 15mL

Azeite de oliva 60mL de
Noz moscada 1/4 colher (chá)

Orégano 1/2 colher (chá)
Sal 1 colher (chá)

Tomate pelado 80g
Açúcar Pitada

Conservas de pimenta

Pimenta dedo de moça 1/2 kg
Vinagre branco 60mL

Sal 1 colher (chá)
Vidro esterilizado 1

Limão 5 gotas

Doce de pimenta

Pimentas de cheiro sem sementes 01 kg
Açúcar cristal 500g

Água 500mL
Vinagre branco 04 colheres de sopa
Anis estrelado 2

Canela 01 pau
Bagas de cardamomo 02

Pimenta calabresa moída 01 colher

Geleias de pimenta

Pimentas Dedo de Moça 2
Suco de Laranja 200mL

Xícara (chá) de Açúcar 1
Maçã Grande Ralada s/ Casca 1

Alho Inteiro 1 dente
Sal A gosto

Pimenta desidratada Pimenta malagueta + desidratador 1kg
Pimenta em Pó Pimenta malagueta + desdidratador 1kg
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Após a elaboração, os produtos foram expostos para teste comercial, junto ao público 
consumidor, no 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe), evento 
internacional, que ocorre anualmente na cidade.

Resultados e Discussões

Durante a colheita diversifi cada dos frutos de pimenta, na primeira etapa, no setor 
de olericultura, foram observadas algumas difi culdades com a colheita manual, já que boa 
parte das variedades de pimentas era de frutos muito pequenos o que prejudicou um pouco 
o máximo aproveitamento das espécies.

Outro fator foi que algumas variedades possuíam um poder de ardência muito acen-
tuado, provocando até queimaduras nas mãos dos manipuladores.

Durante a seleção dos frutos, na segunda etapa, no setor de agroindústria, foram 
tomadas algumas precauções, como o uso de luvas e até de máscaras, durante etapas 
de cozimento (Figura 1). Cuidados que não só garantiram a proteção dos manipuladores, 
como também cumpriram com os cuidados higiênicos durante a manipulação dos alimentos 
(CUNHA, 2010).

Figura 1. Higiene na manipulação dos alimentos.

As receitas foram simples, de fácil entendimento para o homem do campo, ou qual-
quer pessoa que queira desenvolvê-las em casa. No entanto, as regras para o desenvolvi-
mento de produtos, com qualidade, foram aplicadas (Figura 2).

Figura 2. Industrialização artesanal dos produtos.

A industrialização caseira de pimentas foi uma alternativa de suplementação da renda 
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familiar. E combinou uma ação simples de resolução de um problema, com um modo de 
produção que pode ser anual e organizado. (CUNHA, 2010; CARTOCCI, 2009; FONSECA, 
2009).

Para avaliação da aceitação comercial, frente ao mercado consumidor, os produtos 
derivados de pimentas foram expostos no 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva de 
Cáceres – MT (FIPe) (Figura 3).

Figura 3. Apresentação dos produtos no 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva      
de Cáceres (FIPe).

Os produtos desenvolvidos tiveram uma boa aceitação perante o público consumidor, 
principalmente a geleia de pimenta, que causou um certo “medo”, pelo desconhecimento 
das técnicas aplicadas durante o benefi ciamento do produto. Mas, foi de longe, o produto 
mais procurado (CUNHA, 2010).

Conclusão

Com a execução do projeto de Benefi ciamento Integral de Pimentas Oriundas do Se-
tor de Olericultura do IFMT – Campus Cáceres, observou-se que uma produção integral de 
pimentas, independente da espécie, desenvolvendo novos produtos, cria-se uma excelente 
oportunidade de suplementação da renda familiar para pequenos e médios produtores da 
região de Cáceres-MT.
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Resumo

Suinocultores de pequena produção, além da criação dos animais também tem o desafi o de produzir o ali-
mento necessário para manutenção da atividade. Contudo, este não é o grande desafi o. Observa-se que 
boa parte do público carecem de informações técnicas sobre o que fazer com a produção pós terminação, 
ou seja, quando os animais estão aptos para serem abatidos. É válido ressaltar, também, que existem outras 
expectativas de vida e que em se tratando deste tipo de produtor, que geralmente dispõe de uma produção 
policultivada, os resultados do seu trabalho passa pelo conhecimento tradicional em gerir com efi ciência os 
recursos disponíveis em sua propriedade. O objetivo deste estudo foi a industrialização caseira da carne suí-
na, como alternativa de renda e emancipação do sujeito oriundo de pequenas propriedades rurais da região 
de Cáceres – MT. Com a venda de um único produto, a linguiça suína, observou-se um aumento na renda, em 
relação a comercialização do suíno vivo, de 38,5%. Que os valores são muito independentes e que cada pro-
dutor, defi ne o valor que quer receber, com base em cálculos superestimados. Existe uma enorme carência de 
informação, por parte do produtor e que o técnico em agropecuária “municiado de conhecimento” tem como 
obrigação levar até a população rural tais informações, dentro da realidade em que o sujeito está inserido.
Palavras–chave: Processamento da carne suína. Suinocultura. Produtor Rural.

Introdução

Suinocultores de pequena produção, além da criação dos animais também tem o de-
safi o de produzir o alimento necessário para manutenção da atividade. Contudo, este não 
é o grande desafi o. Observa-se que boa parte de público carecem de informações técnicas 
sobre o que fazer com a produção pós terminação, ou seja, quando os animais estão aptos 
para serem abatidos (CUNHA, 2010).

É válido ressaltar, também, que existem outras expectativas de vida e que em se 
tratando deste tipo de produtor, que geralmente dispõe de uma produção policultivada, os 
resultados do seu trabalho passa pelo conhecimento tradicional em gerir com efi ciência os 
recursos disponíveis em sua propriedade (CUNHA, 2010).

Considerado a importância da industrialização caseira de alimentos e da agricultura 
familiar, que são responsáveis pela maior parte da comida que chega à mesa dos brasi-
leiros, decidiu-se em abordar a industrialização caseira da carne suína, como forma de 
agregar valor à matéria prima, dando condições aos pequenos produtores da Região de 
Cáceres –MT, de serem melhor remunerados pelo seu trabalho.
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Metodologia

Através de procedimentos simples e respeitando as Boas Práticas de Fabricação 
(BPF’s), foram aplicadas técnicas de abate e de elaboração artesanal de um produto deri-
vado da carne suína (CUNHA, 2010).

O trabalho foi desenvolvido no setor de Agroindústria do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres/Professor Olegário Baldo.

Foi abatido 1 suíno, com peso médio de 40,905 kg. Em seguida, foram realizados 
cálculos de custos de produção e de venda. Na tabela 1, estão os valores de pesagem do 
suíno abatido no setor.

Tabela 1. Pesagens do primeiro suíno

Produtos Pesos (Kg) Porcentagens (%)
Suíno 40,905 100
Pernis 6,96 17
Paleta 5,97 15

Costelas 3,72 9
Lombo 2,10 5
Suam 2,03 5

Cabeça 3,04 7
Pés 0,99 2

Toucinho 5,94 14,5
Resíduos 10,17 24,85

O preço de comercialização deste suíno foi comparado com a venda de um derivado 
de carne suína, a linguiça suína.

Resultados e discussões

Cálculo do lucro bruto com a comercialização do suíno vivo

Os valores foram calculados sobre a média do kg do suíno vivo no estado de Mato 
Grosso, com o Kg do suíno vivo produzido no IFMT – Campus Cáceres. Na tabela 2 estão 
os resultados da pesquisa de campo, sobre os preços do kg suíno terminado, ou seja, pron-
to para ser abatido.

Tabela 2. Valores do custo do Kg do suíno vivo pesquisados no estado de Mato Grosso e o 
custo do Kg do suíno produzido no IFMT– Campus Cáceres.

Pesquisa de campo
Valor por Kg de 

suíno (R$)
Valor de 1 suíno de 50 kg

(R$)

Cotação 21/08/2017

Custo IFMT 2017

3,36 168

2,5 125

Média 2,93 146,5
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Calculou-se o lucro bruto do suíno a ser abatido multiplicando o seu peso vivo 40,905 
kg pelo valor médio do kg do suíno vivo pesquisado, que foi de R$ 2,93. Onde o valor en-
contrado foi de R$ 119,85.

Cálculo do Lucro bruto com a comercialização da linguiça suína

Industrializou-se parte da carne do suíno pós abate (12,280 kg) e elaborou-se um pro-
duto derivado, a linguiça suína. Ver tecnologia de produção na tabela 3, a seguir:

Tabela 3. Tecnologia de produção da linguiça caseira

Tecnologia
 Quantidade Porcentagem Processo Custo

(kg) (%) (Kg) (R$)

Carne suína 800g 80 12,280g 35,98

Toucinho 200g 20 2,400g 23,98

Pimenta Calabresa 1,5g 0,15 22,02g 0,55

Sal 18,5g 1,85 272g 0,57
Glutamato 6g 0,6 9g 0,95

Alho 1,5g 0,15 22,02g 1,83

Cebola 1,5g 0,15 22,02g 0,53

Cebolinha 1,5g 0,15 22,02g 0,5

Custo de produção   15,922 64,9

Com a industrialização de parte da carne suína, produziu-se 15,922 kg de produto, 
que foi comercializado a R$ 14,50 o kg. O lucro bruto com a venda foi de R$ 166,00.

Cálculo dos lucros líquidos abate: suíno x linguiça suína

Durante o abate do suíno, são gerados perdas e custos signifi cativos, que também 
devem ser considerados (CUNHA, 2010).

Uma orientação, que boa parte dos produtores seguem, é sempre considerar de 30 
a 40%, para cobrir despesas como água, luz e força de trabalho (CONAB, 2016; EMATER 
2010).

Sendo assim, considerando o desconto de os valores reais líquidos com a comerciali-
zação do suíno seria de R$ 83,90 e com industrialização da carne R$ 116,20. Um lucro do 
produto industrializado sobre a venda do suíno de 38,5%.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

28

Conclusão

Com os resultados alcançados, concluiu-se que:
Com a venda de um único produto, a linguiça suína, observou-se um aumento na ren-

da, em relação a comercialização do suíno vivo, de 38,5%.
Que os valores são muito independentes e que cada produtor, defi ne o valor que quer 

receber, com base em cálculos superestimados.
Existe uma enorme carência de informação, por parte do produtor e que o técnico em 

agropecuária “municiado de conhecimento” tem como obrigação levar até a população rural 
tais informações, dentro da realidade em que o sujeito está inserido.
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Eixo 1: Agropecuária - Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia.

Resumo

Foram realizadas contagens automatizadas de variáveis hematológicas de 24 ratos da linhagem Wistar (Ra-
ttus norvegicus albinus) submetidos a modelo experimental de feridas excisionais in vivo em estudo de ativi-
dade cicatrizante de uma formação semi-sólida de óleo de jacaré (Cayman yacare). O objetivo do trabalho foi 
observar padrões hematológicos pré e pós experimentais nas espécimes estudadas e os efeitos fi siológicos 
implicados no procedimento e técnicas executados. Utilizou-se ratos machos, adultos, com idade entre 30 e 
40 dias e massa corpórea entre 150 e 180 gramas, procedentes do Biotério Central da Universidade Fede-
ral do Mato Grosso. Os animais foram acondicionados individualmente em gaiolas metálicas à temperatura 
controlada, com acesso a água e ração ad libitum, submetidos a ciclo claro-escuro de 12 horas e período de 
aclimatação de 3 dias. Foram coletadas amostras de sangue da extremidade distal da cauda no primeiro dia 
de experimento, antes da realização das feridas excisionais, e por punção cardíaca na eutanásia dos animais 
após dez dias de experimento. Eritrograma, leucograma com contagem diferencial de leucócitos, plaquetas 
e proteínas plasmáticas totais foram analisados através de contador automatizado e as lâminas avaliadas 
através de microscopia óptica. As alterações encontradas foram correlacionadas com os procedimentos e o 
processo de cicatrização. Observou-se elevação do número de leucócitos pré-experimentais e plaquetose 
em mais da metade das amostras pós-experimentais. Os achados encontrados foram compatíveis com as 
respostas fi siológicas esperadas para animais submetidos a um modelo de feridas excisionais e os valores 
encontrados se mantiveram dentro dos estabelecidos por outras bibliografi as.
Palavras-chave: Hematologia; Cicatrização; Medicina Veterinária.

Introdução

A reparação tecidual é um fenômeno que abrange as fases de infl amação, formação 
de novos tecidos (proliferativa) e remodelamento. A primeira etapa, infl amação, inicia-se 
com a hemostasia, promovida pela cascata de coagulação e agregação de plaquetas. Pa-
ralelamente, neutrófi los são recrutados para a região em virtude do desencadeamento das 
cascatas do complemento, desgranulação das plaquetas e degradação bacteriana. Poste-
riormente são recrutados monócitos para a região da injúria, onde os mesmos se transfor-
mam em macrófagos (GURTNER et al., 2008; MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). 

Durante a reparação tecidual, inicia-se a fase proliferativa. Nessa fase, são caracte-
rizados a migração de queratinócitos sobre a lesão, angiogênese e reposição da matriz 
extracelular (GURTNER et al., 2008; MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009).

Tardiamente, na fase de proliferativa, há a formação de tecido de granulação, onde 
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fi broblastos das margens das feridas, ou mesmo oriundos de células tronco, migram e sin-
tetizam colágeno. Muitos desses fi broblastos são estimulados a se transformarem em miofi -
broblastos contráteis e, dessa forma, causam a retração da lesão (GURTNER et al., 2008).

Muitos reguladores impactam a habilidade migratória dos queratinócitos para a reepi-
telização de lesões. Há precisão espaço temporal na atividade desses reguladores. Dentre 
os reguladores mais estudados destacam-se os mecanismos de adesão celular por des-
mossomos, hemidesmossomos e integrinas, expressão de queratinas, papel dos fatores 
de crescimento, citosinas, quimiocinas, eicosanoides, tensão de oxigênio, peptídeos anti-
microbianos e metaloproteinases da matriz (RAJA; GARCIA; ISSEROFF, 2007). A maioria 
desses mediadores são carreados pelo sangue e podem manifestar padrões nos índices 
hematimétricos.

O objetivo do trabalho foi observar padrões hematológicos pré e pós experimentais 
nas espécimes estudadas e os efeitos fi siológicos implicados no processo de cicatrização 
e técnicas executadas. 

Geralmente, os valores de parâmetros fi siológicos dos animais de experimentação 
são determinados em países com longa tradição na manutenção de biotérios. Desta forma, 
esses valores passam a ser admitidos como constantes para os animais de uma mesma 
linhagem, espalhados pelos mais diversos países (PINHEIRO et al., 1998).

Poucos estudos abordam análises hematológicas e correlacionam essas análises 
com tratamentos utilizados em modelos experimentais in vivo e a técnica utilizada no expe-
rimento e para a coleta de amostras. Analisando os trabalhos, é possível observar algumas 
discrepâncias entre alguns parâmetros avaliados, o que confi rma as variações intraespé-
cies, decorrentes de diferenças geográfi cas e de manuseio, inclusive do experimento a que 
os animais foram submetidos.

Metodologia

O experimento foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Mato 
Grosso (UFMT), sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEUA/UFMT) 
sob o n. 23108.110383/2015-15. Foram utilizados 24 ratos da linhagem Wistar (Rattus nor-
vegicus albinus) adultos, machos, com idade entre 30 a 40 dias e massa corpórea entre 150 
e 180g, procedentes do Biotério Central da UFMT. Os ratos foram individualmente acondi-
cionados em gaiolas metálicas, à temperatura ambiente entre 22 a 24°C, com livre acesso 
a água potável e ração industrial para roedores (Purina®), submetidos a ciclo claro-escuro 
de 12 horas e período de aclimatação de 3 dias.

Os ratos foram submetidos somente a jejum alimentar de 8 horas e receberam clori-
drato de tramadol na dose de 20 mg/Kg, via intraperitoneal, dez minutos antes do procedi-
mento cirúrgico. A medicação pré-anestésica utilizada foi morfi na 1 mg/Kg via subcutânea, 
e indução e manutenção anestésica com isofl urano 100%, via máscara, diluído em oxigênio 
a 100%, 1 L/min em vaporizador universal. 

Após anestesia, as amostradas de sangue foram coletadas da extremidade distal da 
cauda em seringa heparinizada. O sangue foi distribuído em tubos contendo anticoagulan-
te EDTA sódico a 10%. Posteriormente cada animal foi submetido a tricotomia na região 
dorsal e posicionado em decúbito ventral para a realização de duas incisões circulares 
contiguas, denominadas cranial e caudal, com punch metálico de 8 mm até a exposição da 
fáscia muscular dorsal.

Os animais foram divididos em três grupos de 8 ratos cada e cada grupo tratado com 
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uma substância. Os grupos foram tratados com 100 μl de soluções tópicas de cloreto de 
sódio a 0,9% (GRUPO SF), solução oleosa à base de ácidos graxos essenciais (Dersani®) 
(GRUPO DERSANI) e com fração semi-sólida de óleo extraído da esteatoteca de jacaré do 
pantanal (Cayman yacare) (GRUPO FSSOJ) durante 10 dias.

Todos os animais foram submetidos à analgesia pós-operatória com cloridrato de tra-
madol (20 mg/Kg, via intraperitoneal) a cada 12 horas, durante as primeiras 48 horas.

No décimo dia, os ratos foram submetidos a sobrecarga anestésica com tiopental só-
dico na dose de 120 mg/Kg acrescido de lidocaína (10 mg/mL), ambos na mesma seringa, 
por via intraperitoneal. Após constatado o óbito dos animais, foi realizada punção cardíaca 
e o sangue armazenado em tubos contendo anticoagulante EDTA sódico a 10%.

As amostras foram analisadas através de contador automatizado Sysmex, modelo 
Xs1000i (Roche®) e as lâminas avaliadas através de microscopia óptica no Laboratório de 
Patologia Clínica Veterinária do Hospital Veterinário (HOVET) da UFMT.

Resultados e Discussões

A análise das amostras levou em conta os valores de referência utilizados pelo Labo-
ratório de Patologia Clínica e Veterinária do Hospital Veterinário da UFMT e confrontados 
com os valores encontrados na literatura e considerou aleatoriamente todos os ratos sub-
metidos ao experimento, sem distinção de grupo.

Nos eritrogramas pré-experimentais, 16 ratos (66,6%) apresentaram eritropenia (VR: 
5,6-8,3 106/mm3), apenas um deles apresentando valor inferior a 3,0 x 106/mm3 células. 
Foram quantifi cados os valores de hemoglobina (VR: 12-16 g/dL), hematócrito (VR: 38-
47%), Volume Globular Médio (VGM) (VR: 51-62 μ3) e Concentração de Hemoglobina Glo-
bular Média (CHGM) (30-39 g/dl). Dos 24 ratos, 11 apresentaram anemia, 5 diminuição dos 
valores de hematócrito, 4 apresentaram macrocitose (elevação de VGM) e um microcitose 
(diminuição do VGM). Nenhum dos ratos apresentou valores de CHCM fora dos valores de 
referência.

Nos eritrogramas pós-experimentais, 2 ratos apresentaram eritropenia e anemia e 
3 diminuição dos valores de hematócrito. Um achado expressivo foi que, de 24 ratos, 14 
(58,3%) apresentaram elevação do tamanho médio dos eritrócitos (VGM), confi gurando 
macrocitose.

Na análise dos leucogramas pré-experimentais, 14 ratos (58,3%) apresentaram leu-
cocitose (VR: 7-14 x 103/mm3) e apenas um leucopenia. Nenhuma das espécimes apre-
sentou mielócitos, metamielócitos e bastonetes na contagem diferencial de leucócitos. 10 
ratos (41,6%) apresentaram aumento do número de segmentados (VR: 0,5-2,6 103/mm3) e 
11 (45,8%) linfocitose (VR: 5-10,4 103/mm3). Nos leucogramas pós-experimentais, 6 ratos 
(25,0%) apresentaram leucopenia, com 3 ratos apresentando eosinofi lia (VR: 0,09-0,3 103/
mm3) e 5 linfopenia.

A contagem de plaquetas pré-experimental revelou 6 ratos (25,0%) com plaquetose 
(VR: 72-600 x 103/mm3), ao passo que nas amostras pós-experimentais, 13 ratos (54,1%) 
apresentaram elevação do número de plaquetas. 

A quantifi cação de proteínas plasmáticas totais revelou que 7 ratos (29,16%) apre-
sentaram diminuição de proteínas antes do procedimento cirúrgico e 6 (25,0%) após a 
eutanásia.

Numa análise holística dos dados, observaram-se alterações discretas em todos os 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

32

parâmetros sem padrões específi cos. Sugere-se que a elevação do número de leucócitos 
pré-experimentais seja devido ao aumento do estresse dos animais submetidos a transpor-
te e procedimento anestésico-cirúrgico.

Já as alterações nas amostras pós-eutanásia, em especial plaquetose em mais da 
metade das amostras, indica ativação da cascata de coagulação em virtude do trauma ge-
rado pela punção cardíaca.

Conclusões

Ainda existem poucos estudos que abordam índices hematológicos em ratos linha-
gem Wistar, embora seja essa a linhagem mais utilizada em experimentos científi cos in 
vivo. Os achados encontrados foram compatíveis com as respostas fi siológicas esperadas 
para animais submetidos a um modelo de feridas excisionais e os valores encontrados se 
mantiveram dentro dos estabelecidos por outras bibliografi as e biotérios.
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Resumo

Entre as inúmeras espécies fl orestais de potencial econômico e ecológico, encontra-se Enterolobium contors-
tisiliquum (Vell.) Morong, é uma espécie pertencente à Família Fabacea, popularmente conhecida por tambo-
ril,orelha-de-macaco, orelha-de-negro, tambori, timbaúba, timbó, tambaré, timbaúva, ximbó e pacará . Obje-
tivou-se nesse trabalho avaliar o efeito dos substratos e diferentes profundidades de semeadura germinação 
de mudas dessas espécies. O experimento foi conduzido em viveiro localizado na área experimental do setor 
de Engenharia Florestal IFMT/Cáceres, no período de julho a setembro de 2015. A semeadura foi realizada 
em sementeira, compostos pelos substratos: Solo (S), areia lavada (A), nas profundidades de semeadura 
superfi cial e 1 cm, coberto por sombrite com 50% de luminosidade. Para a avaliação dos substratos utilizou-
se o Delineamento de Blocos Casualizados, com quatro repetições, sendo consideradas vinte plantas por 
repetição. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 
5%. De acordo com os resultados da análise estatística, observou-se que houve interação signifi cativa entre 
os fatores substrato e profundidade para variável índice de velocidade de emergência. O substrato terra pre-
ta infl uenciou de forma favorável na germinação de sementes Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 
(Orelha de negro), sendo, portanto, o mais recomendado para a formação de mudas. 
Palavras-chave: Orelha de Negro, Viveiro, Sementes.

Introdução

As matas ciliares são indispensáveis para a harmonização entre os sistemas produti-
vos e o modo de vida das populações humanas, e principalmente para propiciar a qualidade 
da água e manter o fl uxo gênico entre as espécies da fl ora e da fauna (ANDRADE et al, 
2005). Os danos causados à mata ciliar podem variar desde a simples retirada de algumas 
espécies até a total destruição da fl oresta e mesmo do solo e da água (ATTANAZIO et al, 
2004).

Desta forma a crescente necessidade pela recuperação de solos degradados e de 
restauração ambiental tem aumentado consideravelmente o consumo de mudas de espé-
cies arbóreas, motivando inclusive a realização de pesquisas com essas espécies (SAN-
TOS; AGUIAR, 2000).

Entre as inúmeras espécies fl orestais de potencial econômico e ecológico, encon-
tra-se Enterolobium contorstisiliquum (Vell.) Morong, uma espécie pertencente à Família 
Fabacea, popularmente conhecida por tamboril,orelha-de-macaco, orelha-de-negro, tam-
bori, timbaúba, timbó, tambaré, timbaúva, ximbó e pacará (LORENZI, 2002). É ótima para 
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refl orestamento de áreas degradadas de preservação permanente em plantios mistos, prin-
cipalmente por seu rápido crescimento inicial (ARAÚJO; SOBRINHO, 2011), entretanto, pouco se 
sabe sobre a germinação dessa espécie.

O conhecimento das condições adequadas para a germinação de sementes de uma 
espécie é de fundamental importância, principalmente pelas respostas diferenciadas que 
ela pode apresentar devido a diversos fatores, condições ambientais: água, luz, tempe-
ratura e oxigênio e, associados ao tipo de substrato para sua germinação (CARVALHO; 
NAKAGAWA, 2000).

Segundo Resende et al. (2011), o conhecimento das características do substrato, as-
sociado às exigências das espécies, proporcionará certamente o sucesso no processo de 
emergência e desenvolvimento da planta. 

A profundidade de semeadura também é considerada um importante fator para a ger-
minação. Sementes quando semeadas muito superfi cialmente, podem perder-se total ou 
parcialmente por insufi ciência da camada protetora de terra, e quando a semeadura é pro-
funda, a germinação pode ser seriamente afetada e muitas das sementes se perdem (HO-
PPE et al., 2004).

Objetivou-se nesse trabalho avaliar o efeito dos substratos e diferentes profundidades 
de semeadura germinação de mudas dessas espécies.

Metodologia

O experimento foi conduzido em viveiro localizado na área experimental do setor de 
Engenharia Florestal do Instituto Federal de Mato Grosso Campus de Cáceres – MT (16º 
04’ 14” de latitude sul e 57º 40’ 44” de longitude Oeste e 118 m de altitude), no período de 
julho a setembro de 2015. 

A espécie fl orestal utilizada foi o Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. (Orelha 
de negro), cujas sementes foram selecionadas de acordo com suas características físicas, 
levando-se em consideração o parâmetro tamanho e sanidade aparente.

A semeadura foi realizada em sementeira, composta pelos substratos: Terra preta 
(TP), areia lavada (A), nas profundidades de semeadura superfi cial e 1 cm, coberto por 
sombrite com 50% de luminosidade 

As observações foram realizadas diariamente, durante um período de 31 dias, a partir 
do início da semeadura, sendo consideradas emergidas as plântulas que apresentavam as 
duas folhas cotiledonares acima da superfície do substrato. Com estes dados foi calculado 
o Índice a porcentagem de germinação e a velocidade de emergência (IVE) de acordo com 
Maguire (1962), onde IVE= G1/N1 + G2/N2... + Gn/Nn, sendo: G1, G2 e Gn = número de 
plântulas normais computadas na primeira, na segunda e na última contagem; N1, N2 e Nn 
= número de dias da semeadura à primeira.

Para a avaliação dos substratos utilizou-se o delineamento em blocos casualizado 
(DBC), com quatro repetições, sendo consideradas vinte plantas por repetição.

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade para os dados qualitativos, usando o programa esta-
tístico SISVAR (FERREIRA, 2011).
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Resultados e Discussões

De acordo com os resultados da análise estatística, observou-se que houve interação 
signifi cativa entre os fatores substrato e profundidade para variável índice de velocidade 
de emergência (Tabela 1). Verifi cou-se no substrato terra preta (TP), o melhor resultado se 
comparado com o substrato areia. 

Tabela 1. Índice de velocidade e emergência de Enterolobium contorstisiliquum (Vell.) Morong em                     
função de profundidade de semeadura e diferentes substratos.

INDICE DE VELOCIDADE DE EMERGÊNCIA (%)
Substratos Superfi cial* 1,0*

A 0.41 bB 1,00 bA
TP 0,56 aB 1,26 aA

CV%                                                                 5,27

*Superfi cial e 1,0 valores expressos em cm. A: Areia; TP: Terra Preta Médias seguidas pela mesma letra, 
minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de   

probabilidade para cada período de avaliação.

Segundo Nakagawa (1999), quanto maior a velocidade de emergência das plântulas, 
menor o tempo de exposição das sementes a fatores adversos do ambiente, os quais po-
dem causar deterioração e até mesmo prejuízo, em termos produtivos. Dessa forma, quan-
to maior o IVE, maior a velocidade de emergência, o que permite inferir que mais vigoroso 
é o lote de sementes.

O substrato areia foi o tratamento teve o menor valor para a variável índice de velo-
cidade de emergência (IVE), este resultado pode ser explicado pelo fato de a areia ser pe-
sada, encharcando quando molhada e secando rapidamente após irrigação, fato este que 
pode ter favorecido para uma menor velocidade na emergência das plântulas.

Em relação a porcentagem de emergência da espécie Enterolobium contorstisiliquum 
(Vell.) Morong, não houve diferença signifi cativa para a profundidade de semeadura. No 
entanto, os resultados diferenciaram estatisticamente para os substratos, onde verifi cou-se 
melhores valores no substrato terra preta chegando a atingir 76% na profundidade de 1 cm (Tabela 
2). 

Tabela 2. Emergência de Enterolobium contorstisiliquum (Vell.) Morong em função de profundidade de se-
meadura e diferentes substratos.

EMERGÊNCIA (%)
Substratos Superfi cial* 1,0*

A 38,7 bB 57 bA
S 50  aB 76 aA

CV%                                                                9,20

*Superfi cial e 1,0 valores expressos em cm. A: Areia; TP: Terra Preta. Médias seguidas pela mesma letra, 
minúscula na coluna ou maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de pro-

babilidade para cada período de avaliação.

Cavalcante (2004), analisando a emergência de Euterpe oleracea Mart. observou que 
o substrato contendo solo apresentou melhores resultados em relação a outros utilizados.
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Conclusões

O substrato terra preta infl uenciou de forma favorável na germinação de sementes 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. (Orelha de negro), sendo, portanto, o mais 
recomendado para a formação de mudas. 
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Resumo

O objetivo deste estudo foi elaborar hambúrgueres de carne bovina enriquecidos com farinha da casca de 
maracujá, em diferentes concentrações, e testar os efeitos dessa incorporação nas características físico-quí-
micas do produto. Após os hambúrgueres foram submetidos às análises de perda de peso por cocção, análise 
sensorial e de composição centesimal, no laboratório de Bromatologia e Análise de Alimentos do IFMT – Cam-
pus Cáceres (Prof. Olegário Baldo). O tratamento térmico por meio de fritura apresentou maior percentual de 
rendimento para as formulações F2 (74,95% de rendimento) e F3 (77,69% de rendimento), em comparação 
com o controle F4 (72,37% de rendimento). Com os resultados obtidos pela análise sensorial, observou-se 
que o produto que obteve melhor aceitação dos provadores foi o produto F2 (10% de farinha), com média 
fi nal de aceitabilidade de 73,3% contra 71,8% do produto F1 (5% de farinha) e 72,9% para o produto F3 (12% 
de farinha), em comparação com o produto F4 (sem farinha), que obteve média fi nal de 73,4%. Estes resul-
tados mostraram que na medida em que aumentou-se a concentração da farinha houve uma melhoria na 
aceitação por parte dos consumidores. No entanto, está adição está limitada em até 10%, sem que ocorram 
alterações desagradáveis no produto e sem diferenças (p>0,05) em relação ao produto padrão. Verifi cou-se 
que a aplicação da farinha da casca do maracujá (Passifl orácea edulis s.) na elaboração de hambúrgueres, 
na concentração de até 12% apresentou boa aceitabilidade e um excelente desempenho nas características 
de cozimento, formando um produto viável tecnicamente.
Palavras chave: Alimentos. Hambúrgueres. Composição Centesimal.

Introdução

A casca do maracujá tem várias propriedades funcionais, e não pode mais ser consi-
derada como resíduo industrial, uma vez que suas características e propriedades funcio-
nais podem ser utilizadas para o desenvolvimento de diversos produtos (ISHIMOTO et al., 
2007).

O hambúrguer é um produto que vem ganhando destaque nos últimos anos, princi-
palmente, em hamburguerias especializadas com um toque artesanal e ingredientes mais 
rebuscados. Novas formulações com a adição de novos insumos além de conferir melho-
rias sensoriais, também podem transferir melhorias nutricionais a esses produtos (CUNHA, 
2010).

Neste estudo, objetivou-se, considerando o alto consumo de hambúrguer e a baixa 
concentração de determinados nutrientes, testar os efeitos gerados com a incorporação da 
farinha da casca do maracujá amarelo (Passifl ora edulis f. var. fl avicarpa deg.), em diferen-
tes concentrações, na elaboração de hambúrgueres com carne bovina.
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Metodologia

Os hambúrgueres foram preparados segundo indicado por Silva (2013), com algumas 
modifi cações. Os hambúrgueres foram elaborados no Laboratório de Tecnologia e Proces-
samento da Carne do IFMT – Campus Cáceres, assim como todos os utensílios e equipa-
mentos necessários como facas, moldadora, caixas plásticas e freezer.

As matérias - primas foram adquiridas em mercado popular da cidade de Cáceres – 
MT e de produção própria do IFMT – Campus Cáceres.

Os condimentos e a farinha da casca de maracujá industrial da marca PAZZE®, foram 
adquiridos em mercado popular da cidade de Cáceres.

Os hambúrgueres foram preparados variando apenas quanto ao teor da farinha da 
casca de maracujá, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Ingredientes utilizados nas formulações* dos hambúrgueres

Ingredientes 
Formulações

F1 F2 F3 F4
Carne bovina (g) 1000 1000 1000 1000

Farinha (%) 05 10 12 0

Toucinho (%) 10 10 10 10
Sal (%) 1,0 1,0 1,0 1,0

Condimento Alho e Cebola em pó (%) 1,0 1,0 1,0 1,0
Glutamato (%) 0,2 0,2 0,2 0,2

Água (%) 8,5 8,5 8,5 8,5

*Foram preparados 10 hambúrgueres de cada formulação.

Após a produção, os hambúrgueres com peso líquido de 100g cada, foram embalados 
etiquetados e congelados a –18 °C, para realização das análises. Foram realizadas análise 
de rendimento (SILVA, 2013; CUNHA, 2009) e teste afetivo de aceitabilidade (MENDEZ, 
1985).

Resultados e Discussões

A Tabela 2 apresenta as características de cozimento que foram avaliadas através dos 
percentuais de rendimento.

Tabela 2. Percentuais de rendimento dos hambúrgueres 

Tratamentos Rendimento (%)
F1 72,63±1,25a

F2 74,95±0,375a

F3 77,69±1,125a

F4 72,37±1,20a

F1: 5% Farinha de casca de maracujá; F2: 10% Farinha de casca de maracujá; F3: 12% Farinha de 
casca de maracujá. Os resultados são médias de quatro repetições com as respectivas estimativas do desvio 
padrão. Valores na mesma linha seguidos de letras iguais não diferem entre si (p>0,05). [ANOVA e Teste de 
Tukey].
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O tratamento térmico por meio de fritura apresentou maior percentual de rendimento 
para as formulações F2 (74,95% de rendimento) e F3 (77,69% de rendimento), em compa-
ração com o controle F4 (72,37% de rendimento), mas sem diferença signifi cativa (p>0,05), 
entre os tratamentos.

A farinha da casca de maracujá apresentou a habilidade de reter água do produ-
to, inclusive durante o processo de cozimento. Estes valores corroboram com trabalhos 
que também testaram os efeitos da farinha de resíduos do maracujá em hambúrgueres 
(CUNHA, 2009; ISHIMOTO et al., 2007).

Na tabela 3 estão os valores atribuídos pelos provadores, durante o teste afetivo de 
Aceitabilidade.

Tabela 3. Resultado das médias dos atributos e porcentagem de aceitação fi nal dos produtos

Produtos Aparência Aroma Sabor Textura % de aceitabilidade

F1 7,26a 7,11a 7,15a 7,21a 71,8 ± 1,38
F2 7,45a 7,09a 7,43a 7,36a 73,3 ± 1,29
F3 7,34a 7,04a 7,40a 7,38a 72,9 ± 1,22
F4 7,36a 7,17a 7,51a 7,30a 73,4 ± 1,23

Letras diferentes entre linhas indicam que os tratamentos são diferentes signifi cativamente 
entre si (p < 0,05).

Na medida em que se aumentou a concentração da farinha houve uma melhoria na 
aceitação por parte dos consumidores. No entanto, os valores ainda fi caram abaixo e sem 
diferença (p>0,05%) signifi cativa em relação ao grupo controle (F4). Segundo Teixeira 
(1987), para que um produto seja considerado como aceito, é necessário que o mesmo 
obtenha um Índice de Aceitabilidade de no mínimo 70%. Segundo os dados, todos os pro-
dutos foram aceitos sensorialmente.

Conclusões

Verifi cou-se que a aplicação da farinha da casca do maracujá (Passifl orácea edulis s.) 
na elaboração de hambúrgueres, na concentração de até 12% apresentou boa aceitabili-
dade e um excelente desempenho nas características de cozimento, formando um produto 
viável tecnicamente. Contudo, novos testes se fazem necessários para a consolidação des-
ta inovação tecnológica no mercado.

Referências

CUNHA, A. C; DIAS, S. S.; GASPAR, A. Enriquecimento de hambúrgueres utilizando a farinha de semen-
tes de maracujá (Passifl ora edulis s.) como fonte de fi bra alimentar. IV Congresso Latino Americano e X 
Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos. Florianópolis – SC. 2009.

CUNHA, Admilson Costa da. Tecnologia e processamento da carne. 1 ed., 101p. 2010. (Apostila).

ISHIMOTO, et al. Aproveitamento alternativo da casca do maracujá - mmarelo (Passifl  ora edulis f. var. 
fl avicarpa Deg.) para produção de biscoitos alternativos. Revista Ciências Exatas e Naturais, V.9 n. 2, 
Jul/Dez 2007.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

40

MENDEZ M. H. M., at al. Técnicas de avaliação sensorial. Curitiba: 2. ed., 1985.

SILVA, C. E. DA. Elaboração e avaliação de hambúrgueres de carne bovina com substituições de tou-
cinho por farinha de linhaça. UTFPR, 2013 54p. (Dissertação. Mestrado em Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos). Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos – PPGTAL – da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – UTFPR – Câmpus Londrina, Paraná, 2013.

TEIXEIRA, E., MEINERT, E. M., BARBETTA, P. A análise sensorial de alimentos. Florianópolis: UFSC, 
1987, 180 p.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

41

MONOLITOS DE HORIZONTES E/OU CAMADAS PRINCIPAIS DE 
PERFIS DE SOLOS: COLEÇÃO DIDÁTICA PARA 

O ENSINO-APRENDIZADO

 Paulo Henrique Campos Sales¹, Eric vieira da Silva Garcia¹, Adauto da Silva Januário¹. 
José Augusto Surubi Cebalho¹, Juberto Babilônia de Sousa²

¹Alunos do 1ºA do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso – Campus Cáceres

 Professor Olegário Baldo, paulohencs2016@gmail.com
²Professor, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso – Campus Cáce-

res Professor Olegário Baldo, juberto.sousa@cas.ifmt.edu.br.

Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia.

Resumo

Este trabalho teve por fi nalidade constituir uma coleção de monólitos de horizontes e/ou camadas principais 
dos solos individualizados, com intuito de servir como material didático de bancada. Uma coleção de mono-
litos de horizontes e/ou camadas de solo preservado é uma ajuda visual muito útil no ensino da ciência do 
solo; ele pode também ser utilizado para fi ns de demonstração ou estudos comparativos. Horizontes e/ou 
camadas de perfi s de solos podem ser tomados a partir do campo preservado como um monolito, que é sub-
sequentemente preparado de modo que as suas características sejam preservadas. Para a seleção, coleta, 
preparação e preservação dos monolitos foi utilizado de métodos pré-estabelecidos e, que foram adaptados 
as particularidades dos solos presentes na região. A coleção dos monólitos de horizontes e/ou camadas de 
solos serão expostos no Laboratório de Ensino de Solos e Geografi a para fi ns de ensino-aprendizagem aos 
alunos do ensino médio integrado, subsequente, superiores, extencionistas e agricultores. 
Palavras-chave: Coleção de solos, Ensino do solo, Material didático.

Introdução

O monólito é  uma secção vertical e tridimensional de um perfi l de solo na sua totalida-
de ou, seus horizontes e/ou camadas removidos de seu local de origem para fi ns de estudo 
ou exposição, sendo sua estrutura natural mantida no seu estado original. Tal elemento 
visa facilitar para o público-alvo a visualização e/ou estudo de características morfológicas 
do solo ou das relações solo/planta/atmosfera em ambiente protegido ou controlado, uma 
vez que nem sempre é  possível o exame de perfi s de solo in situ (MARQUES et al., 2011). 

Nesse sentido, o estudo dos solos e de seu comportamento frente a diferentes tipos 
de uso é de grande interesse para a sociedade em geral e para a comunidade científi ca. 
Entretanto, durante o aprendizado de estudantes em diversos níveis de escolaridade e de 
professores, técnicos e profi ssionais relacionados com a Ciência do Solo e suas interfaces, 
nem sempre é possível o exame de perfi s de solos in situ. 

Nestas situações, as coleções de horizontes e/ou camadas de perfi s preservados, 
denominados de monolitos ou macromonolitos e, pelo fato de serem individualizados e im-
pregnados, permitem a observação em ambientes fechados como laboratórios de ensino, 
salas de aula ou museus, caracterizando-se como excelentes materiais didáticos, porém, 
sem a obrigatoriedade do deslocamento e da abertura de trincheiras. 

Essa coleção de monólitos, portanto, poderá ser estudados, analisados e compara-
dos, representando uma ferramenta didática impar ao ensino do solo na escola, e nos dife-
rentes níveis, desde o ensino médio integrado, subsequente e superior. Esta ferramenta de 
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ensino-aprendizado oferece novas atividades ligadas, por exemplo, a educação ambiental 
para alunos do IFMT Campus Cáceres e escolas de ensino fundamental e médio do mu-
nicípio. Essa abertura a comunidades em geral poderá constituir-se, por meio de projetos 
de ensino, pesquisa e extensão. Dentre os visitantes, poderão incluir-se alunos da rede, 
cursos técnicos e superiores voltados a ciências agrárias, além de técnicos extencionistas 
e agricultores.

Monolitos de horizontes e/ou camadas de perfi s de solos não são comuns, o que mos-
tra a necessidade de adequação da técnica na sua produção. Portanto, a presente proposta 
foi adequar à técnica e construir uma coleção de horizontes e/ou camadas principais de 
perfi s de solos individualizados, com intuito de servir como material didático de bancada. 

Metodologia

A coleta foi realizada no IFMT Campus Cáceres e arredores. Para a escolha dos lo-
cais foi considerado aquele que melhor representou o conceito teórico dos horizontes e/ou 
camadas (SANTOS et al., 2015).

Para a coleta dos monólitos foram utilizadas caixas de madeira compensado com 15 
mm de espessura: fundo: 15 x 5 cm (comprimento x largura), laterais: 15 x 8 cm (compri-
mento x altura), cabeceiras: 5 x 8 cm (largura x altura). As ferramentas e materiais utilizados 
para coleta dos monolitos de solos foram: faca, pincel, martelo pedológico, pá reta, enxada, 
enxadão e espátula.

Iniciou-se o trabalho de coleta dos monolitos pela marcação das dimensões externas 
da caixa de madeira em uma das faces niveladas do perfi l ou barraco de estradas. Em se-
guida, esculpiu-se cuidadosamente uma coluna vertical de solo que permitisse o perfeito 
encaixe da caixa de madeira. 

No laboratório de solos do IFMT Campus Cáceres, as amostras foram esculpidas até 
uma espessura aproximada de 3 cm, para isso utilizou-se de faca, espátula e pincel. Em 
seguida iniciou-se a etapa da impregnação dos monólitos com cola branca à base de PVA 
diluída em água na proporção 1/8 (uma parte de cola e quatro de água) (PEDRON et al., 
2010, MARQUES et al., 2011). O número de aplicações depende do comportamento do 
solo, os autores acima colocam que em média 10 aplicações são sufi cientes para o com-
pleto endurecimento dos monolitos, essas aplicações tem intervalos de aproximadamente 
3 dias, levando aproximadamante 30 dias para fi nalizar o processo. Após aplica-se verniz 
fi xador para dar brilho e conservar a peça.

Resultados e Discussões

Foi coletado um total de sete monolitos, contemplando os horizontes e/ou camadas 
principais, sendo: horizonte ou camadas O e F, camada R, horizontes A, E, B e C. Os mo-
nolitos foram coletados em duplicatas, compondo assim uma coleção onde uma amostra 
de cada monolito será exposta no laboratório de ensino de geografi a sobre um suporte es-
pecífi co que constará descrito o seu conceito, conforme SANTOS et al. (2015) e EMBRAPA 
(2013), que serão utilizados no ensino do solo, e uma outra será montada a sequência dos 
horizontes principais (O, A, B, E, C, F e R) sobre uma base fi xa a ser utilizado na sala de 
aula ou usado de forma intinerante em diversos eventos de cunho técnico e educativo.
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Conclusões

A proposta de criação dos monolitos dos horizontes e/ou camadas principais contri-
buíu para a adaptação do método às realidades locais de tipos e características morfológi-
cas específi cas dos perfís de solos observados.

O resultado fi nal foi alcançado e os monolitos preservados para uso no ensino-apren-
dizado nas dependências da escola e, estendendo a comunidade externa através de visitas 
acompanhadas ou exposições intinerantes.
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AQUAPONIA COM TAMBACU (Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 x Colossoma 
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Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia.

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 efl uente da aquicultura, o que melhora a 
qualidade desta. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema aquapônico de pequena escala para 
produção de peixes e hortaliças. O sistema foi montado no Laboratório de Piscicultura do IFMT Campus 
Cáceres, utilizando um tanque de 500 L para a criação de peixes, um fi ltro biológico de 40 L e um sistema 
hidropônico Nutrient Film Thecnic (NFT) para produção de vegetais. Para validação do sistema, tambacus e 
alfaces foram medidos e pesados no início e fi nal do experimento. Foi observado que os tambacus obtiveram 
crescimento, entretanto, as alfaces não apresentaram bom desenvolvimento. 
Palavras-chave: Piscicultura, Produção Sustentável, Hidroponia, Efl uente.

Introdução

A crescente população mundial e o aumento da demanda por água impõe enorme 
pressão sobre os setores envolvidos na produção de alimentos. Com isso, a sustentabilida-
de deixa de ser uma bandeira política e moral e passa a ser uma necessidade. No entanto, 
a produção de alimentos com perda mínima de água e nutrientes é também primordial 
(HUNDLEY, 2013). 

Neste sentido, a aquaponia vem ganhando atenção como um sistema biointegrado de 
produção de alimentos que pode ser realizado em sistemas fechados de circulação. Entre 
as vantagens deste sistema produtivo, incluem-se o prolongado reuso da água e a inte-
gração dos sistemas de produção de organismos aquáticos e plantas, que permitem uma 
diminuição dos custos e melhoram a rentabilidade dos sistemas de aquicultura (ADLER et 
al., 2000). 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.

Considerando que nos sistemas intensivos de criação de peixes, a água apresenta 
acúmulo de nutrientes, que necessitam ser eliminados para então possibilitar seu reapro-
veitamento. Na aquaponia, este processo de eliminação dos resíduos pode ser realizado 
pelos vegetais cultivados, uma vez que os nutrientes acumulados na água são por eles 
absorvidos (RAKOCY et al., 1993). Além disso, uma pequena proporção dos nutrientes for-
necidos aos peixes na forma de alimento é retida por eles, sendo a maior parte excretada 
na forma sólida ou dissolvida em água o que, nos sistemas integrados, gera um nível de 
nutrientes que se aproxima dos valores encontrados em algumas soluções nutritivas para 
o cultivo de vegetais (RAKOCY e HARGREAVES, 1993).
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Objetivou-se com este trabalho verifi car o desenvolvimento e sobrevivência de peixe 
tambacu (Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 x Colossoma macropomum Cuvier, 
1818) e alfaces (Lactuca sativa L.), sem o uso de fertilizantes, em sistema aquapônico Nu-
trient Film Thecnic (NFT). 

Metodologia

O experimento foi realizado no Laboratório de Piscicultura do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) Campus Cáceres Profº Olegário Baldo. 
Este trabalho ocorreu durante 63 dias, no período compreendido de setembro a novembro 
de 2016.

 O sistema de aquaponia foi composto por uma caixa d’água de 500 litros, que serviu 
como tanque para criação de peixes, um fi ltro 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, um sistema hidropônico Nutrient Film Thecnic (NFT) para produção de vegetais, o 
qual foi feito com um cano de PVC de 100 mm 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.

No tanque de peixes foram alojados 29 alevinos de tambacus com peso médio inicial 
de 50,45 g (±8,97) e comprimento total médio inicial de  138,1 cm (±7,52), os mesmos fo-
ram adquiridos numa piscicultura de Glória D’Oeste-MT e alojados, na caixa d’água, uma 
semana antes da introdução das alfaces no sistema de aquaponia, a fi m de aclimatá-los 
à estrutura, manejo alimentar e colonizar o fi ltro biológico com bactérias nitrifi cantes. Além 
disso, a alimentação era ofertada 2 vezes ao dia.

No cano de PVC de 100 mm foram introduzidas 12 mudas de alface (Lactuca sativa), 
obtidas no Setor de Olericultura do IFMT Campus Cáceres. As mudas utilizadas no sistema 
apresentavam uma média de 3,8 (±0,4) folhas por pé, com 45,5 cm de (±8,2) altura foliar e 
71,6 cm (±4,60) de altura de raiz. 

No início e fi nal do experimento, as aferições de peso e comprimento total das tamba-
cus e alfaces foram realizadas através de balança e paquímetro, respectivamente, com a 
fi nalidade de calcular parâmetros zootécnicos e índices de produção de plantas. 

Resultados e Discussões

Pelos resultados obtidos neste trabalho com as alfaces, observa-se que a produção 
foi insatisfatória, devido à alta mortalidade (50%), redução do crescimento do sistema radi-
cular (-63,6 cm) e pela perda de folhas (-26,6) (Tabela 1). 

Tabela 1. Valores médios obtidos com os exemplares de alface do protótipo sistema de 
aquaponia NFT 500L.

Parâmetros Início Fim Diferença
No de folhas 3,8±0,4 6,7 ± 3,06 +2,9

Comprimento do sistema radicular (cm) 71,6 ± 4,60 8,0 ± 8,40 -63,6
Comprimento do sistema solar (cm) 45,5± 8,2 18,9 ± 3,55 -26,6

Sobrevivencia (%) - 50
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De acordo com Bernardes (1997), um maço de alfaces produzido no sistema de hidro-
ponia convencional, em espaçamento 0,27m x 0,27m, deve atingir um peso de 250 a 300 
g, aos 40 a 45 dias para a obtenção de um bom retorno econômico, Rakocy et al. (1989) 
observaram valores médios variando de 98 a 131g, em um período de 42 dias, sendo tam-
bém insatisfatório comercialmente.  Lennard e Leonard (2006) avaliaram a remoção de 
nutrientes nitrogenados e fosfatados em hortaliças em diferentes sistemas de produção de 
aquaponia, onde o sistema NFT foi 20% menos efi ciente em relação a outros sistemas de 
produção integrada (cama com substrato e cultivo fl utuante).

A criação de tambacus em sistema de aquaponia NFT 500L foi satisfatória, tendo sido 
observado alta taxa de sobrevivência (96,55 %), ganho de comprimento total (+4,36 cm) e 
de peso (+ 3,84 g), conforme Tabela 2.

Tabela 2. Valores médios obtidos com os exemplares de peixes do protótipo sistema de 
aquaponia NFT 500L.

Parâmetros Início Fim Diferença
Peso (g) 50,45 ± 8,97 54,29 ± 9,43 +3,84

Comprimento Total (cm) 138,1±7,52 142,26±9,10 +4,36
Sobrevivencia (%) - 96.55

Kuhnen et al (2016) obtiveram dados satisfatórios com a produção de peixes em ca-
tiveiro integrado à hidroponia, e ainda destacaram que os peixes são capazes de fornecer 
quantidades sufi cientes de quase todos os nutrientes necessários para a planta.

Conclusões

O crescimento e a sobrevivência dos tambacus foram viáveis no sistema de aquapo-
nia estudado. Entretanto, não foram obtidos resultados satisfatórios em relação à produção 
de alface em sistema de aquaponia NFT. No entanto, tendo em vista a importância deste 
sistema produtivo, outras pesquisas deverão ser realizadas.
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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 efl uente da aquicultura, o que melhora a 
qualidade desta. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema aquapônico de pequena escala para 
produção de peixes e hortaliças. O sistema foi montado no Laboratório de Piscicultura do IFMT Campus Cá-
ceres, utilizando um tanque de 310 L para a criação de peixes e uma caixa de 50 L com substrato de argila 
expandida para o cultivo de hortaliça. Para validação do sistema, as tambatingas (Colossoma macropomum 
x Piaractus brachypomus) e agriões (Nasturtium offi  cinale) foram medidos e pesados no início e fi nal do ex-
perimento. Foi observado que as tambatingas e agriões se desenvolveram, demonstrando a viabilidade do 
sistema aquapônico de pequena escala montado. 
Palavras-chave: Piscicultura, Hidroponia, Efl uente, Produção sustentável  

Introdução

A aquaponia é uma modalidade de cultivo de alimentos que envolvem a integração 
entre a aquicultura e a hidroponia em sistemas de recirculação de água e nutrientes. A 
aquaponia apresenta-se como alternativa real para a produção de alimentos de maneira 
menos impactante ao meio ambiente, por suas características de sustentabilidade (DIVER, 
2006). Segundo Vidal (2011), a sustentabilidade é fundamental para o desafi o de alimentar 
uma população crescente da ordem de 9 bilhões de pessoas projetada para um futuro pró-
ximo. Dessa forma, o panorama para os próximos anos indica a necessidade de profundos 
câmbios em nosso sistema produtivo. 

Estudos desenvolvidos nos Estados Unidos (RAKOCY et al., 1993) e na Europa (QUI-
LLERÉ et al., 1995) demonstram que pisciculturas intensivas em pequenos tanques, as-
sociadas ao cultivo de vegetais em hidroponia, permitiram a utilização, pelas plantas, dos 
resíduos contidos no efl uente (excrementos de peixes e sobras de alimentos), sendo uma 
forma de melhorar a qualidade da água. Baseado nos estudos de Lewis et al. (1978), tra-
balhos 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 efl uente.

Segundo Aquino (2005), a prática de produção de alimentos na própria residência é 
muito comum por todo o mundo e tem sido bastante incentivada por contribuir com a sus-
tentabilidade ao diminuir a pressão da demanda sobre o setor produtivo de algumas mer-
cadorias. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verifi car o desenvolvimento e sobrevi-
vência da tambatinga e do agrião, sem uso de fertilizantes, em um sistema de aquaponia 
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de pequena escala.

Metodologia

O experimento foi realizado no Laboratório de Piscicultura do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) Campus Cáceres Profº Olegário Baldo. 
Este trabalho ocorreu durante 42 dias, no período compreendido de junho a julho de 2007.

 O sistema de aquaponia foi composto por uma caixa d’água de 310 litros, que serviu 
como tanque para criação de peixes; uma caixa plástica de 50 L, contendo argila expandida 
e pedra brita, chamada de sistema cama substrato, para o cultivo de vegetais e formação 
de fi ltro biológico. Também havia uma bomba submersa, com vazão de 1.000L/h, instalada 
no tanque dos peixes para a recirculação de água.

No tanque de cultivo de peixes, foram alojados 36 alevinos de tambatingas com peso 
médio inicial de 17,51g (± 3,04) e comprimento total médio inicial de 10,12 cm (±0,66). Os 
peixes, adquiridos numa piscicultura de Cáceres-MT, foram alojados uma semana antes da 
introdução dos agriões no sistema de aquaponia, a fi m de aclimatá-los à estrutura e coloni-
zar o fi ltro biológico com bactérias nitrifi cantes. A alimentação era ofertada 2 vezes ao dia.

Na cama substrato, foram introduzidas 12 mudas de agrião (Rorippa nasturtiu-aquati-
cum L.), obtidas no Setor de Olericultura do IFMT Campus Cáceres. As mudas utilizadas no 
sistema apresentavam 6,8 (± 1,0) número médio de folhas, 30,1 cm (± 3,6) altura das folhas 
e 93,6 cm (±8,9) de altura de raiz. 

 As aferições de peso e comprimento total das tambatingas e agrião foram realizados 
no início e fi nal do experimento, através de balança e paquímetro, respectivamente, com a 
fi nalidade de calcular parâmetros zootécnicos e índices de produção de plantas. 

Resultados e Discussões

Os índices produtivos do agrião estão apresentados na Tabela 1. Verifi cou-se que hou-
ve crescimento foliar dos agriões, no entanto, ocorreu mortalidade considerável (41,67%). 
Esta mortalidade aconteceu na borda da caixa, que encontrava-se distante da mangueira 
que trazia o efl uente do tanque das tambatingas. Portanto, infere-se que faltaram nutrientes 
e água para esta parcela vegetal , resultando em sua  mortalidade.

Tabela 1. Valores médios e desvio padrão obtidos com os exemplares de agrião em                                        
sistema de aquaponia cama substrato.

Índice produtivo Início Fim Diferença
Nº de folhas 6,8±1,0 7,5±5,84 +0,7

Comprimento do sistema radicular (cm) 93,6± 8,9 71,2±43,35 -22,4
Comprimento do sistema foliar (cm) 30,1± 3,6 45,8±59,33 +15,8

Sobrevivência (%) - 58,33

Beltagi et al., (2008) obtiveram resultados positivos na produção de alimentos popu-
lares, como alface, manjericão, tomates e morangos, usando apenas o efl uente dos peixes 
como fertilizante da água para as plantas. Outros estudos mostraram que os nutrientes e os 
resíduos contidos na água dos peixes são absorvidos por plantas em sistemas hidropônicos 
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(BRIX et al., 2014) utilizando geralmente um recipiente com areia, cascalho e agregados, 
como componente do sistema hidropônico (LEWIS et al., 1978; MCMURTRY et al., 1993). 

O crescimento e a sobrevivência das tambatingas foram viáveis no sistema de aquapo-
nia estudado, conforme pode ser observado na Tabela 2, uma alta taxa de sobrevivência 
(91,42%), ganho de massa (+8,41) e de comprimento total (+ 0,71).

Tabela 2. Valores médios obtidos com os exemplares de peixes                                                                    
em sistema de aquaponia cama substrato.

Parâmetros Início Fim Diferença
Comprimento dos Peixes (cm) 10,12±0,66 10,83±0,93 +0,71

Peso dos Peixes (g) 17,51±3,04 25,92±6,44 +8,41
Sobrevivência (%) - 91,42

Segundo Rakocy et al. (1997), a união da piscicultura com o cultivo de plantas hi-
dropônicas gera uma produção maior do que os sistemas agrícolas convencionais, pois 
enquanto se produz ente 8-15 kg de peixe/m3 de água nos modelos de produção semi-in-
tensivos, na aquaponia se produz até 45 kg de peixe/m3.

Conclusões

O sistema de aquaponia cama substrato apresentou viabilidade para produção de 
tambatingas e agriões, tendo em vista o crescimento apresentado por ambos os organis-
mos.

O sistema de produção não necessitou de adição de fertilizantes químicos, o que de-
monstra que a água fertilizada pelos peixes fornece os nutrientes necessários. A aquaponia 
também se mostrou efi ciente como meio de tratamento da água residuária gerada pela cria-
ção de peixes, possibilitando o seu reaproveitamento no sistema para o cultivo de vegetais.
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Resumo 

 A região que cidade Cáceres-Mato Grosso está situada quase tudo tem relação direta ou indireta com o rio 
Paraguai, além disso, o pescado é um importante agregado na mesa da população dessa região. Este traba-
lho tem como objetivo fazer uma análise da comercialização de peixes na cidade. Desta forma, foi feito uma 
revisão bibliográfi ca sobre a situação do comercio de peixe na região, além de um questionário semiestru-
turado, no qual foi utilizado para a pesquisa de campo nas peixarias e feira do produtor na cidade. Assim os 
resultados obtidos com o trabalho foi que a comercialização d-e pescado na cidade é intensa, muitas vezes 
esse produto sendo vendido fresco ou em algumas hipóteses de forma benefi ciada, com tudo percebe que 
ainda os comércios, que tem como principais produtos de venda passem por difi culdades ou muitas vezes 
sejam defi cientes em planejamento e auxilio técnico.  
Palavras chaves: Pescado. Comércio. Rio Paraguai. Culinária Regional.

Introdução

        Atualmente, a pesca se faz presente na maioria das culturas. Pode ser realizada 
como esporte, para comércio, forma de subsistência do ser humano dentre outros. O ato 
de pescar consiste no osso captura de peixes ou de outros animais aquáticos como crus-
táceos, moluscos, equinodermes, etc. O fato é que a pesca é uma atividade muito antiga 
praticada pelo homem, desde os primórdios da história. 

No Mato Grosso o principal ingrediente da culinária regional é o peixe. Na cidade de 
Cáceres-MT, além da forte comercialização do produto, tem-se ainda o maior Festival de 
Pesca Esportiva do Mundo-FIPE, demonstrando assim, o quão importante é o ato de pes-
car e, por sua vez, o peixe na vida do cacerense. 

Nesse sentido, tendo em vista a popularização deste alimento, faz-se necessário com-
preender como se dá o processo de comercialização de peixes nas peixarias e mercado do 
produtor na cidade de Cáceres-MT. Para tanto, buscamos identifi car as difi culdades enfren-
tadas pelos comerciantes e de que forma o pescado é vendido, se fresco ou benefi ciado. 

Vale ressaltar que, além da sua popularização, este alimento oferece uma grande va-
riedade de preparo, conforme afi rma Loureiro (2006).

O peixe é um alimento farto. Ele é comido frito assado ou ensopado, recheado com 
farinha de mandioca ou servido com pedaços de mandioca. Os peixes de mais prestígio 
nas mesas locais são: o pacu, a piraputanga, o bagre, o dourado, o pacu peva e o pintado. 
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Os peixes dos rios do estado, carnudos e saborosos, são uma atração turística para quem 
visita o estado.

Sendo assim, faz-se imprescindível obter uma visão mais ampla de como e quais 
difi culdades o comércio, bem como, os comerciantes enfrentam no momento de compra e 
venda do produto e a forma que este produto é comercializado.

Metodologia

Levando em consideração que a pesquisa “é o conjunto de procedimentos sistemáti-
cos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas 
propostos, mediante a utilização de métodos científi cos” (ANDRADE, 2003, p. 121) é que, 
além da revisão bibliográfi ca, realizamos também a coleta de dados a partir de um questio-
nário semiestruturado, ou seja, é um questionário pré-defi nido pelo pesquisador. Opta-se 
pelo questionário, pois a entrevista é a forma mais adequada para este tipo de pesquisa, 
uma vez que é uma das técnicas de coleta de dados mais empregada em pesquisas so-
ciais, pois possui um alcance maior na coleta de informações.

Para proceder com a coleta de dados, foram realizadas quatro visitas para aplicação 
do questionário e foi aplicado na Peixaria Rio Paraguai, localizada no mercado do produtor 
e Peixaria do Alemão localizada na Avenida Talhamares, cidade de Cáceres-MT.

Resultados e Discussões

Após a sistematização e discussão acerca dos dados coletados, nos quais foram ob-
tidos com visitas feitas nos estabelecimentos nos meses de setembro e outubro de 2017, 
pode se perceber que a situação desse tipo de a atividade e bem intensa e com um cres-
cente aumento nas vendas, apesar disso os incentivos para o aumento do consumo desse 
alimento ainda se faz necessário, as difi culdades encontradas são muitas como qualquer 
outra atividade que envolva a geração de lucro e renda, não bastando isso muitas vezes es-
tes estabelecimentos são abertos sem nenhum planejamento, ou seja, poucos são aqueles 
que realizam um planejamento para evitar qualquer problema futuro. Ainda pode se perce-
ber que está atividade e infl uenciada pelo clico de reprodução das espécies que realizam 
piracema.  

Tendo em vista que grande parte do pescado comercializado em nossa e exposto em 
ilhas congeladas, como pode se ver na fi gura abaixo: 

   
 Figura 1. Ilha Congelada                                                                                                                                      

Fonte: foto tirada por Mariana Miranda na Peixaria do Alemão.
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No quadro temos as medidas de preço nos estabelecimentos pesquisados na cidade, veja 
os dados abaixo:

  Quadro 1. Media de Preços do Pescado em Cáceres.

Espécies Médias de Preços (R$)
Pacu 18,95

Pintado 21,50
Tambatinga 12,90

Tambacu 13,45
Piraputanga 18,00

Piauçu 18,00
Fonte: Dados obtidos com a pesquisa feitas nas peixarias e na feira do produtos em Cáceres -MT,                          

nos meses de setembro e outubro de 2017.

Conclusões

          Pode se concluir que o consumo de peixe está inserido com grande força na 
vida e no cotidiano da população da cidade, além disso, a procura de espécies nativas é 
intensa, além disso, que grande parte do pescado comercializado é proveniente de pisci-
culturas de nossa região, e na forma de produto benefi ciado e sem vísceras. Tendo como 
principais espécies vendidas o pacu, Tambatinga e Pintado os preços médios variando de 
12,90 á 21,50.
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Eixo 1. Agropecuária. 

Resumo

A aquariofi lia é uma área muito vasta e infl uente no mercado de pet shops, nestes as espécies de peixes 
ornamentais são selecionadas pela exuberância das suas cores e formas, bem como pela facilidade de ma-
nutenção em cativeiro. O objetivo deste trabalho foi analisar alguns aspectos sobre o comércio de peixes or-
namentais na cidade de Cáceres, Mato Grosso, como pontos de vendas dos peixes e produtos para aquário. 
A análise se baseou em dados primários coletados por meio de questionários contendo questões objetivas 
e discursivas, aplicados através de entrevista, para comerciantes e vendedores de duas lojas pet shops da 
cidade. As espécies de peixes ornamentais comercializadas no município são beta, espada, acará, lebiste, 
molinésia, paulistinha e tricolor, com preços variando de R$ 7,00 a R$ 25,00, por unidade. Observou-se que 
as espécies não são produzidas em Cáceres, e isto difi culta a comercialização, uma vez que o transporte 
aumenta os preços dos peixes.
Palavras-chave: Aquariofi lia, Aquarismo, Piscicultura.

Introdução

Peixe ornamental, ou peixe de aquário, é a designação dada em aquariofi lia às es-
pécies de peixes que são selecionadas pela exuberância das suas cores e formas e pela 
facilidade de manutenção em cativeiro. A piscicultura ornamental é uma prática antiga da 
humanidade. Os primeiros registros datam do ano 475 antes de Cristo, quando o peixe-
dourado Carassius auratus começou a ser cultivado para fi ns contemplativos na China 
(VIDAL JR.; COSTA, 2000).

Segundo Ardel e Santos (2012), um aquário é a única forma de trazer para casa um 
elemento vivo da natureza sem causar qualquer problema em particular, não existindo outro 
hobby como o aquário, que nos ofereça a possibilidade de viver diariamente em contato 
com a natureza. Mesmo que não sejam animais de companhia no sentido mais amplo da 
palavra, são considerados aptos para todo tipo de pessoa.

Atualmente, a criação de peixes ornamentais tem passado por várias modifi cações e 
incrementos. A aquariofi lia é uma área muito vasta e infl uente no mercado de pet shops, 
além de ter grande importância na cultura social, abrangendo inclusive a geração de em-
pregos diretos e indiretos. 

Com a fi nalidade de verifi car a situação da comercialização de peixes ornamentais 
realizada na cidade de Cáceres, MT, foi feito este estudo, no qual foram pesquisadas as es-
pécies de peixes ornamentais comercializadas no município e entraves encontrados pelos 
comerciantes.
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Metodologia

No intuito de recolher informações para este trabalho, foi realizado no município de 
Cáceres MT, visitas a dois pets shops da cidade. 

Em entrevistas a proprietários e funcionários, foi aplicado um questionário contendo 
oito questões objetivas e discursivas, nos dias 22 e 23 de setembro de 2017.

Durante as visitas, os alunos observaram os locais de armazenamento e exposição 
dos peixes para venda, assim como os tipos de rações comercializados nas lojas. 

Houve também discussões em grupo para planejamento do trabalho e visitas, elabo-
ração de questionário, análise dos dados coletados e pesquisas em sites. 

Resultados e Discussões

Notou-se que na cidade existem apenas dois pontos de comércio de peixes ornamen-
tais e produtos para aquário.

As espécies comercializadas em Cáceres-MT, bem como seus valores, em setembro 
de 2017, estão apresentadas no Tabela 1.

Tabela 1. Espécies Comercializadas em Cáceres MT

Espécie Valor Comercializado por unidade (R$)
Betta 12,00 à 15,00

Espada 7,00 à 12,00
Acará 20,00

Lebiste 10,00
Molinésia 12,00

Paulistinha 7,00
Tricolor 25,00

Fonte: Panvet Clinica Veterinária e Empório Agropecuária.

O peixe betta é o mais vendido no comércio cacerense (Figura 1). Segundo o site Sua 
Pesquisa.com (2017) é uma espécie de peixe bastante resistente e pode viver em condi-
ções simples dentro de um aquário (sem necessidade de equipamentos). É considerado 
um dos peixes ornamentais mais encantadores do mundo, dotado de extrema beleza, va-
riedade de cores e formas. Pela praticidade, o alimento normalmente oferecido pelos aqua-
riofi listas é a ração balanceada.

O segundo mais vendido é o peixe espada (Figura 2). É muito conhecido por ter uma 
cauda longa e pontiaguda, além de ter coloração vermelha (CLUBE DO AQUARISMO, 
2017). Pode também ser alimentado com uma boa ração, facilitando assim, sua criação 
em aquário, além disso, pode dividir espaço com outras espécies (PEIXES DE AQUÁRIO, 
2010).

Segundo os comerciantes, a procura por peixes ornamentais vem crescendo. Os com-
pradores escolhem as espécies em função do fácil manejo em cativeiro, pela exuberância 
em cores e formas dos peixes. Os grupos dos jovens-adultos são as faixas etárias que mais 
adquirem peixes.
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Figura 1. Peixe Betta.                                                                                                                                               
Fonte: Criação de animais-blogger.

Figura 2. Peixe Espada.                                                                                                                                        
Fonte: Peixes - Animais.info.

Um dos entraves encontrados pelos comerciantes e que tem difi cultado bastante a 
comercialização de peixes ornamentais é o difícil transporte. Como não há produtores de 
peixes ornamentais no município, estes são trazidos de outros estados e da capital Cuiabá, 
encarecendo o preço deles. Outro problema é a falta de divulgação deste hobby no municí-
pio, que poderia ser sanado com investimentos em propaganda e marketing, realização de 
eventos, como exposições e feiras de peixes ornamentais, que poderia aumentar o interes-
se da população pela aquariofi lia.

Conclusões

O comércio de peixes ornamentais em Cáceres MT é pequeno, pois há somente duas 
lojas, onde podem ser encontrados os peixes e os produtos para aquário. No entanto, nota-
se que vem crescendo o mercado consumidor destes produtos.

Através deste estudo, verifi cou-se também que a produção de peixes ornamentais é 
uma atividade potencial para gerar fonte e renda para a população local, uma vez que o 
mercado de peixes ornamentais de Cáceres é abastecido pela produção realizada em ou-
tras localidades. 
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Eixo 1: Agropecuária: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia.

Resumo

No Brasil a exploração sustentável de Caiman yacare é normatizada. Nesse sentido, há uma demanda por 
aprimorar as características zootécnicas desses organismos e as estratégias de manejo dos mesmos. Para 
aferir possíveis desempenhos diferenciados entre machos e fêmeas, q uanto ao crescimento (comprimento 
total e comprimento focinho-cloaca)  e ganho de peso, 120 Caiman yacare de mesmo lote e idade (3 anos) 
foram sexados, pesados e mensurados. Os dados dos machos e fêmeas foram comparados estatisticamente 
pelo teste de Mann-Whitney U Test. No total foram encontrados 69 machos e 51 fêmeas, o que revela uma 
maior frequência de machos nas condições de cultivo. Os machos obtiveram um signifi cativo melhor desem-
penho nos três parâmetros mensurados (p<0,0001), sendo o comprimento total 125,13±6,33 cm para machos 
e 117,29±6,58 cm para fêmeas; comprimento focinho-cloaca 64,07±2,81 cm para machos e 59,92±3,51 cm 
para fêmeas e massa corporal 9,57±1,83 Kg para machos e 7,71±1,38 Kg para fêmeas. Portanto, os machos 
foram 7% e 8% maiores quanto ao comprimento total e focinho-cloaca respectivamente, e 23% mais pesados. 
Sabendo-se que crocodilianos possuem determinação sexual a partir da temperatura, pode ser interessante 
controlar a temperatura dos ovos coletados em 32,5 °C, e assim formar lotes monosexos de machos, no 
entanto, devem ser considerados riscos como inviabilidade dos embriões quando os ovos são mantidos em 
temperaturas superiores a 34 °C ou inferiores a 28 °C, ou mesmo aumento da agressividade entre os animais.
Palavras-chave: Jacaré; Zootecnia; Sexo

Introdução

O jacaré do pantanal (Caiman yacare) é criado na região pantaneira brasileira para 
exploração do couro e da carne para consumo humano. O sistema de cultivo vigente é o 
“ranching”, em que ovos e fi lhotes são coletados da natureza e mantidos em sistemas de 
cultivo até o abate (VERDADE, 2004). Os custos com alimentação representam 50% a 60% 
dos custos das fazendas de jacarés (RODRÍGUEZ; CLAVIJO; LÓPEZ. 1996). Além disso, 
frente a escassez de literatura específi ca para crocodilianos, frequentemente são consulta-
dos os conhecimentos oriundos do cultivo de peixes, especialmente espécies carnívoras e 
de água doce, por causa da grosseira semelhança metabólica entre ambos (heterotermos/
ectotermos) e da semelhança dos hábitos alimentares (ALEIXO, 2002).

Esse trabalho vem atender um desejo antigo dos criadores de crocodilianos em apri-
morar o arraçoamento para melhor conversão, efi ciência alimentar e estado clínico geral 
dos organismos e acelerar o processo de ganho de peso.

Tendo em vista a necessidade premente de diminuir o tempo de criação procura-se 
meios para esse fi m e a sexagem dos animais pode ser mais um caminho.
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Metodologia

Os jacarés foram disponibilizados por criadouro legalizado em Cáceres e mantidos 
em condições de cultivo em um galpão fechado e coberto, dentro dos galpões havia baias 
de alvenaria medindo 4,0 m² com piso desnivelado e água disponível em um terço desta 
área (ALEIXO et al., 2002).

O arraçoamento dos jacarés foi realizado três vezes por semana disponibilizando 5% 
do peso vivo dos animais seguindo o modelo de alimentação utilizado no criadouro, com 
uma dieta à base de vísceras bovinas moídas, farelo de soja, calcário, vitaminas A, D3, E, 
K3, B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina, Pantotenato de cálcio, Ácido fólico, Manganês, Zinco, 
Ferro, Cobre, Iodo, Selênio misturados por uma betoneira por 10 minutos (ALEIXO et al., 
2002; BARBOZA et al., 2004; MARCÓ; PIÑA; LARRIERA, 2009).

Um total de 120 C. yacare foram alimentados por 18 meses. No momento das amos-
tragens os jacarés apresentavam idade de 3 anos e 2 meses.

Ao fi nal do experimento os animais foram separados por sexo e mensurados quanto 
ao Comprimento Total (CT), Comprimento Focinho Cloaca (CFC) e Peso Vivo (PV). As me-
didas biométricas foram comparadas pelo teste Mann-Whitney U.

Resultados e Discussões

Os machos obtiveram um signifi cativo melhor desempenho nos três parâmetros men-
surados (p<0,0001), sendo o comprimento total 125,13±6,33 cm para machos e 117,29±6,58 
cm para fêmeas; comprimento focinho-cloaca 64,07±2,81 cm para machos e 59,92±3,51 
cm para fêmeas e massa corporal 9,57±1,83 Kg para machos e 7,71±1,38 Kg para fêmeas. 
Portanto, os machos foram 7% e 8% maiores quanto ao comprimento total e focinho-cloa-
ca respectivamente, e 23% mais pesados. Entre os 120 jacarés haviam 69 machos e 51 
fêmeas (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios e desvios padrões dos parâmetros biométricos dos 120 C. yacare após 18 meses 
de alimentação controlada. Machos foram considerados signifi cativamente diferentes de fêmeas quando 

p<0,05 pelo teste Mann-Whitney U.
Sexo CT (cm) CFC (cm) PV (Kg) N

Machos 126,13±6,34 64,07±2,82 9,57±1,83 69 p<0,0001
Fêmeas 117,29±6,58 59,92±3,51 7,71±1,38 51 p<0,0001
Ambos 122,38±7,77 62,31±3,74 8,78±1,89 120 p<0,0001

Fonte: Dados originados pelo projeto junto aos jacarés da Cooperativa de Criadores de                                    
Jacarés do Pantanal de Cáceres – MT (2015).

Conclusões

Para fi ns de ganho de peso e comprimento é interessante que criadouros comerciais 
adotem estratégias de manejo que busquem o aumento de exemplares do sexo masculino, 
por terem maior rendimento que fêmeas em mesmo espaço de tempo e nas mesmas con-
dições de criação.
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Eixo 2. Ciências Exatas: Matemática, Física e Química

Resumo

Óleos com índice de acidez elevada são indesejáveis no processo de transesterifi cação alcalina, pois áci-
dos graxos livres presentes podem conduzir à formação de sabões, diminuindo o rendimento de produção 
de biodiesel. Portanto neste trabalho três amostras de óleos diferentes, eucalipto, mamona e residual, com 
índices de acidez iguais a 2,24, 2,94 e 0,66 mg de KOH / g, respectivamente, foram submetidos ao processo 
de esterifi cação ácida. No fi nal do processo o índice de acidez das amostras de óleo de mamona e de óleo 
residual foram 1,38 e 0,39 mg de KOH / g, com redução de 53,19 e de 40,78%, respectivamente. Porém o 
óleo de eucalipto não apresentou redução do índice de acidez, apresentando valor fi nal de 3,27 mg de KOH 
/ g de óleo, que representa aumento de 46,50%. Isto indica que condições mais brandas de tempo reacional, 
temperatura e de lavagem do óleo devem ser empregadas na esterifi cação deste óleo.
Palavras-chave: óleos ácidos, óleo residual, pré-tratamento de óleos.

Introdução

A limitação de recursos naturais fósseis e a fl utuação de preços no mercado do petró-
leo tem levado paises à busca por combustíveis renováveis alternativos. O biodiesel, obtido 
a partir de óleos vegetais, é um deles. Este combustível pode ser usado puro ou em forma 
de blendas com óleo diesel mineral para redução da dependência econômica em relação 
ao último.

Porém, cerca de 70-80% do custo de produção de biodiesel envolve a qualidade do 
óleo inicial. Visando diminuí-lo, vários estudos com óleos de qualidade inferior, como óleos 
residuais, foram realizados (CHAROENCHAITRAKOO; THIENMETHANGKOON, 2011; 
CANAKCI, 2007). Óleos com elevada acidez, devido à presença de ácidos graxos livres, 
formam sabões consumindo catalisador durante o processo de transesterifi cação alcalina 
e, consequentemente, diminuindo o rendimento da produção de biodiesel. Além disso, de 
acordo com Araújo et al. (2006), os óleos devem apresentar índices de acidez menores ou 
iguais a 1,0 mg de KOH / g de óleo para que o biodiesel produzido destes atendam à acidez 
normalizada da ANP, de 0,5 mg de KOH / g. 

Portanto há alguns trabalhos na literatura (FRAGA et al., 2015; DIAZ-FELIX et al., 
2009) que visa a eliminação deste efeito indesejável. Fraga et al. (2015) sugerem um pro-
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cesso de neutralização alcalina dos ácidos graxos livres, onde estes são neutralizados com 
formação de sal e são eliminados no procedimento fi nal de lavagem. Em amostra de óleo 
com elevada proporção de ácidos graxos livres, para evitar perda destes como ocorre no 
processo de neutralização, utiliza-se o processo de esterifi cação ácida. Neste, ácidos gra-
xos são convertidos em ésteres metílicos ou etílicos, abaixando o índice de acidez do óleo 
e tornando-o ideal para a próxima etapa de transesterifi cação alcalina. 

Neste trabalho, três tipos de óleos foram submetidos a processos de esterifi cação 
ácida, óleo de eucalipto, óleo de mamona e óleo residual.

Metodologia

A amostra de óleo residual foi coletada na cozinha do restaurante do IFMT-campus Cá-
ceres. As amostras de óleo de mamona e de óleo de eucalipto foram adquiridas da empresa 
Mundo dos Óleos S/A. No laboratório, determinou-se em triplicatas, o índice de acidez de 
cada óleo, de acordo com a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998). Registrou-se o 
índice de acidez médio. Em seguida, cada óleo foi submetido ao processo de esterifi cação. 
Para a esterifi cação do óleo de eucalipto o procedimento adotado foi diferente.

Esterifi cação dos óleos de mamona e residual: a) 100mL de óleo foi adicionado em 
um balão de fundo redondo de 500mL; b) em um béquer de 50 mL adicionou-se 15 mL de 
metanol e, em seguida, 1mL de ácido sulfúrico concentrado; c) adicionou-se então esta 
mistura ao óleo contido no balão de fundo redondo; d) deixou-se o balão de fundo redondo 
com óleo, metanol e ácido sulfúrico em sistema de refl uxo com aquecimento em banho ma-
ria na temperatura de 60-70ºC e sob agitação magnética durante 90 minutos; e) após este 
tempo abriu-se o sistema (mantendo o aquecimento e a agitação) e adicionou-se mais 20 
mL de metanol; f) fechou-se o sistema  e esperou-se mais 45 minutos; g) após este tempo 
transferiu-se a mistura para um funil de decantação para separação de fases durante 24 
horas; h) no dia seguinte descartou-se a fase inferior, com água e metanol ; i) realizou-se 
a lavagem do óleo 2 vezes com 25 mL de solução de NaCl saturada e com 25 mL de água 
destilada até pH neutro; k) o óleo foi então fi ltrado em papel de fi ltro com sulfato de sódio 
anidro para remoção de umidade; l) determinou-se então o índice de acidez em triplicata, 
sendo expresso o valor médio.

Esterifi cação do óleo de eucalipto: adotado basicamente o mesmo procedimento an-
terior, porém o tempo de reação foi de 3 horas ininterruptas, não há a etapa e) de adição 
extra de metanol e na etapa i) cada lavagem foi realizada com 25 mL de água à 90ºC por 
tantas vezes necessária para atingir pH neutro; no fi nal determinou-se também o índice de 
acidez em triplicata, sendo expresso o valor médio.

Resultados e Discussões

A Tabela 1 aponta os índices de acidez dos óleos iniciais e após o processo de este-
rifi cação. Verifi ca-se que para os óleos de mamona e residual houve redução do índice de 
acidez, porém para o óleo de eucalipto houve aumento.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

65

Tabela 1. Efeito do processo de esterifi cação na redução dos índices de acidez.

Óleo IA Antes mg KOH / g IA Após mg KOH / g Redução de IA %

Eucalipto 2,24 3,27 46,50 (aumento)

Mamona 2,94 1,38 53,19
Residual 0,66 0,39 40,78

IA: índice de acidez em mg de KOH / g de óleo; Est.: Esterifi cação.

O óleo de eucalipto apresentou acidez elevada no fi nal do processo de esterifi cação 
devido a combinação de dois motivos: composição do óleo de eucalipto e condições expe-
rimentais utilizadas. O óleo de eucalipto em sua composição de ácidos graxos, apresenta 
ácidos carboxílicos com cadeias ligadas a grupos hidroxila e epóxi que podem se oxidar 
facilmente até formação de mais grupos carboxílicos. Como em seu processo de esterifi ca-
ção houve aquecimento ininterrupto por 3 horas e na etapa de lavagem empregou-se água 
quente a 90ºC, estas duas condições mostram-se drásticas para este tipo de óleo, levando 
à oxidação das moléculas de triglicerídeos para formação de mais ácidos carboxílicos, ao 
invés da transformação destes em ésteres metílicos. Talvez se, assim como no processo 
de esterifi cação dos óleos de mamona e residual, quantidade adicional de metanol fosse 
empregada (etapa e), a reação de formação de ésteres poderia ter sido favorecida mesmo 
que grupos carboxílicos estivessem sendo formados e assim o índice de acidez teria sido 
menor. Outro ponto é a lavagem com água quente a 90ºC, que não foi realizada no pro-
cesso de esterifi cação dos outros dois óleos. A lavagem com água quente a 90ºC pode ter 
favorecido a reação de saponifi cação que leva a formação de ácidos carboxílicos. Estas 
explicações para o aumento do índice de acidez do óleo de eucalipto são corroboradas 
pelo trabalho de Charoenchaitrakool e Thienmethangkoon (2011) onde foram emprega-
dos métodos estatísticos para otimização do processo de esterifi cação de óleo residual de 
restaurante. Os valores ótimos dos parâmetros quantidade de H2SO4, tempo de reação e 
temperatura foram 0,68% (porcentagem em massa em relação a massa de óleo), 60 minu-
tos e 51ºC. Observa-se que esta condição é mais branda (menor tempo de reação e menor 
temperatura reacional) do que a empregada para a esterifi cação do óleo de eucalipto neste 
trabalho.

Fraga et al. (2015) através da neutralização com alcalis de óleos ácidos obtiveram 
redução média de índice de acidez em torno de 84,36%. Neste trabalho o valor médio de re-
dução de IA para os óleos de mamona e residual foram de 46,98%. O tratamento através de 
neutralização com alcalis é mais efi ciente na redução de acidez do que a esterifi cação, po-
rém neste o conteúdo de ácido graxo livre não é descartado, e sem convertido em ésteres 
que são incorporados até a obtenção do biodiesel fi nal, após a transesterifi cação alcalina.

Conclusões

O processo de esterifi cação provocou redução média de 46,98% no índice de acidez 
(mg de KOH / g de óleo) dos óleos de mamona e residual. Porém para o óleo de eucalipto 
houve aumento do índice de acidez de 46,50% porque no processo de esterifi cação em-
pregado para este óleo as condições experimentais foram menos brandas, empregou-se 
menor volume de metanol e este óleo apresenta grupos hidroxila em suas cadeias hidro-
carbônicas. Futuros estudos para melhorar o processo de esterifi cação deste óleo devem 
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ser realizados. 
A redução do índice de acidez através do processo de esterifi cação apresenta meno-

res valores, 46,98%, em relação à redução alcançada pelo método de neutralização com 
alcalis, 84,36%. Porém para óleos com elevado teor de ácidos graxos livres o último pode 
levar a perdas signifi cativas do material de partida, já o primeiro transforma os ácidos gra-
xos em ésteres metílicos que são incorporados ao biodiesel no fi nal da etapa de transeste-
rifi cação alcalina.
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Eixo 2. Ciências Exatas: Matemática, Física e Química.

Resumo

Neste trabalho foram realizados 5 experimentos diferentes de síntese de biodiesel através de transesterifi -
cação alcalina do óleo de soja com metanol. Os experimentos diferem quanto às diferentes combinações de 
dois fatores, tempo de reação, 20 e 40 minutos, e razão metanol :óleo, 5:1 e 10:1. As variações destes fatores 
provocam variações nos resultados de conversão %, desta maneira a partir dos valores médios e do desvio 
padrão construiu-se uma carta controle para este processo de obtenção de biodiesel. Os limites inferior e 
superior de alerta foram 77,26 e 89,35%. Os limites inferior e superior de verifi cação foram 74,24 e 92,38%. 
Desta maneira controla-se a produção de biodiesel, considerando que os supracitados fatores podem variar 
dentro da região de estudo, porém os resultados de conversão % devem estar entre os limites de alerta que 
indicam a região de normalidade do processo. A densidade inicial do óleo de soja antes do processo era de 
0,910g/mL e após o processo de transesterifi cação a densidade mudou para 0,880 g/mL.
Palavras-chave: Transesterifi cação alcalina, Metanólise.

Introdução

Os óleos crus não podem ser usados como biocombustíveis em motores de com-
bustão a diesel pois apresentam alta viscosidade. Devem passar por um processo onde 
as moléculas de triglicerídeos presentes no óleo são convertidas em ésteres metílicos ou 
etílicos, principalmente, gerando como subproduto glicerina. No fi nal do processo, o pro-
duto chamado biodiesel, constituídos por ésteres metílicos ou etílicos, apresentam menor 
viscosidade e densidade, e podem ser usados para alimentação de motores a diesel.

O processo de transesterifi cação alcalina com metanol é o mais utilizado na produção 
de ésteres metílicos de ácidos graxos (em inglês FAME – fattyacidmethylesters) por ser 
um processo rápido, não corrosivo e apresentar bons resultados de conversão (SCHU-
CHARDT et al., 1998; CHAROENCHAITRAKOOL e THIENMETHANGKOON, 2011).Vários 
fatores podem afetar o rendimento da produção de ésteres metílicos através do processo 
de transesterifi cação alcalina: tempo de reação, temperatura, razão molar álcool:óleo, tipo 
e quantidade de catalisador, e qualidade do óleo inicial. 

Nos experimentos executados neste trabalho os fatores temperatura, tipo e quanti-
dade de catalisador e qualidade do óleo inicial foram fi xados. Os fatores tempo de reação 
e razão molar álcool óleo foram variados: 20-40 minutos e 5:1 – 10:1, respectivamente. 
No fi nal do processo, determinou-se a conversão média e o desvio padrão e a partir deste 
construiu-se uma carta controle. Através dos limites inferiores e superiores, de alerta e de 
verifi cação, pode-se controlar a produção de biodiesel variando-se os fatores tempo de 
reação e razão molar dentro das extensões aqui estudadas. 
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Metodologia

Primeiramente mediu-se, com uso de densímetro fl utuante, a densidade do óleo de 
soja inicial. Depois executou-se o procedimento descrito a seguir para os 5 experimentos, 
onde cada um deles apresentava combinação diferente dos fatores tempo de reação e ra-
zão molar metanol:óleo, de acordo com a Quadro 1.

1. Mediu-se 200mL (182 g) de óleo em uma proveta de 250mL, então transferiu-se 
este volume de óleo para um balão de fundo redondo de 250mL.

2. Em um béquer de 100 mL aferiu-se 2g de KOH e então adicinou-se a este vmetanol 
mL de metanol, de acordo com o planejamento do Quadro 1 para se alcançar a 
razão molar metanol: óleo desejada.

3. Aqueceu-se em banho maria o óleo contido no balão de fundo redondo até este 
alcançar a temperatura de 60ºC e então transferiu-se para este a mistura anterior 
(2g de KOH + vmetanol mL). 

4. A mistura reacional do item anterior foi agitada em agitador magnético e mantida à 
temperatura de 60ºC durante ttempo de reação minutos, de acordo com Quadro 1.

5. Após ttempo de reação minutos, a mistura foi transferida para um funil de decantação 
para separação de fases, e, no dia seguinte, descartou-se a fase com glicerina e 
realizou-se a lavagem do biodiesel: duas vezes com 25 mL de solução saturada de 
NaCl e após com 25 mL de água destilada até pH neutro.

6. Filtrou-se o biodiesel em papel de fi ltro contendo sulfato de sódio para remoção de 
umidade. Então, d eterminou-se a massa do produto fi nal (mbioExp gramas).

7. Calculou-se a conversão a partir das equações 1 e 2:
8. 

   eq 1. 

 eq 2.

em que: mbioT é a massa de biodiesel esperada, caso todas as moléculas de triglice-
rídeos presentes no óleo inicial sejam convertidas em ésteres metílicos, móleo inicial é massa 
inicial de óleo (182 g), MMóleo é a massa molar deste (871,72 g/mol), MMmetanol é massa mo-
lar do metanol (32,04 g/mol) e MMglicerina é massa molar da glicerina (92,09 g/mol) e mbioExp é 
massa de biodiesel obtida no fi nal do processo (g).

1. As amostras de biodiesel foram misturadas e a densidade determinada com uso 
de densímetro.

Resultados e Discussões

O óleo inicial apresentou densidade de 0,910 g/mL e o produto fi nal, 0,880 g/mL. Esta 
diminuição do valor da densidade pode indicar a transformação de triglicerídeos em éste-
res metílicos no processo de transesterifi cação alcalina. Os resultados de conversão para 
os cinco experimentos estão representados no Quadro 1. Obteve-se conversão média de 
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83,31% com desvio padrão de 3,02%. A partir destes resultados construiu-se a carta con-
trole representada na Figura 1.

Tabela 1. Experimentos de transesterifi cação alcalina.

Experimento ttempo de reação  minutos Razão Molar Metanol : Óleo conversão %
1 40 5 (vmetanol= 42 mL) 78,52
2 20 5 (vmetanol= 42 mL) 85,94
3 40 5 (vmetanol= 42 mL) 82,79
4 20 10 (vmetanol= 85 mL) 83,45
5 40 10 (vmetanol= 85 mL) 85,83

Os limites inferior e superior de alerta (LIA e LSA) foram determinados subtraindo-se 
do e somando-se ao valor médio 2 vezes o desvio padrão (83,31% -2*3,02% e 83,31% + 
2*3,02%), respectivamente. Os limites inferiores e superiores de verifi cação (LIV e LSV), 
subtraindo-se do e somando-se ao valor médio 3 vezes o desvio padrão (83,31% -3*3,02% 
e 83,31% + 3*3,02%), respectivamente.

Figura 1. Carta Controle. LIA e LSA, limites superior e inferior de alerta; LIV e LSV, limites inferior e superior 
de alerta.

Após o estabelecimento dos limites do processo na carta controle, futuros resultados 
de conversão podem ser computados e desta maneira o sistema de produção controlado. 
Pontos experimentais futuros que variando em torno da conversão média, com erros ne-
gativos e positivos em geral consecutivos, e dentro de LIA e LSA indicam a normalidade 
do processo. Resultados de conversão entre os limites de alerta e de verifi cação, região 
de alerta na Figura 1 (entre LSA e LSV, e LIA e LIV), traz o sistema sob alerta, já podendo 
indicar algum problema durante o processo de produção. Pontos futuros que estiverem 
abaixo de LIV e acima de LSV indicam um problema real que deve ser investigado e verifi -
cado para em seguida ser corrigido e o sistema voltar a normalidade. Pontos acima de LSV 
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podem indicar a presença de contaminantes pesados no produto fi nal ou até mesmo uma 
melhoria não reportada do sistema. Pontos abaixo de LIV são mais indesejáveis podendo 
indicar problemas como a mudança de qualidade de matéria inicial do fornecedor e vaza-
mentos no sistema e no reator.

Conclusões

Os cinco experimentos de produção de biodiesel apresentaram conversão mé-
dia de 83,31 ± 3,02% com coefi ciente de variação de 3,63% (desta maneira calculado: 
[(3,02/83,31)*100] que pode ser considerado baixo, visto que dois fatores foram signifi cati-
vamente variados na execução daqueles, tempo de reação e razão molar metanol:óleo. Isto 
mostra que o método de produção usado neste trabalho parece ser robusto. Os limites in-
ferior e superior de alerta, LIA e LSA, apresentaram valores de 77,26 e 89,35%, respectiva-
mente, e os limites inferior e superior de verifi cação, LIV e LSV, valores de 74,24 e 92,38%. 
Estes limites podem ser usados para controlar futuros experimentos de transesterifi cação 
alcalina.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi estabelecer parâmetros mais brandos para execução do processo de neutraliza-
ção do óleo de eucalipto. O processo foi estudado em temperatura ambiente e os fatores tempo de reação, 
presença e quantidade de KOH foram variados para se determinar melhores condições experimentais para 
redução do índice de acidez. O procedimento executado na ausência de KOH, utilizando somente glicerina, 
não apresentou redução do índice de acidez do óleo inicial. Nos experimentos de neutralização, em que KOH 
estava presente em proporção igual ou acima de 75% em relação a quantidade de KOH necessária para neu-
tralizar totalmente a acidez do óleo, mostraram redução média de 44,60% do índice de acidez.

Palavras-chave: óleos ácidos, óleo residual, pré-tratamento de óleos.

Introdução

Devido a previsões de escassez de petróleo, pesquisas com biocombustíveis tem au-
mentado nos últimos anos. Um destes é o biodiesel que se apresenta como alternativa ao 
diesel de petróleo. Este biocombustível além de ser renovável é menos tóxico, emite menor 
quantidade de compostos sulfurosos e apresenta melhor lubricidade em relação ao diesel 
de fonte mineral. 

O biodiesel é uma mistura de monoalquil ésteres de ácidos graxos livres obtidos, em 
geral, através do processo de transesterifi cação alcalina, ou ácida, de triglicerídeos pre-
sentes em óleos e gorduras de vegetais ou de animais. Esta transformação dos óleos ou 
gorduras em ésteres de cadeias menores visa diminuir a viscosidade dos materiais iniciais 
para uso em motores de combusão a diesel. Cerca de 70 a 80% do custo desta conversão 
em ésteres é devido aos óleos e gorduras iniciais. Portanto para uma eventual crise futura 
de combustíveis é necessário o estudo prévio de diversas matrizes energéticas. 

O óleo de eucalipto apresenta índice de acidez em torno de 2,63 mg de KOH / g de 
óleo. No processo de transesterifi cação alcalina é o mais utilizado, por ser mais rápido e 
menos corrosivo em relação à ácida, sensível à presença de ácidos graxos livres pois estes 
favorecem a reação de saponifi cação, que consome catalisador (alcalino), e, a formação 
de sabões, que difi cultam a separação de fases entre os ésteres alquílicos e a glicerina, 
diminuindo assim o rendimento da reação. O pré-tratamento do óleo inicial através da neu-
tralização com KOH visa diminuir o índice de ácidez, devido à presença de ácidos graxos 
livres, para torná-lo adequado para o processo de transesterifi cação alcalina.

Fraga et al. (2015) apresentaram um processo de neutralização com KOH alcançando 
bons resultados de redução da acidez de óleos ácidos. Porém o processo é conduzido em 
temperatura de 90ºC durante 30 minutos. Estas condições podem ser drásticas para alguns 
óleos que apresentam moléculas de triglicerídeos com cadeias ligadas a grupos hidroxila. A 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

72

presença de KOH e alta temperatura leva a quebras e perdas signifi cativas do óleo inicial. 
Portanto neste trabalho decidiu-se estudar condições mais brandas para redução do índice 
de acidez do óleo de eucalipto para valores menores iguais ou menores do que 1,00 mg 
KOH / g de óleo.

Metodologia

A amostra de óleo de eucalipto foi adquirida da empresa Mundo dos Óleos S/A. No 
laboratório, determinou-se em triplicatas, o índice de acidez do óleo, de acordo com a me-
todologia descrita por Moretto e Fett (1998). Registrou-se o índice de acidez médio. Em 
seguida, cada óleo foi submetido ao processo de neutralização com KOH. Os experimentos 
de neutralização foram executados em temperatura ambiente, variando-se quantidade de 
KOH e tempo de reação. Dois conjuntos de experimentos foram executados. 

O primeiro: a) determinou-se o índice de acidez inicial do óleo (2,63 mg KOH / g de 
óleo); b) pesou-se 60 g de óleo em um béquer de 150mL; c) pesou-se quantidade de KOH 
necessária para diminuir o índice de acidez do óleo inicial para 1,0mg KOH / g de óleo em 
um béquer de 50mL (neste caso 0,1152 g de KOH); d) pesou-se 18 g de glicerina em bé-
quer de 50 mL; e) colocou-se o béquer de 150 mL com óleo em agitador magnético, adicio-
nou-se os reagentes c e d, e deixou-se o sistema sob agitação durante 5 ou 15 minutos; f) 
desligou-se o agitador, transferiu-se a mistura para um funil de separação e esperou-se 10 
minutos para separação de fases; g) descartou-se a fase de glicerina e lavou-se uma vez 
20 mL de KCl saturado e duas vezes com 25 mL de água destilada; h) o produto foi então 
fi ltrado através de sulfato de sódio anidro para remoção de água; i) determinou-se o índice 
de acidez e a perda de massa no fi nal do processo. 

O segundo conjunto: a) determinou-se o índice de acidez inicial do óleo (2,57 mg KOH 
/ g de óleo); b) pesou-se 30 g de óleo em m béquer de 150mL; c) pesou-se quantidade de 
KOH necessária para neutralizar 25, 50, 75,100 ou 125% da acidez do óleo inicial em um 
béquer de 50mL (neste caso 0,045, 0,068, 0,090 ou 0,113 g de KOH, respectivamente) e 
adicionou-se quantidade de água destilada sufi ciente para somente solubilizar a quantidade 
pesada de base; d) pesou-se 9 g de glicerina em béquer de 50 mL; e) colocou-se o béquer 
de 150mL com óleo em agitador magnético, adicionou-se os reagentes c e d, e deixou-se o 
sistema sob agitação durante 5, 10 ou 15 minutos; f) desligou-se o agitador, transferiu-se a 
mistura para um funil de separação e esperou-se 10 minutos para separação de fases; g) 
descartou-se a fase de glicerina e lavou-se três vezes com 15 mL de KCl saturado e com 15 
mL de água destilada sucessivamente até pH neutro; h) o produto foi então fi ltrado através 
de sulfato de sódio anidro para remoção de água; i) determinou-se o índice de acidez e a 
perda de massa no fi nal do processo.

Resultados e Discussões

Os resultados dos conjuntos de experimentos 1 e 2 estão na Tabela 1.
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Tabela 1. Experimentos de neutralização em diferentes tempos e quantidades de KOH.

Experimento Quantidade de KOH  Tempo Redução IA% PM %
11 0 g 5 min 21,01 (aumento) 41,22
21 0,115 g (redução até 1,00mg/KOH /g) 5 min -12,64 41,71
31 0 g 15 min 3,48 (aumento) 37,56
41 0,115 g (redução até 1,00mg/KOH /g) 15 min -8,11 44,34

12 0,045 g (50%) 5 min -32,25 54,03
22 0,045 g (50%) 15 min -29,54 78,93
32 0,068 g (75%) 5 min -47,59 72,75
42 0,068 g (75%) 15 min -41,71 73,52
52 0,091 g (100%) 10 min -44,31 59,10
62 0,113 g (125%) 10 min -44,79 61,37

IA: índice de acidez em mg KOH / g de óleo; 1: experimentos do conjunto 1;  2: experimentos do conjunto 2; 
PM: perda de massa no processo de neutralização.

O conjunto 1 de experimentos foi executado primeiro. Incialmente pensava-se que so-
mente a glicerina poderia remover ácidos graxos livres do óleo devido a certo caráter polar 
destas moléculas. Porém os experimentos 1 e 3 deste conjunto mostraram que na ausên-
cia de KOH não há redução de IA, e sim, aumento. Nos experimentos 2 e 4, adicionou-se 
somente a quantidade necessária de KOH para reduzir o índice de acidez inicial do óleo 
de 2,63 para 1,00 mg KOH / g. As reduções do índice de acidez, de 12,64 e 8,11%, foram 
insufi cientes para abaixar o índice de acidez para valores iguais ou menores do que 1,00mg 
KOH/g de óleo (2,30 e 2,42 mg de KOH / g, para os experimentos 2 e 4, respectivamente). 
Houve média de perda de massa de 41,21% em relação a massa inicial de óleo. Isto mostra 
que o pré-tratamento através do processo de neutralização, mesmo em condições brandas, 
pode não ser viável economicamente. 

Como no conjunto 1 os resultados indicaram que o aumento da quantidade de KOH 
poderia conduzir a valores maiores de redução de IA, decidiu-se executar o conjunto 2 de 
experimentos incrementando-se a proporção de KOH em relação a quantidade de KOH 
para neutralização total da acidez. Os resultados mostraram que os experimentos com a 
proporção de KOH em 50% foram menores em termos numéricos (32,25 e 29,54% nos 
tempos 5 e 15 minutos respectivamente) e que os experimentos com proporção de KOH 
acima de 75% apresentaram maiores reduções, em média de 44,60%, não havendo dife-
renças signifi cativas entre eles. Nenhum dos experimentos do conjunto 2 foi capaz de redu-
zir, assim como no conjunto 1, o IA do óleo inicial para valor igual ou inferior a 1,00 mg de 
KOH / g de óleo. O experimento 4 do conjunto 2 foi o que alcançou o menor valor, de 1,35 
mg KOH /g. Os valores de perda de massa foram ainda maiores do que os do conjunto 1 
pois naquele, como descrito na metodologia, o número de lavagem foi maior (lavou-se três 
vezes com 15 mL de KCl saturado e com 15 mL de água destilada sucessivamente até pH 
neutro). Isto mostra que o processo de neutralização pode não ser economicamente viável 
e que o processo de transesterifi cação/esterifi cação ácida pode ser mais interessante pois 
envolve menos etapas do que o processo de transesterifi cação básica seguida de neutra-
lização.

Para atingir o objetivo de reduzir o índice de acidez para valores menores do que 
1,00 mg KOH / g de óleo em condições mais brandas de tempo e temperatura, deve-se 
promover maior solubilização do KOH na fase oleosa. Em experimentos futuros, esta base 
será dissolvida em etanol (ou mistura com isopropanol) e não em água. Este solvente tem 
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caráter polar sufi ciente para solubilização da base e, por apresentar uma cadeia carbônica 
curta pode também facilitar a transferência de massa da base para fase oleosa, promoven-
do maiores reduções do índice de acidez. 

Conclusões

Os experimentos 3, 4, 5 e 6 do conjunto 2 apresentaram os melhores resultados com 
redução média de 44,60% do índice de acidez, não havendo diferenças signifi cativas entre 
eles. Porém nenhum destes experimentos executados em condições brandas de tempo 
(5 a 15 minutos) e de temperatura (ambiente),  alcançou o objetivo de reduzir o índice de 
acidez do óleo inicial para valores menores do que 1,00 mg KOH / g de óleo. Experimentos 
futuros deverão ser executados para se alcançar este objetivo do processo de neutraliza-
ção, para isso um solvente orgânico polar deve ser utilizado para solubilização do KOH e 
promoção de transferência de massa deste para fase oleosa.

As perdas de massa do processo foram elevadas, média de 41,21 e de 66,62% para 
os conjuntos 1 e 2, respectivamente. Estes valores mostram que o pré-tratamento do óleo 
inicial para o processo de transesterifi cação alcalina pode não ser economicamente viável.
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Resumo

A recuperação do aprendizado dos alunos é um tema complexo e que necessita de estudos para que o 
processo ensino-aprendizado seja efetivo, principalmente no ensino médio. Neste trabalho foram coletados 
dados como notas bimestrais e frequência em monitorias durante o 2º bimestre do ano letivo de 2017 que 
se referem ao desenvolvimento escolar dos alunos, de primeiros e segundos anos dos cursos de técnicos 
integrados de informática e agropecuária do IFMT campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, na disciplina de 
química ministrada por um dos autores deste trabalho. Foi realizado com os dados obtidos das seis turmas, a 
correlação positiva entre taxa de recuperação e proporção de alunos, mostrando que os alunos deveriam ser 
alocados aleatoriamente em cada turma para equalizar as chances de aprendizado. Isto para disciplina de 
química. E o maior desempenho dos alunos que buscam auxílio indica que programas de formação e atuação 
de monitores deveriam ser incentivados fi nanceiramente ou através de estímulo do professor em salas de 
aula.
Palavras-chave: Taxa de recuperação; monitoria; química.

Introdução

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus incisos IV 
e IX do art. 3º, a escola deve ter uma tolerância conjunta com os educadores, com aqueles 
alunos que algum momento do processo de ensino aprendizagem tiveram algum tipo de 
difi culdade de aprendizado. Temos que levar em consideração de que os alunos são se-
res humanos e de repente em algum momento da fase de ensino aprendizagem, eles não 
se adaptaram com a forma de ensino rotineiro empregado pelo educador, sendo assim o 
professor deverá em conjunto com a escola desenvolver algum método para acolher estes 
alunos com problemas, ou seja aplicar recuperação de estudos (ALVES, 2017). Segundo 
Dutra (2012), a recuperação, no ensino médio ganha certa complexidade de estudo, afi nal, 
o que se pretende recuperar? Deve-se preocupar com conceitos, fórmulas matemáticas ou 
algoritmos não compreendidos, principalmente se essa defi ciência prejudicar a aquisição 
de novos conhecimentos. Mas há outros aspectos que o aluno pode não ter compreendido 
que não envolve necessariamente apenas questões de conteúdo.

Nesta premissa, esse trabalho objetivou, verifi car através de um estudo estatístico, a 
taxa de recuperação, desenvolvimento escolar dos alunos, bem como a efetividade no en-
sino-aprendizagem com a participação dos alunos em monitorias, de primeiros e segundos 
anos dos cursos técnicos integrados de informática e agropecuária no segundo bimestre do 
IFMT campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo, na disciplina de química ministrada por um 
dos autores deste trabalho.
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Metodologia

Os dados apresentados neste trabalho foram coletados durante o 2º Bimestre do ano 
letivo de 2017 e são referentes ao desenvolvimento escolar dos alunos, de primeiros e 
segundos anos dos cursos de técnicos integrados de informática e agropecuária do IFMT 
campus Olegário Baldo, na disciplina de química ministrada por um dos autores deste tra-
balho. O número total de alunos foi 169 e estavam divididos em 5 turmas, sendo 3 de pri-
meiros e 2 de segundos anos do ensino médio. Cada aluno(a) que representa uma obser-
vação foi descrito de acordo com a seguinte organização, conforme Quadro 2:

Quadro 2. Composição das turmas

Nº do Aluno Turma Frequência em Monitoria Nota Final do 
Bimestre Classifi cação

01 1A 0 7,0 rmn

A primeira coluna refere-se ao número do aluno(a), cujo nome não foi revelado. Na se-
gunda coluna a turma a qual pertence, a terceira a frequência deste aluno em monitoria, ou 
na sala do professor responsável para esclarecer dúvidas. A quarta representa a nota fi nal 
do bimestre, obtida após avaliações de recuperação. A quinta coluna é a sua classifi cação, 
estabelecida de acordo com seu desenvolvimento em cinco classes: azul –alunos que não 
precisaram fazer prova de recuperação; rm – alunos que realizaram provas de recupera-
ção e suas notas alcançaram valores iguais ou maiores do que a média (6,00); rp – alunos 
que realizaram provas de recuperação mas suas notas pioraram em relação às primeiras 
avaliações; rnf – alunos que realizaram as primeiras provas e alcançaram notas inferiores 
à média, porém não compareceram para fazer a avaliação de recuperação; nfnf – alunos 
que não realizaram qualquer atividade avaliativa; rr - alunos que realizaram a prova de re-
cuperação e conseguiram alcançar notas iguais ou superiores à média.

Para cada turma, além da determinação da distribuição dos alunos em porcentagem 
nas seis classes - azul, rm, rp, rnf, nfnf e rr – encontrou-se também a taxa de recuperação. 
A taxa de recuperação representa a proporção, em porcentagem, entre a fração de alunos 
que realizaram a prova de recuperação e alcançaram notas iguais ou acima da média, e a 
fração de alunos que realizaram a prova de recuperação:

A taxa de recuperação mostra a porcentagem de alunos que são “recuperados”. 

Resultados e Discussões

A Figura 1 representada a seguir, demonstra a distribuição dos alunos de cada turma 
nas seis classes.
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Figura 1. Distribuição dos alunos de cada turma nas seis classes geradas de acordo com o desempenho. 
Azul: alunos que não precisaram realizar prova de recuperação; rfrf: alunos que não realizaram nenhuma 

avaliação; rmn: alunos que realizaram recuperação mas suas notas não atingiram a média; rnf: alunos que 
não realizaram a prova de recuperação, embora precisassem; rp: alunos que realizaram a prova de recupe-
ração mas suas notas dimuniram; rr-alunos que realizaram a recuperação e alcançaram nota igual ou maior 
do que a média; em vermelho está a taxa de recuperação %; em azul as notas médias dos alunos em cada 

classe. NaN: nenhum aluno desta classe.

Nota-se que os primeiros anos 1A e 1C apresentaram distribuições similares. Uma 
análise de variância (ANOVA), indicou ao nível de 5% que os três primeiros anos obtiveram 
notas fi nais do bimestre diferentes. Através do método de signifi cância mínima de Fisher 
verifi cou-se que a turma 1A e 1C são similares, porém a turma 1B difere de ambas, mos-
trando um pior desempenho, com notas fi nais do bimestre inferiores. Veja que as turmas 1A 
e 1C apresentam maior proporção de alunos azuis. Já a turma B, apresenta maior propor-
ção de alunos que precisaram realizar recuperação (rr, rp, rmn e rnf). O teste t de student, 
considerando variâncias não equivalentes, foi realizado para verifi car a diferença entre as 
médias de notas fi nais do bimestre entre as duas turmas de segundo ano. Ao nível de 5% 
de signifi cância inferiu-se que não há diferenças. Isto também pode ser verifi cado visual-
mente através da Figura 1, onde as distribuições das duas turmas são semelhantes.

A Figura 2, mostra que pode haver uma correlação positiva entre a taxa de recupera-
ção e a porcentagem de alunos azuis em cada turma. Este gráfi co mostra que em turmas 
que apresentam maior quantidade de alunos que estudam constantemente e não realizam 
prova de recuperação (azul), os alunos que precisam realizar prova de recuperação apre-
sentam maiores chances de alcançar a média em segundas oportunidades. Isso demonstra 
que a coletividade infl uencia na formação do aluno. Para equalizar as chances de aprendi-
zado de cada aluno em uma instituição, talvez a melhor forma de alocá-los em cada turma 
seria de forma aleatória. Alunos que usualmente têm bom desempenho estariam espalha-
dos contribuindo com outros colegas de sala com difi culdades.
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Figura 2. Taxa de recuperação versus proporção de alunos azuis em cada turma. A correlação para os se-
gundos anos terá obviamente o valor igual a 1 pois há somente dois pontos, duas turmas por isso não foi 

exibido.

Além das comparações de desempenho entre as turmas e a verifi cação da correla-
ção positiva entre taxa de recuperação e proporção de alunos azuis, também realizou-se 
a comparação de desempenho entre os alunos que participam de monitoria na disciplina 
(ou procuram esclarecer dúvidas na sala do professor) e os alunos que não procuram ne-
nhum destes auxílios. Dos 169, 61 alunos procuraram auxílio ao menos 1 vez. Através de 
um teste t de student ao nível de 5%, verifi cou-se que os alunos que procuraram auxílio 
obtiveram maior rendimento escolar (maiores notas fi nais do bimestre nas disciplinas de 
química). Alunos que procuraram auxílio alcançaram em média nota de 6,81 e alunos que 
não procuraram obtiveram média de 6,08. 

Co nclusão

A correlação positiva entre taxa de recuperação e proporção de alunos azuis, mostra 
que os alunos deveriam ser alocados aleatoriamente em cada turma para equalizar as 
chances de aprendizado. Isto para disciplina de química. E o maior desempenho dos alunos 
que buscam auxílio indica que programas de formação e atuação de monitores deveriam 
ser incentivados fi nanceiramente ou através de estímulo do professor em salas de aula.
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Resumo

Altas temperaturas combinadas com alta disponibilidade de nutrientes e ação microbiana intensa culminam 
na diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água, trazendo difi culdades de sobrevivência para 
os peixes locais. Tais peixes, em geral, fazem a dispersão de oxigênio através das brânquias, tendo que 
estabelecer um equilíbrio entre o ambiente e seu organismo, pois, de certo modo, esses animais precisam 
que a concentração de oxigênio dissolvido no ambiente seja maior do que a presente em seu sangue. Nesse 
sentido, cabe estudar quais as estratégias fi siológicas do peixe Hoplosternum littorale (Hancock 1828) para 
sobreviver à hipóxia em lagoas pobres em oxigênio dissolvido, existentes no Pantanal, sendo esses organis-
mos metazoários aeróbicos que se adaptaram a condições de hipóxia extrema. Os peixes foram mantidos em 
tanques com e sem arejamento, em temperatura ambiente. Após um mínimo de 30 dias foram feitas coletas 
de sangue dos peixes, para as quais eles eram sedados e o sangue era amostrado por punção caudal, até 
1 mL de sangue, utilizando seringas e agulhas heparinizadas em 2:48 heparina/soro (5.000 UI). As amostras 
foram analisadas quanto à contagem de células totais em câmara de neubauer, aferição da concentração de 
hemoglobinas pelo método de cianometahemoglobina e microhematócrito. Os peixes em hipóxia apresenta-
ram um número signifi cativamente maior de células _ 2,013 106 células/mL totais _ que os em normóxia _ 
1,491 106 células/mL. Acreditamos que tal condição pode estar relacionada com o aumento na quantidade 
de eritrócitos.
Palavras-chave: microhematócrito, eritrócito, hemoglobina.

Introdução

A fl utuação sazonal do ambiente impõe desafi os que devem ser superados pelos 
organismos vivos (MEIRELES, FRISCHKORN & ANDRADE 2007). Dentre os desafi os en-
frentados pela fauna aquática cabe destacar a variação de oxigênio dissolvido (OD) na 
água ao longo das estações que caracterizam o ambiente (ROTTA & QUEIROZ 2003). Pei-
xes, em geral, tendem a obter oxigênio por difusão, através das brânquias, e para tal a con-
centração de oxigênio do ambiente deve ser maior que a concentração de OD no sangue 
(KUBITZA 1998). No Pantanal, durante a seca, formam-se lagoas com altas temperaturas, 
e com atividade microbiana, o que esgota o OD (ALVES & CARVALHO 2011). Dessa forma, 
esses ambientes lóticos atingem baixíssimas concentrações de OD (MARQUES, FERREI-
RA & BARBOSA 1998). Existem peixes que sobrevivem mesmo nessas condições (HANH, 
ALMEIDA & LUZ 1997). Esses organismos são metazoários aeróbicos que se adaptaram 
a condições de hipóxia extrema. Nesse sentido, há a necessidade em estudar como esses 
organismos compensam a falta de oxigenação do sangue. Para tal, os parâmetros hema-
timétricos dos peixes Hoplosternum littorale (Hancock 1828), tolerantes a hipóxia, estão 
sendo estudados em condições de normóxia e hipóxia extrema.
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Metodologia

No Centro de Pesquisa de Limnologia, Biodiversidade e Etnobiologia do Pantanal – 
CELBE, da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, peixes Hoplosternum litto-
rale (Hancock, 1828) foram mantidos individualmente em tanques, com e sem arejamento, 
em temperatura ambiente, tendo o OD aferido periodicamente. Após um mínimo de 30 dias 
foram amostrados sangue em 9 peixes em normóxia e 9 peixes em hipóxia. Primeiramente 
os animais eram anestesiados em solução de benzocaína e posteriormente pesados. Com 
os organismos sedados foi amostrado até 1 mL de sangue pela veia caudal utilizando se-
ringas e agulhas heparinizadas em 2:48 heparina/soro (5.000 UI). As amostras coletadas 
foram armazenadas em eppendorfs e encaminhadas para o Laboratório de Hematologia 
de Animais Silvestres, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado 
de Mato Grosso - FMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, para contagem de células 
totais em Câmara de Neubauer (ALVES 2011), aferição da concentração de hemoglobinas 
pelo método de cianometahemoglobina (ASSIS et al., 2004) e microhematócrito (CONRA-
DO et al., 2005). Os valores encontrados foram analisados por estatística descritiva e o 
teste de hipótese foi o T student.

Resultados e discussões

Os peixes se mantiveram vivos, mesmo após um mínimo de 30 dias sob concentração 
baixa de OD. Quanto ao sangue, o número de células foi signifi cativamente maior para os 
peixes em hipóxia extrema 2,013 106 células/mL, quando comparado à normóxia 1,491 106 
células/mL. O hematócrito e a concentração de hemoglobina não apresentaram diferenças 
signifi cativas entre os tratamentos. As médias de hemoglobina foram 8,91 g/dL para os pei-
xes em hipóxia extrema e 8,29 g/dL para os peixes em normóxia. Quanto ao hematócrito, 
as médias foram 23,22% para os peixes em hipóxia extrema e 21,61% para os peixes em 
normóxia. Os valores de volume corpuscular médio, concentração de hemoglobina cor-
puscular média e hemoglobina corpuscular média serão estimados assim que a contagem 
diferencial de células e leucograma forem concluídas. Acreditamos que a estratégia dos 
peixes para sobreviver a ambientes de hipóxia extrema esteja relacionada ao aumento no 
número de eritrócitos circulantes. No entanto, os estudos continuarão para aferir a veraci-
dade dessa hipótese.

Conclusões

Os peixes em condição de hipóxia extrema apresentaram uma quantidade eritrocitária 
realmente signifi cativa, quando comparada com os peixes em normóxia. Este fato nos leva 
a uma breve dedução de que o fato desses animais manterem-se vivos em tal condição 
está relacionado com a quantidade de eritrócitos.
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Resumo

O objetivo deste trabalho foi, através de técnicas estatísticas multivariadas como análise de agrupamentos, 
função linear discriminate de Fisher e análise de componentes principais, estabelecer critérios para seleção 
de ovos de jacarés. Pare este trabalho coletaram-se 150 ovos de jacaré na região de Cáceres-MT e dois 
grupos de variáveis foram mensuradas para cada unidade experimental: as relacionadas às medidas de cada 
ovo e as relacionadas às medidas do jacaré que nasceu daquele. A análise de agrupamentos por método hie-
rárquico mostrou que os dados podem ser separados em dois grupos. Com os dados dos dois grupos, a partir 
destas amostras de treinamento, obteve-se a função discriminante de Fisher que permite classifi car futuros 
ovos coletados na natureza. Esta classifi cação apresentou taxa de erro aparente de 3,40%.
Palavras-chave: Análise multivariada, análise de agrupamentos, função discriminante e componente principais.

Introdução

Para início do desenvolvimento de jacarés nos criadouros, os ovos não são gerados 
in situ e sim coletados na natureza. Com o objetivo de selecionar ovos a partir dos quais ja-
carés com maiores chances de desenvolvimento e de portes maiores possam ser produzi-
dos na empresa de criação e assim torná-la mais efi ciente, devem-se estabelecer critérios, 
limites de medidas. 

Para atingir o objetivo mencionado neste trabalho foram coletados cerca de 150 ovos 
na região pantaneira de Cáceres-MT. Obtiveram-se então medidas das variáveis relaciona-
das às características métricas e de pesagem destes ovos. Esperou-se então que destas 
unidades os pequenos jacarés nascessem e então coletaram-se também medidas relacio-
nadas às características métricas e de pesagem destes fi lhotes.

A análise estatística foi realizada utilizando-se técnicas multivariadas na seguinte se-
quência: análise de agrupamentos hierárquico, análise discriminante e análise de compo-
nentes principais.

Metodologia

A coleta dos ovos de jacaré foi realizada na região pantaneira da cidade de Cáce-
res-MT. Coletaram-se 150 ovos e as seguintes medidas foram obtidas: peso do ovo, PO 
(gramas), diâmetro maior, DM (cm) e diâmetro menor, Dm (cm). Após o nascimento dos 
jacarés, as seguintes medidas foram realizadas: peso do jacaré, PJ (g), comprimento cau-
da-focinho, CT (cm), e comprimento cloaca-focinho, CFC (cm). Os dados referentes às 150 
unidades experimentais foram inseridos na planilha de Excel. Esta planilha foi importada 
para o software livre R (R CORE TEAM, 2017; EVERITT ; HOTHORN, 2011). Neste am-
biente todas as análises estatísticas foram realizadas. 
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Primeiramente empregou-se a análise de agrupamentos hierárquico através do mé-
todo de ligação média (average linkage) para se detectar formação de grupos (RENCHER, 
2002; FERREIRA, 2011). Os dados então foram separados em três grupos dentre os quais 
um deles apresentava somente três unidades experimentais. Este grupo foi então descar-
tado. Para validar esta separação aplicou-se o teste T2 de Hotelling ao nível de signifi cância 
de 95% e Intervalos de confi ança simultâneos foram obtidos para os dois grupos restantes. 
Os dados mostraram que um dos grupos apresentam valores maiores referentes às duas 
classes de variáveis (medidas dos ovos e dos jacarés), este grupo foi chamado de aprovei-
tável (A) e o outro, em que as variáveis apresentaram valores menores foram chamados de 
descartável (D). Como três unidades foram eliminadas, restaram 147 unidades experimen-
tais para as próximas análises.

Em seguida realizou-se a análise discriminante para classifi cação de futuros ovos co-
letados em um dos dois grupos, A e D. Para esta análise foram utilizadas somente variáveis 
relacionadas aos ovos. Finalmente a análise de componentes principais em que através da 
redução das dimensões, pode-se verifi car a separação dos grupos de ovos (RENCHER, 
2002; FERREIRA, 2011)

Resultados e Discussões

A análise de agrupamentos utilizando o método hierárquico de ligação média (average 
linkage) mostrou a existência de 3 grupos – o dendograma não foi mostrado devido à eco-
nomia de espaço. Como um destes grupos apresentou somente três unidades amostrais 
foi descartado para próximas análises. Construiu-se intervalos de confi ança simultâneos ao 
nível de 95% (FERREIRA, 2011) para os dois grupos restantes os quais foram chamados 
de A e D (Tabela 1).

Tabela 1. Intervalos de Confi ança Simultâneos ao nível de 95%

Variáveis
Grupo D Grupo A

Limite Inferior
Limite Su-

perior
Limite Inferior Limite Superior

DM (cm) 6,3 6,7 6,7 6,9
DM (cm) 4 4,1 4,1 4,2
PO (g) 48 62 63 67

CT (cm) 20 22 22 23
CFC (cm) 10 11 11 11

PJ (g) 39 42 47 49

 
A Tabela 1 mostra claramente que o grupo A apresenta maiores valores das variá-

veis. Isto implica que um ovo com dimensões e peso maiores provavelmente gerará jacaré 
de tamanho e peso maiores. O teste T2 de Hotelling foi aplicado para validar a separação 
destes dois grupos. A estatística T2 foi transformada na estatística F cujo p-valor foi aproxi-
madamente zero, indicando assim que os grupos A e D são diferentes (RENCHER, 2002; 
FERREIRA, 2011).

A próxima etapa foi a análise discriminante em que as amostras de ovos foram trata-
das como amostras de treinamento para obtenção da função linear discriminante de Fisher 
empregada para classifi cação de ovos coletados futuramente em grupos A ou D. A função 
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obtida foi, e a regra de separação é o limite m = 66,20418. Se os valores das variáveis dos 
ovos forem inseridos na equação acima e o valor de Y calculado for igual ou maior do que 
m, os ovos são classifi cados como A, caso contrário, como D. Os valores das amostras de 
treinamento foram inseridos na equação discriminante acima e reclassifi cados. Com isto 
pode-se obter a taxa de erro aparente que foi de 3,40%, o que signifi ca que de 1000 futuros 
ovos coletados 34 podem ser classifi cados erroneamente.

Da análise de componentes principais verifi cou-se que dois componentes explicam 
82,8% da variação total dos dados de ovos. Abaixo está o gráfi co bidimensional dos esco-
res referentes a estes dois componentes. Vê-se claramente a separação de dois conjuntos 
de dados.

Figura 1. Gráfi co bidimensional de dois componentes principais que explicam 82,8% da variação das variá-
veis relacionadas aos ovos. Em azul o grupo A e em vermelho grupo D.

Conclusões

A partir deste trabalho foi possível através das análises de agrupamentos e discrimi-
nante estabelecer critérios para classifi cação de ovos, que serão coletados futuramente, 
nos grupos A (aproveitável) ou D (descartável). Porém classifi cações errôneas podem ocor-
rer a uma taxa de 3,4%. Os intervalos de confi ança mostraram que o grupo A apresenta va-
lores maiores para as variáveis mensuradas, assim os ovos deste grupo poderão produzir 
jacarés mais robustos e mais desenvolvidos no processo de criação, gerando maior econo-
mia e efi ciência para empresa, por isso este grupo foi nomeado A, de aproveitável. Através 
da inspeção do gráfi co dos escores dos componentes principais visualiza-se claramente a 
separação dos dois grupos de ovos. A função discriminante aqui obtida pode ser utilizada 
para construção de um aplicativo para celulares onde o coletor em campo mede as variá-
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veis dos ovos e as insere no programa que retorna a qual grupo, A ou D, o ovo pertence. 
Estudos futuros ainda são necessários para verifi car realmente se os jacarés nascidos 

maiores e mais pesados terão melhor desenvolvimento ao longo do processo de criação.
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Eixo 3. Ciências Biológicas: Biologia, Ecologia e Zoologia.

Resumo

O campus do Instituto Federal de Mato Grosso na cidade de Cáceres está localizado em uma zona de tran-
sição entre os biomas Cerrado e Pantanal, dessa forma, há uma grande diversidade de animais neste local, 
onde foram registradas várias classes do reino animalia como peixes, anfíbios, repteis e mamíferos. Mesmo 
sabendo que se trata de uma área antropizada, nota-se que a existência de várias espécies nos remete que 
o ambiente ainda é um local em equilíbrio, já que no campus observa-se além de uma diversidade na fauna e 
também na fl ora como o horto fl orestal e uma Área de Preservação Permanente. Com interesse em descobrir 
o quão grande é essa diversidade e quais animais estão presentes na área, procurou-se realizar várias captu-
ras para avaliar a riqueza do local. Nós obtivemos 27 capturas de 25 indivíduos (2 recapturas), pertencentes 
a 3 espécies de marsupiais e 1 espécie de roedor com o uso de armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk 
com esforço amostral de 600 armadilhas/noite; utilizamos iscas consideravelmente atrativas nas armadilhas 
para pequenos mamíferos: pasta de amendoim com uma fatia de banana que seu uso também é descrita em 
outros estudos/trabalhos.
Palavras-chave: Bioma, remanescentes fl orestais, triagem, armadilhas, trilhas.

Introdução

O Cerrado, ao lado da Mata Atlântica, é um dos “hotspots” para a conservação da 
biodiversidade mundial (MYERS et al., 2000). O Cerrado possui a mais rica fl ora dentre as 
savanas do mundo, com alto nível de endemismo. É um dos biomas mais rico e ameaçado 
do planeta (KLINK & MACHADO, 2005). De acordo com Paglia et al., (2012), são reco-
nhecidas 251 espécies de mamíferos sendo que 32 são exclusivas do bioma. Este estudo 
teve como objetivo inventariar e investigar a riqueza das espécies de pequenos mamíferos 
ocorrentes nos remanescentes fl orestais do instituto federal - Cáceres/MT, considerando 
que a fauna de pequenos mamíferos dessa área é pouco estudada e conhecida, fi zemos 
as devidas capturas com 40 armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk dispostas em trilhas, 
triamos e fotografamos os pequenos mamíferos (marsupiais e roedores) no laboratório de 
biologia do campus para registro dos espécimes e assim complementar o banco de dados 
do “projeto fauna no campus” que busca catalogar as espécies animais da área. Outro de-
talhe importante feito em todas as capturas é observar na triagem se houve marsupiais e/
ou roedores fêmea que estivessem prenhas ou lactantes.
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Metodologia

As capturas foram realizadas no dia 03 a 19 de maio de 2017 (15 dias), sendo deli-
mitadas duas trilhas com intervalos de 350m entre si, onde foram dispostas 20 armadilhas, 
5 do tipo Tomahawk (145 x 145 x 410 mm) e 35 do tipo Sherman (80 x 90 x 230 mm), com 
total de 40 armadilhas e o esforço amostral é de 600 armadilhas/noite. A identifi cação das 
espécies e famílias foi realizada com auxílio do guia de identifi cação MAMÍFEROS DO 
BRASIL conforme REIS et al. (2010). As armadilhas foram dispostas em cada trilha e em 
pontos adjacentes de modo alternado entre solo e no alto da vegetação, na vegetação 
fi caram aproximadamente a 2m de altura amarradas em troncos de árvores e para isca foi 
utilizado banana com pasta amendoim. Após as capturas, os animais foram devidamente 
triados, identifi cados e fotografados (fotos do sexo, corpo e molares) no laboratório de 
biologia do campus e depois soltos no mesmo local de captura. Todas as informações do 
trabalho foram registradas em planilhas do Excel. Não capturamos nenhum marsupial e/
ou roedor fêmea que estivesse prenha ou lactante, esse detalhe foi observado em todas 
as capturas dos indivíduos. O esforço amostral foi realizado conforme STRAUBE & BIANCONI 
(2002), esforço amostral = número de armadilhas x número de dias que foram expostas as 
armadilhas.

A área de estudo (imagem abaixo), localiza se há cerca de 4 km do rio Paraguai, com 
a área de 65 ha, inserida no Campus do Instituto Federal de Mato Grosso, sob as coordena-
das geográfi cas 57º41’W e 16º08’S e altitude de 117 m. Baseado em observações de cam-
po, a área é classifi cada como Savana Florestada (Cerradão) (LONGHI et al; 2015). Segundo 
a classifi cação de Köppen o clima é de Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco 
(Awa,), em que a temperatura média anual varia entre 23°C e 25°C. 

Figura 1. Imagem - A) Área da reserva Florestal do Instituto Federal Campus Prof. Olegário Baldo - Cáceres 
- MT Fonte: Google Maps. Figura 02. Imagem - B) Estrada de acesso à reserva Florestal do Instituto Fede-
ral Campus Prof. Olegário Baldo - Cáceres - MT. Figura 03. Imagem - C) Visão lateral da reserva próximo a 

trilha 1 na reserva Florestal Instituto Federal Campus Prof. Olegário Baldo - Cáceres - MT.

Resultados e Discussões

Um esforço amostral de 600 armadilhas/noite resultou em 27 capturas de 25 indiví-
duos (2 recapturas), pertencentes a três espécies de marsupiais e uma espécie de roedor, 
Monodelphis domestica com 52% dos indivíduos, Marmosa demerarae com 28%, Hylaemys 
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cf. megacefallus com 16% e Caluromys philander com 4%. 
Esse número de espécies é relevante dado à área ser antropizada, porém, com exce-

ção da espécie Caluromys philander as demais espécies são esperadas para esse tipo de 
ambiente com histórico antrópico. A presença de Caluromys philander pode ser resultado 
da conexão da reserva com áreas mais conservadas como as matas remanescentes vizi-
nhas que tem aproximadamente cinco vezes o tamanho da área de estudo.

Conclusões

Considerando que a área de estudo possui um fragmento antropizado de 65 hectares, 
e baseado nos dados apresentados, a área possivelmente apresenta uma boa diversida-
de de pequenos mamíferos – marsupiais e roedores, pois permite alimentação e refúgio 
para estes taxóns. É provável que novas espécies sejam adicionadas se novos pontos de 
capturas forem amostrados ou outro método de captura for empregado. Outros estudos de 
amostragem realizados em fragmentos fl orestais no sudoeste de Mato Grosso são reco-
nhecidos sete espécies de marsupiais e 13 roedores, o que representa uma alta diversida-
de (SANTOS-FILHO et al., 2008). Tais números mostram o quanto a fauna do estado de 
Mato Grosso precisa ser estudada. A importância do fragmento fl orestal para a manutenção 
da diversidade fi ca evidente uma vez que uma mata ciliar é um importante meio de disper-
são zoogeográfi ca .
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Resumo

Lipídios são hidrofóbicos, encontrados em compostos de origem vegetal e animal. As longas cadeias de car-
bono e hidrogênio são chamadas de ácidos graxos, alvo de estudos bioprospectivos. Nesse estudo foi carac-
terizado o perfi l lipídico óleo extraído da esteatoteca de Caiman yacare pelo método de Soxhlet com o uso de 
solvente extratora Hexano e caracterização do perfi l lipídico obtido por cromatografi a gasosa. Onde a partir 
de 854,971 g de amostra total ao longo de 5 dias de extração em tríade, aquecida por 6 horas, posteriormente 
concentrada em Rotaevaporador, foram obtidos 609,7 gramas de óleo totalizando assim 71,3 % de rendi-
mento. A amostra fi nal obtida, revelou a presença de 42,95% de ácidos graxos saturados, 43,74% de ácidos 
graxos insaturados, sendo 34,65% monoinsaturados e 9,09% poli-insaturado. Atual trabalho vem a contribuir 
para posteriores trabalhos bioprospectivos, a partir do conhecimento dos compostos do óleo da esteatoteca. 

Palavras-chave: Lipídio; Ácidos Graxos; Bioprospecção. 

Introdução

Lípidios são  substâncias de caráter hidrofóbico, encontrados em compostos de ori-
gem natural, pode ser encontrado na membrana celular e  como reserva energética acumu-
lada no citoplasma de adipócitos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; RAMALHO; SUAREZ, 
2013). Entre os lipídios, os ácidos graxo s, tem sido objeto de investigação, quanto ao seu 
efeito, anti-infl amatório e cicatrizante (RODRIGUES et al., 2011). No entanto, organismo 
humano não possui capacidade de sintetiza-los (CURI et al., 2002). Portanto, métodos 
de obtenção e investigação quanto a ação biológica de  óleos, torna-se relevante, indo em 
consonância com trabalhos já publicados em especial de crocodilianos, que demonstraram 
efeito biológico satisfatório de seus compostos de natureza lipídica (LI et al., 2012).

O método de Soxhlet utilizando Hexano como substância extratora de caráter apolar, 
é um método consolidado que possui a vantagem de obter maior efi ciência de extração de 
óleo, pois o solvente percola a amostra de modo contínuo por meio do refl uxo do extrator 
, obtendo assim uma fração lipídica maior da amostra, comparados a outras metodologias 
(BRUM; ARRUDA;  REGITANO-D´ARCE, 2009). Portanto o atual trabalho tem objetivo de 
extrair a fração lipídica da esteatoteca (bolsa de gordura visceral) de C. yacare, pelo méto-
do de Soxhlet, E caracterizar perfi l lipídico através de cromatografi a.
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Metodologia

As coletas foram realizadas, seguindo cronograma de abate regularizado, de C. yaca-
re, estabelecido pela Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal (COOCRIJAPAN). 
Para a obtenção do óleo fi xo extraído das gorduras da região ventral (esteatotecas) de 
Caiman yacare, utilizaram-se cinquenta espécimes juvenis, sendo congeladas e armaze-
nadas em frascos de vidro âmbar, até o momento da extração.  

O procedimento de extração do óleo foi realizado no laboratório de Química do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cáceres – MT. 
O método aplicado para extração de óleo foi adaptado de Brum; Arruda; Regitano-D’arce, 
(2013) e Li et al. (2012). Para a extração de óleo foi utilizada a metodologia de Soxhlet, 
onde ao longo de 5 dias, com duração de 6 horas de aquecimento e refl uxo do sistema. 
As amostras de esteatotecas foram trituradas e depositadas em cartuchos de papel fi ltro, 
sendo um por aparelho, procedimento executado em tríade com massa em (g) mostrado 
na tabela 1.

Tabela 1. Amostras diárias por soxhlet expressas em (g), ao fi nal de 5 dias foi totalizado 854,971g              
de gordura de esteatoteca.

Dia Cartucho 1 Cartucho 2 Cartucho
1 34,147g 34,188g 34,063g
2 60,192g 60,586g 60,901g
3 60,905g 60,167g 60,901g
4 60,502g 60,525g 72,603g
5 63,102g 62,856g 69,333g

Utilizando 854,971g de amostra de gordura ventral (esteatoteca) ao fi nal de 5 dias e 
Hexano como solvente extrator. O processo de extração foi mantido em refl uxo com aque-
cimento por 6 horas, seguido de concentração por evaporação de solvente a 65 °C por Ro-
taevaporador acoplado ao sistema de vácuo. O óleo remanescente foi misturado formando 
uma única amostra. Ao fi nal de 5 dias de extração o óleo foi congelado em frasco âmbar a 
-20°C.

O método de análise cromatográfi ca do óleo, foi terceirizada na empresa CETAl S/S 
Ltda, sob a supervisão do gerente técnico Adriana Hitomi Matsuda.A análise cromatográfi ca 
do óleo para identifi cação e quantifi cação dos ácidos graxos foi feita após conversão dos 
mesmos em ésteres metílicos. As amostras foram analisadas por cromatografi a a gás (CG) 
em equipamento SHIMADZU®, modelo GC-14B, com detector de ionização de chama e 
HP-20 (carbowax 20 M) coluna capilar (25 m x 0.32 mm x 0.3 μm). A temperatura inicial da 
coluna foi de 40°C mantida por 1 min, aumentada para 150 °C por 55 °C /min, e fi nalizada 
em 220 °C por 1,7 °C /min. As temperaturas foram de 200º C no injetor e 220º C no detec-
tor. O nitrogênio foi usado como gás de arraste a uma taxa de fl uxo de 1,0 mL/min; injeção 
tipo split (1:20) de 1,0 μL da amostra teste. Padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos 
(Supelco, USA) foram usados para identifi car os ésteres metílicos da amostra, e a quanti-
fi cação foi feita pelo método da normalização de área e os resultados foram expressos em 
percentual de área de cada pico dos ácidos graxos em relação a área total dos mesmos.
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Resultados e Discussões

Para o óleo extraído da esteatoteca, porção de gordura localizada próxima ao fígado 
do Caiman yacare, extraído pelo método de Soxhlet, foi determinado que para 854,971 g 
de amostra, foram obtidos 609,7 gramas de óleo totalizando assim 71,3 % de rendimento, 
resultado até presente momento desconhecido na literatura, para extração a partir de gor-
dura de C.yacare.

A análise do perfi l lipídico do óleo de Caiman yacare, indicou a presença de 9 compos-
tos, representando 86,95% da composição química do óleo. O conjunto de ácidos graxos é 
mostrada na tabela 2.

Tabela 2. Valores médio (g/100g) e desvio padrão do perfi l de ácidos graxos do óleo de jacaré              
(Caiman yacare).

Ácido graxo Nomenclatura Média g/100g

Saturados 42,95±1,03
C 14:0 Ácido Mirístico   2,29±0,18
C 16:0 Ácido palmítico 21,61±0,57
C 17:0 Ácido heptadecanóico   0,95±0,08
C 18:0 Ácido esteárico 18,50±0,30

Insaturados 43,74±0,74
Monoinsaturados 34,65±0,39

C 16:1 Ácido palmitoléico   2,33±0,08
C 18:1n9c Ácido oléico 32,31±0,46
C 18:1n9t Ácido elaídico   0,26±0,08

Poliinsaturado   9,09±0,42
C 18:2n6c Ácido linoleico   5,94±0,38
C 20:4n6 Ácido araquidônico   3,15±0,21

O óleo obtido revelou a presença de 42,95% de ácidos graxos saturados, 43,74% de 
ácidos graxos insaturados, sendo 34,65% monoinsaturados e 9,09% poliinsaturados.

Na literatura foram encontrados trabalhos investigativos quanto ao caráter farmacoló-
gico dos ácidos graxos, como sua capacidade anti-infl amatória originada de zooterápicos 
(FERREIRA  et al., 2014). Em teste in vivo o óleo de Crocodylus siamensis no processo de 
cicatrização de queimadura cutânea revelou auxiliar no processo cicatricial, onde no óleo 
foram encontrados, como no presente trabalho, os ácidos linoleico, palmítico, mirístico, es-
teárico, oleico (LI et al., 2012).  A investigação de ação anti-infl amatória e antimicrobiana do 
óleo de Crocodylus niloticus (BUTHELEZI et al., 2012),  e todos os estudos citados anterior-
mente  expõem um campo passível de estudo da amostra com utilidade para a sociedade.

Conclusões

O método de extração por Soxhlet, utilizando Hexano como solvente extrator, apre-
sentou rendimento satisfatório e perfi l similar ao perfi l de Crocodylus siamensis. Os testes 
preliminares indicam que o óleo extraído da esteatoteca de C. yacare, possui potencial 
aplicabilidade em estudos de bioprospecção, se comparados os perfi s lipídicos obtidos com 
outros estudos disponíveis na literatura. 
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Eixo 3: Ciências Biológicas: Biologia, Ecologia e Zoologia.

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo viabilizar o tratamento de água, utilizando material reciclável, aces-
sível a comunidades que sofrem com a falta de água própria para consumo. O fi ltro de água alternativo com 
materiais de baixo custo conseguiu diminuir a turbidez da água de maneira efi caz, que é uma das principais 
funções para o seu funcionamento, deixando a água potável de acordo com os parâmetros físicos, químicos 
e microbiológico conforme o padrão de potabilidade para consumo humano.
Palavras-chave: qualidade da água, doenças, parâmetros físico-químicos.  

Introdução

Na região do semiárido do Brasil, a população de algumas comunidades rurais, devi-
do à escassez hídrica, é obrigada a percorrer grandes distâncias para a obtenção de água, 
que na maioria das vezes é de péssima qualidade e de turbidez (expressão utilizada na 
descrição de matéria em suspensão na água como argila e areia) muito elevada.

Construir um fi ltro de garrafa PET tem como objetivo comprovar a efi cácia de um mé-
todo de fi ltração com materiais de baixo custo, que pode ser construído em nossa casa. É 
um sistema simples, no entanto, retira gostos, cores, cheiros e diferentes substâncias que 
prejudicam a qualidade da água. Quando não bem tratada, a água pode ser uma condutora 
intensa de doenças. 

Metodologia

O fi ltro foi desenvolvido usando garrafas de água PET de 497 mL, algodão, brita, areia 
e carvão ativado. Na montagem do fi ltro, cortamos a parte de baixo da garrafa e a parte da 
tampa foi preenchida intercalando as camadas de pedra, areia, carvão e algodão. Antes de 
iniciar a fi ltragem, a água foi submetida a testes para verifi car a sua qualidade antes de pas-
sar pelo fi ltro. Em seguida adicionamos água para lavar o fi ltro, e iniciamos a fi ltragem da 
amostra e a medição dos testes de alcalinidade, cloreto, dureza, ferro, amônia, pH, turbidez 
e cor. Estes foram realizados com o kit de potabilidade Alfakit.

Resultados e Discussões

Os resultados obtidos apresentados no quadro 1 demonstram que a água após o pro-
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cesso de fi ltragem apresentou-se transparente e aparentemente limpa. A turbidez da água 
é devida à presença de matéria orgânica em suspenção, que reduzem a sua transparência. 
A turbidez antes da fi ltragem apresentou um valor de 700. Após a fi ltragem esse valor foi re-
duzido para 50. Valor considerado alto comparado com o valor recomendado pela portaria 
Nº 518 de março de 2004 – Ministério da Saúde (MS) que é de 0,5 – 5,0. Outro parâmetro 
observado foi o pH, analisar este parâmetro possibilita detectar mudanças na qualidade da 
água. A escala de pH vai de 0 – 14, onde pH igual 7,0 indica neutralidade. Já valores inferio-
res a 7,0 indicam água muito ácida, podendo se tornar corrosiva. Águas com pH acima de 
7,0 são alcalinas. Nos testes o pH da água antes da fi ltragem apresentou-se alcalino (8,0). 
Após passar pelo fi ltro a água apresentou um pH neutro (7,0).

Alcalinidade e dureza da água são parâmetros relacionados ao pH. Águas duras e al-
calinas consomem mais sabão e são inconvenientes para o consumo. Não existem valores 
defi nidos para alcalinidade. 

Nas amostras analisadas os valores para alcalinidade foram 300mg/L antes da fi ltra-
gem e 170mg/L após a passagem pelo fi ltro.

Já os valores de cloreto, não sofreram alteração antes (0,30) e depois (0,30) da fi ltra-
gem. Os cloretos normalmente estão presentes nos dejetos de animais, por este motivo a 
análise do cloreto pode indicar a contaminação fecal (BRASIL, 2006). Segundo os padrões 
exigidos pelo MS, os resultados estão dentro dos valores estabelecidos que é de 250mg/L.

Assim como o cloreto, a amônia indica presença de dejetos de animais e humanos. 
Entretanto, pode haver pequenas quantidades na água, não representando risco a saúde.

O ferro quando presente na água pode mudar a cor, gosto e odor. Nas amostras ob-
tivemos valores diferentes antes 4mg/l e depois 0,25mg/L. Apesar de não estar dentro do 
valor recomendado após a fi ltragem da água houve uma diminuição signifi cativa dos valo-
res de ferro na amostra. 

Diante dos resultados expostos, verifi camos a efi ciência do fi ltro em melhorar a quali-
dade da água para consumo.

Quadro 1. Resultados das análises dos parâmetros de qualidade da água

Parâmetros 
analisados 

Parâmetros Químicos e Físicos Antes da fi ltragem Após fi ltragem

Limites* Valores obtidos Valores obtidos
Alcalinidade ** 300 mg/L 170 mg/L

Cloreto 250 mg/L 30 mg/L 30 mg/L

Dureza 500 mg/L 160 mg/L 140 mg/L

Ferro 0,3 mg/L 4 mg/L 0,25 mg/L

Amônia 1,5 mg/L 0,60 mL 0,30 mg/L
pH 6 - 9,5 8 7

Turbidez 0,5 - 5,0 700 50
Cor 15 mg/L 25 mg/L 3 mg/L

Fonte: Alves, F.O.; Brito, L.B.; Lima, F.R.D.; Rocha, R.P. 2017.                                                                       
*valores estabelecidos pela portaria nº 518 de 25 de março de 2004 – Ministério da Saúde.                                                                                                                                

** valores não estabelecidos, porém, importantes para avaliação geral.
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Conclusões

Através do experimento, concluímos que o fi ltro de água alternativo com materiais de 
baixo custo se mostrou muito efi ciente em melhorar a qualidade da água em padrões muito 
próximos dos ideais estabelecidos para consumo.
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Resumo

A estrutura governamental estadunidense passa por modifi cações conjuturais nas áreas ecomômica, militar, 
social, políticas e ambiental, as quais são lideradas pelo presidente Donald Trump. Em análise da geopolítica 
mundial, observam-se infl uências dos Estados Unidos em países com os quais se relaciona bilateralmente. 
Posto isso, objetivou-se analisar como as propostas do governo estadunidense vêm sendo vinculadas pela 
mídia nacional, bem como os principais países com os quais se relaciona bilateralmente. Além disso, buscou-
se compreender as infl uências que as propostas de Trump exercem sobre a economia e o mercado interna-
cional, as relações diplomáticas, e também as questões sociais e ambientais.
Palavras-chave: Geopolítica mundial, mídia nacional, Governo Trump.

Introdução

Frente à conjuntura internacional, destaca-se o desempenho do presidente Donald 
Trump com suas políticas de austeridade (PINTO, 2017). Desse modo, problematiza-se o 
entendimento de como se desenvolve as relações norte americana nas áreas de economia, 
diplomacia, militar, social e ambiental no mundo. 

A partir desse contexto, o trabalho objetivou-se analisar como as propostas do go-
verno estadunidense vêm sendo vinculadas pela mídia nacional, bem como os principais 
países com os quais se relaciona bilateralmente. Além disso, buscou-se compreender as 
infl uências que as propostas de Trump exercem sobre a economia e o mercado internacio-
nal, as relações diplomáticas, e também as questões sociais e ambientais. 

A pesquisa enquadra-se nas Ciências Políticas e Humanas (MEDEIROS, 2016) tendo 
grande relevância para o entendimento das relações internacionais atuais.

Metodologia

Quanto à técnica, valemos da pesquisa bibliográfi ca e documental defi nidas por Gil 
(2008) como sendo, respectivamente, aquelas que buscam analisar materiais publicados 
como artigos científi cos e documentos a ser analisados como reportagens jornalísticas. 

Foram consideradas 61 reportagens dentro do período que foi de 20 de janeiro de 
2017 até 01 de setembro de 2017 (datas do início do Governo Trump até o fechamento do 
trabalho), correspondendo a diferentes fontes jornalísticas (Figura 1). Destaca-se a coletâ-
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nea da Folha de São Paulo (2017).
Para comprovar as atuais interferências na economia e demais setores políticos e 

sociais, à pesquisa foi realizada com base na metodologia de revisão bibliográfi ca e docu-
mental (jornalística), listando trabalhos acadêmicos e pesquisas em materiais jornalísticos. 

Figura 1. Relação de sites jornalísticos e frequência de notícias.                                                                   
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Resultados e Discussões

Os Estados Unidos se relaciona bilateralmente com diversos países, todavia alguns 
tomam relevância por adotarem políticas e parcerias de desenvolvimento. Enquanto outros 
se destacam pelo forte posicionamento opositor ao país. Os países identifi cados nas re-
portagens analisadas listam-se na Figura 2 abaixo e são demonstrados espacialmente na 
Figura 3. 

Figura 2. Principais países em relação à frequência de notícias.                                                                  
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

EUA não concentra suas ações apenas nas relações que lhe envolve diretamente. 
Tem como costumeiro hábito interferir nas relações paralelas entre outros países que por 
ventura, ou em longo prazo, podem trazer-lhe benefícios. Assim, as observações obtidas 
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através dos materiais jornalísticos se deram através de uma abordagem crítica as informa-
ções dos sites, pois é o principal método de análise para observar o desenvolvimento do 
governo. 

 

 

Figura 3. Localização dos países relacionados na pesquisa.                                                                               
Fonte: Adap. de Mapas para Colorir (2017).

A frequência de notícias vinculadas pela mídia nacional trata de conteúdos distintos 
dentre os setores ambientais, econômico, político, militar e social, tendo sua incidência de-
mostrada na Figura 4. 

Figura 4. Quantidade de notícias em ação ao assunto.                                                                                   
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Quanto à temática ambiental, são apresentadas a saída dos EUA do Acordo de Paris 
e também a ampliação da área do Alaska para sê-la explorada para a extração de recursos 
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energéticos, o que gerou insatisfação dos países com os quais se relaciona. Já ao setor 
econômico anunciou o corte de bilhões de dólares no fi nanciamento da ONU, reduziu a 
dívida americana em 100 bilhões e está realizando uma reforma administrativa da máquina 
estatal.

Quanto o setor militar, coordenou ataques militares à Síria, está pressionando a Chi-
na criando um ambiente sem precedentes para conter a Coréia do Norte, e, aumentou em 
38% a prisão de imigrantes ilegais. Em termos políticos, nomeou um juiz para a Suprema 
Corte, aprovou 40 projetos de lei, 13 atos de revisão legislativa e 30 ordens executivas para 
desfazer decisões do Governo Obama. Por fi m, quanto ao setor social, reduziu em 73% a 
travessia ilegal das fronteiras americanas, ampliou a segurança nas fronteiras e cortou o 
fi nanciamento de organizações que promovem o aborto no exterior.

Conclusões

Em suma, pode-se observar uma conclusão parcial, pois o mandato de Donald Trump 
só irá terminar em 2020. Existe infl uência diplomática e política dos EUA sobre os países, 
as quais podem ser visualizadas por meio dos acordos entre estabelecidos entre eles. 
Ademais, as políticas do governo americano afetam a cotação internacional do dólar e as 
transações (relações) comerciais mundiais (UOL, 2017). O posicionamento ambiental cria 
tendências para outros países e prejudica a sustentabilidade. E por fi m, seu caráter conser-
vador estimula uma intensa onda mundial de conservadorismo.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

Buscando compreender a realidade de Cáceres-MT e contribuir para sanar a falta de informações e estudos 
sobre o espaço agrário do município, o projeto propôs realizar levantamento, tratamento e análise dos dados 
do Censo Agropecuário para os anos de 1995/96 e 2006 do referido município. Através desse, objetivou-se 
compreender a evolução de sua estrutura fundiária e produtiva, reconhecendo como se confi gura atualmente 
seu espaço agrário e quais as principais atividades produtivas ali desenvolvidas. Após o acesso aos dados 
dos referidos Censo, realizou-se o processamento em novos gráfi cos e tabelas e por fi m, fez-se sua análise. 
Como resultado, observou-se a intensa concentração fundiária, a predominância da pecuária e a emergência 
de um novo rural diversifi cado. Apesar dos dados do Censo serem bastante restritos e não contemplarem 
toda a realidade do espaço agrário de Cáceres, estudos de campo e contato direto com personagem locais 
permitiram identifi car um rural mais diversifi cado e heterogêneo que aquele demonstrado nas estatísticas 
ofi ciais. Por fi m, destaca-se ainda que o desenvolvimento do estudo permitiu rica experiência de pesquisa em 
estudos agrários para todos os envolvidos: coordenadora, bolsistas e colaboradores. 
Palavras-chave: Cáceres, Dados estatísticos, Dinâmica Produtiva, Espaço Agrário.

Introdução

Quando se propõe um estudo que busca o entendimento da organização do espaço 
rural, muitas são as variáveis a serem levadas em consideração. Precisa-se considerar não 
apenas cada um dos elementos necessários para a construção do entendimento sobre a 
temática, mas também as complexidades acerca de cada um desses e todas as relações 
que estão envolvidas entre si (SANTOS, 1988). 

Com o desenvolvimento do projeto proposto buscou-se, como objetivo principal, reali-
zar levantamento e análise dos dados do Censo Agropecuário do IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística, para os anos de 2006 e 1995/96 do município de Cáceres-MT. A 
partir daí sabe-se ser necessária a proposição de objetivos secundários como compreender 
a evolução da estrutura fundiária e produtiva do município em estudo, reconhecer como 
se estrutura atualmente seu espaço agrário e quais as principais atividades produtivas ali 
desenvolvidas. 

Metodologia

A partir dessas considerações e dos objetivos traçados, optou-se por uma metodolo-
gia que consiga abranger a complexidade existente nesse espaço agrário. Em um primei-
ro momento foram realizadas pesquisas teóricas buscando compreender as metodologias 
utilizadas pelo IBGE na coleta e tratamento de dados nos Censos Agropecuários de 1995-
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1996 e 2006 para o município de Cáceres-MT (IBGE, 1996; 2006a). Também foram realiza-
das visitas técnicas em diferentes localidades do município (áreas da Planície Pantaneira, 
Província Serrana e depressão do Alto Paraguai) para verifi car in loco as informações ob-
tidas ao longo da pesquisa.

Após foram selecionadas, junto aos referidos Censos, aquelas informações que foram 
considerados como relevantes a este estudo, como estrutura fundiária, principais produtos 
e mão-de-obra utilizada nas propriedades. Esses dados foram separados da tabela do ban-
co de dados do IBGE e reorganizados em tabelas mais sintéticas, utilizando-se para isso o 
software Excel 2010. Posteriormente os dados coletados e tratados, foram analisados de 
forma integrada à informações coletadas em outras etapas da pesquisa, como os estudos 
teóricos. 

Resultados e Discussões

Reconhece-se que espaço rural é dinâmico e está em constante transformação, ra-
pidamente altera-se se adaptando às exigências do mercado consumidor, às reorganiza-
ções naturais, às necessidades dos atores envolvidos e as novas tendências econômicas 
e políticas (SILVA, 1998). A partir desse contexto, partiu-se para a compreensão do espaço 
agrário de Cáceres, a partir da análise de dados dos Censos Agropecuários. 

Primeiramente é necessário destacar que o IBGE, reconhecendo as constantes trans-
formações desse espaço realizou uma série de adequações (como mudança de unidade de 
medida ou classes estatísticas) em sua metodologia de coleta e processamento de dados 
do Censo Agropecuário de 1995-1996 (IBGE, 1996) e 2006 (IBGE, 2006a). Ainda, assim foi 
possível comparar parcialmente os dados. 

Quanto às características da população rural de Cáceres, percebe-se que houve re-
dução da diferença da população masculina e feminina, uma vez que em 1995/96 a propor-
ção era de 71% de homens para 29% de mulheres. Já na contagem de 2010 a população 
masculina é 55,6%, enquanto 44,4% é feminina (Tabela 1). Mesmo havendo redução da 
diferença, se percebe a masculinização do campo, processo ligado à ocupação histórica e 
atividades lá desenvolvidas. Para complementação dos dados foi necessário buscar infor-
mações no Censo Demográfi co (IBGE, 2010).

Tabela 1. População residente em Cáceres-MT.

População residente rural Homens % Mulheres % Total %

1995/96 5.718 71 2.287 29 8.005 100

2010 6.324 55,60 5.050 44,40 11.374 100

Fonte: IBGE (2010; 1996).

Também fi cou claro o aumento de 3.369 indivíduos na população rural. Isso pode ser 
explico pelo aumento de assentamentos rurais, que incentiva a manutenção das famílias no 
campo que habitam e inserção de novas famílias oriundas da cidade, de outras áreas rurais 
ou que aguardam terras junto a movimentos sociais. 

Em se tratando da mão-de-obra o IBGE (2006a) observa-se que no município 1999 
estabelecimentos são familiares e 525 são não familiares, também reconhecidos como 
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empresas rurais. No entanto, os estabelecimentos não familiares concentram a maior parte 
das terras somando 1.099.088 hectares, enquanto os familiares somam apenas 83.848 
hectares, dados que demostram a discrepância de acesso à terra. 

Essa concentração de terras fi ca ainda mais evidente se observarmos as classes por 
tamanho (Tabela 2). Nota-se uma grande concertação de terras, cerca de 83,6% nos 148 
que possuem mais de 1000 hectares. Já os 241 estabelecimentos de 200 a 1000 hectares, 
possuem 9,74% das áreas rurais do município. No entanto, temos que dar relevância aos 
2.133 estabelecimentos de até 200 hectares que possuem apenas 6,69% da área total dos 
estabelecimentos rurais.

Tabela 2. Número e Área de Estabelecimento no Município de Cáceres -1995/96 e 2006

Censo Agropecuário 1995/96 Censo Agropecuário 2006
Grupos de 

Classes (ha)
Número de 

estabelecimentos
Grupos de Classes 

(ha)
Número de 

estabelecimentos
< 10 452 < 10 285

>10 e < 100 1103 >10 e < 50 1.403
>100 e < 200 215 >50 e < 100 294
>200 e < 500 202 >100 e < 200 151

500> e < 
2000 189 >200 e < 1000 241

>2000 98 >1000 148
Sem 

declaração - Sem declaração 2

Total 2.259 Total 2.524

Fonte: Adap. de IBGE (1996; 2006a). 

Apesar da mudança de metodologia na classifi cação, pode-se observar que no inter-
valo de tempo (1995 a 2006) houve redução do número de estabelecimentos com menos 
de 10 hectares, ampliação nas classes de 10 hectares a 100 hectares (classe que engloba 
os lotes dos novos assentamentos) e redução dos estabelecimentos com mais de 200 
hectares. Essa última pode ser explicada pelos desmembramentos de algumas dessas 
propriedades pelos projetos de reforma agrária ou ainda, pela aquisição e fusão com outras 
propriedades, o que concentraria ainda a terra.

É possível reconhecer a existência de outras atividades criatórias no município, no en-
tanto, nenhuma possui a mesma signifi cância dos bovinos. Para tal podemos remeter aqui 
às infl uências históricas e naturais. As vastas planícies pantaneiras serviram perfeitamente 
para a criação de grandes animais como bovinos e equinos e consequentemente essas 
foram estimuladas pelas políticas econômicas adotadas pelos diferentes poderes. 

Quanto à agricultura de lavoura temporária, a metodologia adotada pelo IBGE de-
monstra a existência de apenas seis tipos de cultivos distintos, predominando em quantida-
de soja, cana-de-açúcar, milho e mandioca. Não compreendeu outros cultivos temporários 
como horticultura ou fruticultura, no entanto identifi camos em estudos de campo realizados 
no município a existência dessas atividades com ampla produção de gêneros de olericultu-
ra, abóbora, melancia, arroz e outros. 

Quanto às lavouras permanentes, demostra apenas quatro tipos distintos de cultivo, 
sendo que para dois deles os dados são incompletos ou inexistentes. O destaque nesse 
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caso se dá sobre a ampla produção de banana e logo após aparece a laranja. No entanto, 
em campo e conversa com agricultores identifi camos uma infi nidade de outros produtos 
não contemplados pelo IBGE como mamão, limão, caju, tamarindo e outros, além dos ex-
traídos de matas nativas cumbaru, pequi, babaçu e outros. 

Conclusões

Consideramos que a partir dos dados apurados, pode-se observar um predomínio da 
concentração de terras em poucos estabelecimentos e sua dedicação fundamentalmente 
atrelada à pecuária. No entanto, ao analisar os pormenores dos dados e as observações 
realizadas em campo, fi ca evidente a existência de um espaço agrário diversifi cado, com 
ampla presença da agricultura familiar, que pode se tornar temática de novas pesquisas. 
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Resumo

O turismo rural será apresentado aqui como uma atividade turística que ocorre no meio rural, integrando-se 
com as atividades agrícola e pecuária, sendo que o mesmo surge como alternativa para proprietários rurais 
desenvolvendo atividades secundárias. Sabendo da existência de outras modalidades turísticas em Cáceres
-MT, problematizou-se se essa modalidade também seria viável e se haveria potenciais para essa atividade. 
Com isso, traçou-se como objetivo conhecer e analisar as potencialidades e possibilidades do turismo rural 
em Cáceres-MT. Para realizar essa pesquisa, buscou-se uma metodologia que permitisse contemplar todos 
os vieses necessários para atingir o objetivo. Encontramos isso na realização de pesquisa teórica sobre o 
turismo rural, em visitas de campo para observação, na busca por dados sobre o turismo de Cáceres e na 
entrevista de atores envolvidos com essa atividade no município.
Palavras-chave: Atividades não-agrícolas, espaço rural, ruralidade.

Introdução

Como próprio nome já traz, o turismo rural é uma modalidade de turismo desenvolvida 
no espaço rural e possibilita a integração da atividade turística com atividades tradicional-
mente desenvolvidas nesse espaço, como a agricultura e a pecuária. Em geral, seu público 
alvo é aquele que busca reencontrar-se com suas origens e afastar-se da agitada vida ur-
bana ou ainda estar mais próximo da natureza (NARDI, MIORIN, 2008). 

No que se refere à oferta turística em Cáceres, essa está ligada ao Rio Paraguai, 
principalmente sobre os formatos do turismo ecológico e pesca esportiva, atraindo visitan-
tes de diversas partes do mundo. O Pantanal Mato-grossense além de estoque pesqueiro 
abrangente tem beleza única em suas águas, áreas inundáveis e riqueza biológica (SU-
DRÉ, 2012). Já o turismo rural no município ainda não se fi rmou completamente, mas re-
conhece-se que existem muitas potencialidades já conhecidas que merecem ser mais bem 
exploradas e outras que ainda estão sendo descobertas.

A partir daí surgiram questionamento que impulsionaram as problemáticas sobre o 
turismo rural em Cáceres - MT: Poderia o município ser um fornecedor de turismo rural? Há 
potencial para isso? Seria uma possibilidade de atividade econômica complementar para 
os agricultores locais?

Para respondê-las traçou-se como objetivo conhecer e analisar as potencialidades e 
possibilidades do turismo rural em Cáceres-MT.
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Metodologia

Para o desenvolvimento do trabalho foram feitas pesquisas teóricas que abordavam 
as categorias turísticas, tendo sido aprofundadas sobre turismo rural em Cáceres – MT. A 
seguir, foram consultados dados sobre a atividade junto ao site da Prefeitura do município 
e realizada uma entrevista semiestruturada com a turismóloga que atua junto à SICMATUR 
(Secretaria de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo).

Também foram realizadas 3 (três) visitas em propriedades que já atuam junto ao tu-
rismo rural. A primeira foi realizada junto à Dolina Agua Milagrosa; a segunda foi realizada 
junto ao pesqueiro Paraíso; e a terceira junto ao pesqueiro Recanto das Águas. Em todos 
foram observados o acesso, a estrutura turística, as potencialidades e realizadas entrevis-
tas com os proprietários.  

Resultados e Discussões

O turismo rural aproveita a propriedade rural como atrativo turístico, indo ao encontro 
do interesse do turista em estar em contato com o ambiente natural, resgatar raízes culturais 
ou contemplar o cotidiano daqueles que trabalham no sistema de produção agropecuária. 
Essa atividade também visa ser uma nova fonte de renda ao agricultor, complementando os 
rendimentos das atividades tipicamente agrícolas (SILVA; MOURA, 2010).

Identifi cou-se que em Cáceres – MT as modalidades mais comuns de turismo estão 
ligadas ao Rio Paraguai através da pesca esportiva, turismo ecológico e de observação 
através da contemplação dos ecossistemas em seus estados naturais, principalmente pan-
taneiros (SUDRÉ, 2012). No entanto, se reconhece a existência de outras possibilidades, 
principalmente ligadas ao amplo e diverso espaço rural do município. 

Ao realizar o levantamento dos estabelecimentos e pontos turísticos junto à página do 
poder público municipal, observou-se que não estavam completamente contempladas, uma 
vez que alguns locais já explorados não constavam na listagem. Também descobriu-se em 
campo, inúmeros outros que não ainda não são explorados, mas são potenciais para um 
futuro próximo.

Para facilitar a explanação de alguns dos potenciais do município, optamos por clas-
sifi ca-los através da modalidade turística. Uma modalidade que tem surgido nos últimos 
anos é o turismo de negócios através da realização de leilões em fazendas pecuárias que 
costumam atrair visitantes de diversos locais. Semelhante a esse salienta-se o produtivo, já 
que foram identifi cados no município propriedades rurais que recebem grupos de estudan-
tes para acompanhamento das atividades produtivas agroecológicas, o que também gera 
uma renda extra às famílias. 

Cáceres também possui em seu espaço rural fazendas históricas que podem ser vi-
sitadas tanto para contemplação histórica, quanto arquitetônica já que suas edifi cações 
remontam aos séculos XVIII e XIX. Algumas já são exploradas (Figura 1), porém outras 
encontram-se em ruínas ou em processo de abandono (Figura 2).
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Figuras 1 e 2. Turismo ecológico na Dolina Água Milagrosa e lazer no Pesque-pague Paraíso.                     
Fonte: OLIVEIRA, Ana Leticia de (2017).

Também há espaço para o turismo de ecológico e de aventura através da visitação de 
trilhas, esportes radicais como tirolesa, rapel e mergulho dolina (Figura 3), ou ainda na ob-
servação da fauna e fl ora típicas do cerrado e pantanal. Também lista-se a pesca esportiva 
como atividade de lazer, seja nos pesque-pague (Figura 4) existentes no município ou em 
rios, já que muitos propriedades rurais possuem acesso à ampla rede de drenagem.

    
Figuras 3 e 4. Turismo ecológico na Dolina Água Milagrosa e lazer no Pesque-pague Paraíso.                   

Fonte: SEBA, Renata da Silva (2017); BARROS, João Victor da Silva (2017)

A hospedagem e gastronomia, também chama atenção em Cáceres, uma vez que 
muitas propriedades rurais já possuem infraestrutura de pousadas e restaurantes para aten-
der seus visitantes, sobretudo nos fi nais de semana. Normalmente contam com piscinas ou 
balneários que são atrações muito procuradas para amenizar o calor tropical do município. 

A infraestrutra de acesso aos estabelecimentos é razoável, no entanto faltam melho-
rias desde as vias, às placas de identifi cação. Também é necessária a criação de uma rede 
de cooperação entre todos os envolvidos com a atividade no município hotéis, pousadas, 
restaurantes, empreendedores, agências de turismo, taxistas e, principalmente, poder pú-
blico.  

Ainda, entende-se como fundamental a apresentação da possibilidade do turismo ru-
ral como fonte de renda às famílias do campo, bem como a preparação e qualifi cação téc-
nica dessas. Isso porque, essa atividade é importante e complementar, mas sem deixar as 
raízes rurais desaparcerem.
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Conclusões

Com a pesquisa concluiu-se que o turismo rural em Cáceres - MT é viável e já vem 
sendo desenvolvido em várias propriedades e vem tendo bons resultados. Inclusive, já fo-
ram identifi cadas famílias rurais que possuem essa atividade como principal fonte de renda 
e que almejam inclusive ampliá-la, outros, procuram apoio para iniciar-se na atividade. 

No entanto, para ampliação e adequação dos empreendimentos que já existem e in-
centivo dos potenciais a ser explorados, precisa-se de um diálogo mais próximo entre poder 
público e empreendedores, nessa pesquisa representados pelos agricultores e proprietá-
rios rurais, bem como demais interessados. 

Reconhece-se ainda que este estudo está em desenvolvimento e os resultados aqui 
apresentados são parciais. Outras áreas ainda serão visitadas e outras entrevistas realiza-
das.
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Resumo

A forma rápida de crescimento e expansão das cidades brasileiras, desacompanhada de políticas públicas e 
de efetividade de planejamento urbano trouxe consequências socioambientais graves. O objetivo da pesquisa 
foi iidentifi car a percepção da equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família em relação à degradação am-
biental e suas consequências à saúde. Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, realizada com 39 profi s-
sionais da saúde da família, através de questionário fechado, na cidade de Cáceres-MT. No geral, 79,3% das 
equipes percebem a água de beber com microrganismos como problemas ambientais presentes no bairro. 
Todas as equipes demonstraram, em algum momento, a difi culdade na percepção em identifi car os riscos e 
vulnerabilidades a que a população possa estar exposta ao processo saúde/doença, por intermédio dos pro-
blemas ambientais presentes no bairro. Portanto, torna-se necessário a realização de ações educativas com 
as equipes de saúde da família sobre a inter-relação da degradação ambiental urbana e saúde.
Palavras-chave: Percepção; Estratégia Saúde da Família; Degradação.

Introdução

No Brasil e no mundo, são gerados graves problemas ambientais em decorrência da 
busca do homem pelo seu bem-estar. Para tanto, o ser humano cria e recria espaços de 
destruição dos recursos naturais não renováveis e renováveis (NETO; ROSA, 2010).

O ambiente urbano tornou-se o lócus de exposição dos diversos riscos sócio-ambien-
tais à saúde humana, devido à maior representação social do espaço transformado, por 
meio da poluição do ar, solo e água e da falta de recursos naturais, gerando um ambiente 
degradado em virtude da constante perda da qualidade de vida para a população (VILAR; 
MORAIS, 2012).

O processo de degradação ambiental ocorre de maneira diversifi cada nas cidades e 
a população com maior desigualdade social é mais vulnerável no processo saúde/doença, 
em decorrência das condições precárias de habitação, serviços de saneamento básico e 
infraestrutura nas áreas das periferias urbanas. 

A saúde está diretamente relacionada com o planejamento do ambiente urbano, não 
podendo ser tratada isoladamente, resultando numa complexa cadeia de efeito direto e 
indireto sobre a saúde do indivíduo. Dessa forma, o planejamento urbano dos elementos 
ambientais é imprescindível para o planejamento de saúde, uma vez que o ser humano 
atua negativamente sobre o meio ambiente, alterando a paisagem natural e mofi fi candoas 
condições do solo, água e ar. 

Os elementos ambientais são identifi cados como os grandes responsáveis pelo apa-
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recimento de endemias, pois atuam como suporte na proliferação dos agentes infecciosos 
e parasitas. Logo, os riscos da inter-relação homem-ambiente nas endemias, são intensifi -
cados nas aglomerações, onde apresentam altos índices de ocupação informal, seguidos 
de carências de infraestrutura, saneamento e degradação do ambiente urbano (GEOBRA-
SIL, 2002).

As doenças infecciosas são distúrbios nos quais a lesão ou disfunção tissular é pro-
duzida por um microrganismo. Algumas doenças, como tuberculose, são contagiosas e ou-
tras doenças infecciosas, como a toxoplasmose, não são contagiosas. Os seres humanos 
adquirem os microrganismos através de outros seres humanos, de objetos inanimados, da 
fl ora microbiana endógena do corpo humano, de insetos, do solo, do ar e da água (RUBIN 
et al., 2013).

Os microrganismos que contaminam os alimentos e a água foram durante muito tem-
po uma importante causa de morbidade e mortalidade nos países em desenvolvimento e as 
preocupações com a contaminação de alimentos e água por pesticidas e dejetos industriais 
estão aumentando em toda parte (KUMAR et al., 1994). Diante do exposto, teve-se 
como questão de pesquisa: Os profi ssionais de saúde da família percebem a realidade 
das famílias da área adstrita? O objetivo foi iidentifi car a percepção da equipe de saúde da 
Estratégia Saúde da Família em relação à degradação ambiental urbana e suas consequ-
ências à saúde.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, realizada com a equi-
pe de saúde da Estratégia Saúde da Família, na cidade de Cáceres-MT. A cidade ocupa 
a margem esquerda do rio Paraguai, na microrregião do alto Pantanal, na mesorregião do 
centro-sul, na bacia do Alto Paraguai, com área territorial de 24.796,8 km² (SANTOS; ZAM-
PARONI, 2012) com IDH 0,737 e uma população de 87.942 habitantes, sendo que 76.568 
(87,07%) vivem na área urbana e 11.374 (12,93%), na área rural (CRUZ, 2013).

Cáceres possui 10 Unidades de Saúde da Família na área urbana e três na rural. Fo-
ram inclusas, somente, as equipes de saúde da área urbana. Participaram da pesquisa 39 
profi ssionais da saúde da família, sendo 17 agentes comunitários de saúde, oito técnicos 
de enfermagem, nove enfermeiros e cinco médicos.

Os dados foram coletados entre julho e setembro de 2015. Primeiro, foi realizado uma 
abordagem da proposta da pesquisa no Posto de Referência de Saúde (Postão) com os 
enfermeiros das Estratégias Saúde da Família de Cáceres-MT. Posteriormente, foi realiza-
da visita nas unidades de saúde para aplicação do questionário, com perguntas fechadas.

A análise e a interpretação do material foram realizadas a partir da leitura analítica 
dos dados coletados com a fi nalidade de ordenar e sumariar as informações, de forma que 
possibilitassem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa, atingindo os objetivos 
propostos. 

Resultados e Discussões

O campo de estudo da percepção ambiental é o refl exo do modo de viver, com suas 
práticas, no lugar de vida de cada cidadão. Este estudo é fundamental para a melhor com-
preensão das inter-relações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, julga-
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mentos e condutas (FERNANDES et al., 2004; LIMA, 2013).
A percepção da equipe sobre os problemas ambientais apresentados no bairro da uni-

dade de saúde incide diretamente na saúde e na qualidade de vida da comunidade, pois a 
equipe promove ações para reduzir e intervir nos determinantes sociais da saúde, proteger 
e prevenir as famílias das doenças infecciosas e/ou parasitárias, por meio das ações de 
promoção e educação em saúde, incentivando atitudes e práticas que promovam a saúde 
e um ambiente urbano com qualidade para a comunidade.

No geral, a equipe de saúde da família Cohab Nova (85%), Vista Alegre (76,6%), 
Vitória Régia (75%), Jardim Paraíso (74%), Vila Irene (73,2%), CAIC (69,9%), Marajoara 
(62,5%), Vila Real e Rodeio (59,9%) e Guanabara (50%) percebem os problemas ambien-
tais no bairro.

No geral, 79,3% das equipes de saúde da família percebem a água de beber com mi-
crorganismos como problemas ambientais presentes no bairro. Compreender a percepção 
dos profi ssionais da família sobre a água de beber com microrganismos, como problemas 
ambientais presentes no bairro é essencial em relação ao desenvolvimento das ações de 
vigilância e promoção à saúde e prevenção das doenças e agravos relacionados ao consu-
mo de água sem tratamento. Essas ações são atribuições comuns da equipe de saúde da 
família, que possibilita à população conhecer os benefícios do uso de água proveniente de 
sistemas de abastecimento, conscientizando e estimulando o consumo da água tratada em 
vez do uso de fontes de abastecimento desconhecidas. 

A percepção da equipe sobre os problemas ambientais nos bairros, a falta de lixeira 
nas ruas do bairro apresentou (80,3%) de percepção pela equipe, seguido do terreno com 
lixo (73,4%), lixo queimado no quintal (72,8%), alagamento da rua quando chove (72,2%), 
falta de árvores plantadas na calçada (66,7%), emissão de poluentes pelos carros (65,6%), 
latas enferrujadas misturadas com solo (62,8%), poeira (59,3%) e esgoto jogado em vala 
aberta na rua (53,3%).

Os dados mostram, no entanto, que todas as equipes de saúde não responderam a 
alguma variável, demonstrando em algum momento a difi culdade na percepção em identifi -
car os riscos e vulnerabilidades a que a população possa estar exposta ao processo saúde/
doença, por intermédio dos problemas ambientais presentes no bairro. Contudo, uma das 
atribuições comuns da equipe é conhecer todo o território da unidade de saúde, realizar 
visitas domiciliares, mapear a situação saúde-doença e conhecer todas as condições da 
família da área adstrita.

Conclusões

As Estratégias Saúde da Família estão localizadas nos bairros de maior desigualdade 
social e presença dos determinantes sociais da saúde; logo, a difi culdade da equipe de 
saúde da família em perceber a inter-relação da degradação ambiental e a saúde torna as 
pessoas mais vulneráveis e expostas às doenças, pois os membros das equipes são res-
ponsáveis pelas ações de promoção, proteção e educação em saúde, e por meio dessas 
ações promove a saúde, previne doenças e melhora a qualidade de vida das pessoas sob 
sua responsabilidade.

Todas as variáveis são determinantes sociais da saúde e estão presentes nos bairros 
onde estão inseridas as Unidades de Saúde da Família, principalmente a falta de rede de 
esgoto, que afeta diretamente a qualidade da água para uso e consumo da população, 
sendo primordial a equipe perceber esse determinante social da saúde, a fi m de promover 
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atividades educativas direcionadas à população, tendo como resultado a diminuição da 
morbimortalidade por diarreia, sobretudo em crianças.

A percepção da equipe sobre esses problemas ambientais é de suma importância 
para a proteção da saúde, pois são determinantes sociais de saúde que infl uenciam a quali-
dade de vida da pessoa e a equipe pode e deve alterar por meio de ações de saúde pública. 
As equipes apresentaram algumas difi culdades em perceber a inter-relação da degradação 
ambiental e a saúde, portanto, torna-se necessário a realização de ações educativas com 
as equipes de saúde da família sobre essa inter-relação.
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Resumo

A educação em saúde apresenta uma inter-relação e um signifi cado mais amplo no processo de capacita-
ção das pessoas, como proporcionar uma abordagem socioeducativa. Descrever as práticas educativas em 
saúde sobre o cuidar do meio ambiente desenvolvida pelas equipes de saúde nas estratégias de saúde da 
família de Cáceres-MT, afi m de conhecer e proporcionar ações de promoção e proteção à saúde, voltadas a 
comunidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa, realizada com 39 profi ssionais de saúde, atra-
vés de um questionário com perguntas fechadas, coletados entre julho e setembro de 2015.  As abordagens 
utilizadas acontecem por meio de palestra na unidade de saúde, campanha porta a porta, durante a consulta, 
campanha em escolas, televisão, jornal e rádio. A educação ambiental e a educação em saúde são ações 
realizadas pela equipe de saúde da atenção primária, para sensibilizar e estimular a realização de novas 
práticas e habilidades de saúde.
Palavras-chave: Ensino; Ciências ambientais; Atenção primária.

Introdução

No Brasil, segundo Barreto et al. (2011) ,no início da década de 1960, com o desenvol-
vimento da industrialização e infraestrutura, ocorreu a modernização do Estado e amplia-
ram-se os serviços de saúde, comunicação, ciência e tecnologia, redes rodoviárias, energia 
e habitação e intensifi cou-se a migração da população da área rural para a urbana.

A urbanização em Mato Grosso foi fortemente infl uenciada pelo avanço da atividade 
agrícola, que atraiu mão-de-obra de outros estados do país (MORENO; HIGA, 2005). Na 
década de 1970, o município de Cáceres viveu o auge de sua economia, promovendo um 
incentivo à vinda de migrantes para a região (SANTOS; ZAMPARONI, 2012).

A partir desse período, a migração foi impulsionada pela falta de políticas de fi xação 
do homem no campo, pela mecanização na área rural, resultado da industrialização. As 
terras passaram a fi car concentradas nas mãos de poucos e a monocultura foi expandida 
no país. As cidades, no entanto, não estavam preparadas estruturalmente para receber o 
intenso fl uxo de pessoas em um curto período e como resultado da ação antrópica, a pai-
sagem natural foi alterada, gerando efeitos negativos, como a degradação do ambiente ur-
bano e alteração do perfi l epidemiológico das doenças infecciosas e parasitárias nas áreas 
rural e urbana. 

Em 1990, com as melhorias sanitárias, desenvolvimento e implantação do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), expansão dos serviços de saúde e as medidas de controle, 
houve uma redução e modifi cação do quadro epidemiológico das doenças infecciosas e 
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parasitárias, porém não foram sufi cientes para erradicá-las. Essas doenças  podem ser 
prevenidas e controladas, mas ainda permanecem com quadro considerávelde morbimor-
talidade acarretando impacto na utilização da rede assistencial, como aumento dos custos 
hospitalares e de programas de controle das doenças, pois estão relacionados diretamente 
às condições socioeconômicas e sanitárias inadequadas em que muitos brasileiros, ainda, 
estão inseridos (LIMA, 2013).

Sanear pode ser compreendido como tornar sadio, saudável, são e equivale a saúde. 
O saneamento proporciona melhores condições de saúde para a população, por meio de 
ações preventivas as quais impedem a contaminação das doenças. Logo, podemos dizer 
que, com a presença de saneamento a população apresenta maiores possibilidades de 
uma vida saudável e com qualidade, diminuindo os índices de mortalidade e morbidades 
causadas pelas condições sanitárias precárias (GUIMARÃES et al., 2007).

A disposição e utilização dos serviços de saneamento pela população urbana, prin-
cipalmente das áreas das periferias, são primordiais para a promoção e manutenção da 
saúde, prevenção e redução das doenças infecciosas e parasitárias. Logo, é fundamental 
orientar e estimular a comunidade quanto às práticas de higiene domésticas saudáveis, 
abastecimento e tratamento doméstico da água, utilização de esgoto, acondicionamento e 
coleta do lixo, preservação e manutenção da qualidade do meio ambiente urbano.

Essas ações são realizadas pela equipe de saúde da família (ESF). Tais ações têm 
como objetivo promover a saúde e melhorar a qualidade de vida da população, através 
da organização e execução de suas ações adequadas ao enfrentamento dos problemas 
existentes em sua área de abrangência. A equipe desenvolve atividades de vigilância e 
promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, sendo fundamental ter 
conhecimentos e técnicas da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais, para 
garantir e promover essa qualidade de vida para a comunidade (Campos; Guerrero, 2010).

A estratégia de saúde da família (ESF) foi implantada para atender à população caren-
te, das áreas das periferias, muitas vezes desprovidas de condições de saneamento bási-
co, com objetivo de desenvolver ações de promoção e proteção à saúde, ações educativas 
para interferir no processo saúde-doença da população e desenvolver o controle social 
na defesa da qualidade de vida, promover ações focalizadas sobre os grupos e fatores de 
risco.

A partir do contexto do problema social/urbano enfrentado pelas comunidades caren-
tes, esta pesquisa tem como objetivo descrever as práticas educativas em saúde sobre o 
cuidar do meio ambiente desenvolvida pelas equipes de saúde da família nas ESF’s de 
Cáceres-MT, afi m de conhecer e proporcionar ações de promoção e proteção à saúde, 
voltadas a comunidade. 

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, com o objetivo de 
identifi car o conhecimento das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas à degrada-
ção ambiental, e os métodos e ações utilizados pelos profi ssionais de saúde da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) na prevenção e controle das doenças infecciosas e parasitárias. 

Para Gil (1999), o uso da abordagem qualitativa propicia o aprofundamento da inves-
tigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante 
a máxima valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o que era 
comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e os signi-
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fi cados múltiplos. 
Na pesquisa, participaram as 10 equipes de saúde das Estratégias Saúde da Família 

da área urbana, somaram 39 profi ssionais, sendo 17 agentes comunitários de saúde, 8 
técnicos de enfermagem, 9 enfermeiros e 5 médicos. Para a coleta de dados foi realizado 
um questionário estruturado com questões fechadas.

Resultados e Discussões

No geral, as abordagens utilizadas pelas equipes de saúde da família para orientar 
sobre o cuidar do meio ambiente, acontecem por meio de palestra na unidade de saúde 
(20,5%), campanha porta a porta (18,8%), durante a consulta (14%), campanha em escolas 
(13,5%), TV (8,3%), jornal (4,8%), rádio (4,5), nenhum (5,8%) e não respondeu (9,7%).

Os profi ssionais de saúde desenvolvem ações educativas que possam intervir no pro-
cesso de saúde-doença da população e ampliar o controle social na defesa da qualidade 
de vida; assumem a responsabilidade sanitária da população adstrita; promovem educação 
em saúde e ambiental para estimular e fortalecer a consciência crítica sobre a problemática 
ambiental e social; e estimulam práticas e controle sobre sua saúde e sua qualidade de 
vida. 

Conclusões

A educação ambiental, a promoção e educação em saúde, são ações realizadas pela 
equipe de saúde da atenção primária, para sensibilizar e estimular a realização de novas 
práticas e habilidades de saúde, além, de promover uma melhor qualidade de vida, por 
meio da motivação e incentivo em manter um ambiente urbano saudável que favoreça a 
prevenção de doenças infecciosas e parasitárias, e estimular a promoção e a vigilância em 
saúde, por meio de uma assistência integral, humanizada e de qualidade para a comuni-
dade.
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Resumo

O presente es tudo teve objetivo de avaliar o conhecimento e a relação entre os alunos e alunos/ professores 
sobre ética no ensino médio (1°, 2° e 3° ano) do IFMT- Campus Cáceres, Prof Olegário Baldo. Como forma de 
observar o entendimento dos alunos sobre ética na escola, foi elaborado questionário contendo 10 perguntas 
com respostas fechadas. Os principais resultados obtidos, foi que a ética para os alunos é um conjuntos de 
principios e valores; e o que infl uência diretamente na sua formação  é a familia;  a escola como entidade 
exerce pouca infl uência na fomação ética dos alunos, e mesmo que haja uma boa postura ética entre aluno 
e aluno/professor ainda precisa ser melhorada, os alunos acreditam ainda que assunto como ética deveria 
ser mais difundido na escola. Nota-se portanto, a importância de trabalhar assuntos sobre ética em todos os 
âmbitos, assim contribuindo para a formação de cidadão conscientes, responsáveis e éticos perante a socie-
dade.
Palavras-chave: Comportamento, Ensino, Escola. 

Introdução

O ser humano vive em sociedade, convive com outros seres humanos, a ética não 
olha apenas para o interesse de uma pessoa, mas sim para o interesse de um grupo (DU-
TRA, 2013). Segundo Cortella (2011) a ética é o conjunto de princípios e valores de uma 
pessoa que possui como objetivo conduzir suas atitudes, de tal modo, a moral é a prática 
das condutas éticas de um determinado indivíduo.

Desde meados dos anos de 1990, a importância do trabalho com a ética na educação 
vem sendo destacada no cenário educacional brasileiro e internacional, a escola é um am-
biente propicio para o exercício de aprendizado da ética, pois, professores e alunos podem 
obter resultados positivos no processo educacional, dessa forma, melhorando o ambiente 
de trabalho e aprendizado (OLIVEIRA, et al, 2013). A relação do professor com alunos é de 
fundamental importância para a educação, ensino e aprendizagem, pois o professor deixa 
de ser apenas transmissor do conhecimento e passa a ser o mediador no processo ensino/
aprendizagem. Os docentes estão no processo de aprendizagem e, portanto, a ética deve-
lhes ser ensinada e cobrada.

Sabemos que muito do comportamento ético do aluno tem origem a familiar, princi-
palmente dos pais, cabe ao âmbito escolar trabalhar a ética para que resulte em melhor 
qualidade de ensino. 

Partindo do pressuposto que tanto a família como escola têm papel fundamental e 
essencial na construção ética de cada indivíduo. O presente estudo teve objetivo de avaliar 
o conhecimento e a relação entre os alunos e alunos/ professores sobre ética no ensino 
médio (1°, 2° e 3° ano) do IFMT- Campus Cáceres, Prof. Olegário Baldo.
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Metodologia

O trabalho com fi nalidade didática, referente a disciplina de Ética e Legislação pro-
fi ssional, ministrada do 9° semestre do curso de Engenharia Florestal do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cáceres Professor Olegário 
Baldo (IFMT), foi desenvolvida na própria instituição, tendo como público alvo os alunos do 
ensino médio (1°, 2° e 3° ano).

Como forma de observar o entendimento dos alunos sobre ética na escola, foi ela-
borado um questionário contendo 10 perguntas com  respostas fechadas. O questionário 
foi elaborado a partir de observações do comportamento cotidiano dos alunos dentro da 
escola. 

O questionário foi aplicado com 30 alunos com idade entre 15 e 18 anos, sendo 10 
alunos do 1° ano, 10 alunos 2° e 10 alunos do 3° ano.

Os dados obtidos mediante a aplicação do questionário foram tabulados, analisados, 
e posteriormente, transformados em gráfi cos de barras, utilizando o software Excel 2016, 
para uma melhor representação e visualização dos resultados mais relevantes.

Resultados e Discussões

O questionário aplicado, aos 30 alunos do ensino médio, foi respondido com êxito, 
todos colaboraram para a realização da pesquisa. 

A questão n. 01 é sobre o que os alunos entendem por ética (Figura 1).

Figura 1. O que os alunos do ensino médio entendem por ética.

Dos 30 alunos que responderam o questionário a maioria dos alunos, em um total 
de 17 respostas, entende que ética é um conjunto de princípios e valores. De acordo com 
Nunes e Mendes (S/D) o conjunto de princípios e valores, esta relacionado diretamente 
ao comportamento, as virtudes e características que harmonizam a convivência do  ser 
humano em sociedade, tais princípios nortearão sua vida e facilitará as relações nas quais, 
a solidariedade, a confi ança, o respeito e a responsabilidade estarão presentes entre as 
pessoas.
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Na sequência a opção mais respondida, com 5 respostas diz ser ética a educação 
moral, com 3 respostas para base de construção pessoal, quanto consciência perante a 
sociedade e a opção menos respondida foi que ética é ser educado. 

A questão n.02, diz respeito que base infl uência diretamente na formação ética de 
cada indivíduo (Figura 2).

Figura 2. Para os alunos, qual principal referência na formação ética do individuo.

Para essa questão dos 30 alunos entrevistados 25 responderam que a família infl uên-
cia diretamente na formação ética. Nunes e Mendes (S/D), também acredita que a família 
é principal instituição que infl uencia na ética de cada indivíduo, devido ser o primeiro meio 
de formação dos valores que acompanharão a pessoa por toda a vida. Outros alunos acre-
ditam que os amigos que infl uencia na ética, contando com 2 respostas, 2 respostas que a 
religiões e 1 disse ética constrói sozinho.

A questão de n° 03, relata como a escola exerce infl uência na formação ética dos 
alunos (Figura 3).

Figura 3. Qual infl uência da escola na formação ética do individuo

A escola como papel de ensinar, de acordo com a resposta dos alunos, 21 acredita 
que a escola exerce pouca infl uência na formação ética, 7 alunos disseram que a infl uência 
que a escola exerce é ótima, enquanto 1 aluno disse que é ruim e mais 1 aluno disse que 
é péssima. 

Oliveira et al. (2013), que apesar da escola ser um espaço de ensinar e produzir co-
nhecimento cientifi co, não se pode deixar que ser um âmbito que contribua para formação 
de indivíduos que saibam conviver com outros, de forma ética, respeitam o espaço de cada 
um dentro da sociedade.
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A questão de n. 04 e 05, relata sobre a postura ética entre os alunos, e alunos e pro-
fessores em sala de aula (Figura 4).

Figura 4. Ética na sala de aula, entre aluno, e entre alunos com professores. a) Muito boa; b) Boa na maioria 
das vezes, mas ainda precisa haver mais respeito entre os colegas de sala de aula; c) Ruim na maioria das 

vezes, pois não há respeito por parte dos colegas.

Dos 30 alunos entrevistados, tanto para a relação entre aluno, e aluno e professor, 
mais de 50% dos entrevistados dizem que a postura ética é boa, porem precisa ainda ser 
melhorada, começando pelo respeito tanto da parte dos alunos com professores. Ainda 
alguns alunos responderam que o comportamento dos alunos em sala de aula é de ruim 
a péssimo, pois alguns alunos não possuem noção do que é ética. Muitas vezes não está 
acontecendo uma postura ética de professores e alunos, por desmotivação do profi ssional, 
o que interfere nos aprendizados dos alunos, pois os professores não vão além do passar 
os conteúdos do currículo, não estão tendo autonomia de suas aulas, dessa forma dimi-
nuindo sua contribuição para formar indivíduos que possa conviver harmonicamente em 
sociedade (BELOTTI; FARIA, 2010).

Quanto a questão de n.9, diz sobre se os alunos gostariam de receber mais aulas 
específi ca sobre ética (Figura 5).

Figura 5. Qual a opinião dos alunos em presenciar mais aulas sobre ética.

Embora 22 alunos gostaria de ter mais aulas específi cas sobre ética, ainda sim 8 
alunos não possuem interesse. A falta de interesse sobre assuntos como ética, muitas 
vezes é por não terem apresentados de um forma didatica, cabe portanto aos professores 
desenvolver metodologias que faça com que o aluno sinta prazer de estar adquindo novos 
aprendizados.
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Conclusões

Embora o ambiente familiar seja o primeiro contato educacional, que contribui direta-
mente na formação de indivíduos éticos, o âmbito escolar também assume um importante 
papel, pois é na escola que surgem as oportunidades de consolidar a formação de uma so-
ciedade justa, democrática e equitativa, pois forma pessoas conscientes, livres e capazes 
de compreenderem e conviver harmonicamente com os outros indivíduos. Nota-se portan-
to, a importância de trabalhar assuntos sobre ética em todos os âmbitos, assim contribuindo 
para a formação de cidadão conscientes, responsáveis e éticos perante a sociedade.
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Resumo

O respectivo trabalho propõe uma nova perspectiva baseada nas experiências pedagógicas na sala de aula 
voltada para a adequação entre teoria e a prática. O objetivo deste estudo é desconstruir visões estereoti-
padas sobre quilombos, conhecer e valorizar a história dessas comunidades, bem como manter um diálogo 
de respeito e tolerância frente às diferenças étnicas e culturais existentes entre os grupos presentes no meio 
social em que vivem, como também compreender o processo histórico dos quilombos, bem como a sua or-
ganização sociocultural. Este trabalho foi desenvolvido em três partes, sendo; a primeira corresponde em es-
tudos de textos, pesquisas, ofi cinas, apresentações de seminários, produções textuais e debates referentes 
à temática em sala. A segunda foi a visita nas comunidades quilombolas São Benedito e Campina de Pedra 
no município de Poconé-MT. A terceira aconteceu uma avaliação e socialização sobre a temática da aula a 
campo e subsequentemente os resultados serão expostos para a comunidade escolar durante a semana 
alusiva da Consciência Negra. Por meio de pesquisas para o embasamento deste estudo, analisamos au-
tores à luz da História Social, (GOMES, 2015) que ajuda a defi nir o conceito de quilombo nos dias atuais, e 
outro autor antropólogo, Moura (2011) auxilia na compreensão do conceito de identidade sobre as realidades 
das comunidades negras rurais no município de Poconé, já que o seu trabalho de pesquisa se direcionam a 
estes grupos. Portanto, estas problemáticas colocam em processo de refl exão quando se refere ao respeito 
a cultura do outro, possibilitando posicionamentos críticos de interpretação dos participantes nas atividades 
desenvolvidas, podendo constituir novas consciência diante da trajetória no âmbito educacional onde todos, 
independentemente das suas diferenças sociais, sejam protagonistas da própria história.  A presente pes-
quisa contribuiu de forma signifi cativa para trabalhar as questões quilombolas na sala de aula, possibilitando 
abordar o ensino da diversidade-étnico racial melhorando a convivência na escola como também em qualquer 
espaço social, ressaltando a importância do respeito as suas identidades especifi cas no contexto da atuali-
dade.
Palavras-chave: História, Quilombos, Desafi o, Experiências

Introdução

Perspectivas e experiências do projeto PIBID História/UNEMAT no processo Educati-
vo na escola Estadual São Luiz em comunidades rurais quilombolas São Benedito e Cam-
pina de Pedra no município de Poconé-MT

A escola surge como um instrumento plural e fundamental para a interpretação da 
cultura das comunidades visitadas, colocando como ponto de partida o respeito à cada 
indivíduo e seus saberes naquilo que cultuam como valores no grupo que estão inseridos. 
Desta forma, as discussões sobre a temática partiram de uma investigação em sala de aula 
com os alunos sobre as suas origens e identidade, onde foi possível diagnosticar que a 
maioria dos educandos são descendente desses grupos, visto que eles se motivaram a co-
nhecer e vivenciar sobre os saberes e conhecimentos acerca da temática. É através dessa 
perspectiva que este estudo surge como uma forma de superar atitudes racistas, propicia 
novos espaços de refl exão, lutas e de resistências na valorização das múltiplas identidades 
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que integram o processo histórico do povo brasileiro, a proposta é levar aos alunos estes 
conhecimentos que os ajudam a reconhecerem ou refl etirem quanto suas origens, possibi-
litando a construção e reconstrução da cultura dos antepassados. Neste sentido Munanga 
(2005, p.16) reforça estas discussões quando se trata da memória coletiva no ambiente 
educacional, pois estes termos quando bem trabalhados ajuda na compreensão sobre o 
conceito de uma identidade nacional pluralizada, como reafi rma o antropólogo Moura ao 
defi nir o conceito de identidade das comunidades negras rurais que está ligada aos direitos 
e deveres dos mesmos, motivos estes que os levam a se auto identifi car ou não quanto 
quilombola, já que este último termo se refere aos membros dos quilombos. Segundo Go-
mes, a palavra “quilombo” ganha signifi cado e transformação, de mocambos ou quilombos 
como bem aborda ao referir-se a este termo, se trata de acampamentos de pessoas que 
se originou na África. Já no Brasil são comunidades de fugitivos que caracterizava como 
uma estratégia de resistência no período da escravidão e pós emancipação. Diante deste 
contexto se faz necessário a participação de toda comunidade escolar para uma educação 
antirracista e inclusiva que contemple a diversidade étnica-racial no currículo escolar.

Metodologia

O projeto PIBID (Programa Institucional de bolsas de iniciação à docência) de Histó-
ria - UNEMAT auxiliou no desenvolvimento desta pesquisa, tendo como lócus a E. E. “São 
Luiz” que dentro do currículo escolar foi proposto uma aula a campo com os alunos do 
2º ano do Ensino Médio, turma “B” do período matutino. Foi desenvolvido em três partes 
sendo; A primeira parte correspondeu em estudos de textos, pesquisas, ofi cinas, apresen-
tações de seminários, produções textuais e debates referentes sobre quilombos em Mato 
Grosso com a presença do pesquisador Antônio Moura que contribuiu signifi cativamente 
para o andamento da pesquisa com os alunos. Sequencialmente a segunda parte foi uma 
visita em dois quilombos em específi cos, Campina de Pedra e São Benedito no município 
de Poconé–MT. A terceira parte aconteceu uma avaliação e socialização sobre a temática 
da aula a campo e subsequentemente os resultados serão expostos para a comunidade 
escolar na semana alusiva da Consciência Negra com a integração de outras áreas do co-
nhecimento que também participará deste momento. Esta maneira de interação e de diálo-
gos interdisciplinares com as outras disciplinas será importante para o enriquecimento dos 
conhecimentos acerca da temática que permite a formulação de um saber crítico-refl exivo. 
Para os critérios avaliativos foram efetuados de uma forma contínua no desenvolvimento 
das atividades propondo também uma auto avaliação com os alunos, professores envolvi-
dos e com as comunidades quilombolas, que ajudou na elaboração de gráfi cos estatístico 
da quantidade de pessoas que participaram deste processo e dos resultados obtidos com 
no transcorrer do andamento das pesquisas, no qual alunos, bolsistas e professores num 
processo de diálogo e refl exão avaliou os pontos positivos e negativos e sua relevância na 
compreensão da vivência nos quilombos, desde os visitantes e  moradores que nos recebe-
ram com as devidas sugestões extraídas dessas trocas de conhecimentos. Haverá o pros-
seguimento dos próximos trabalhos de forma a reforçar o ensino da diversidade na escola, 
discussões estas muito presente na sociedade dando continuidades a partir das atividades 
na sala de aula e em parceria com o subprojeto PIBID na escola São Luiz, Cáceres-MT.
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Resultados e Discussões

A escola deve ter como tarefa a formação da cidadania e está só ganha seu pleno 
sentido num contexto de inter-relação com outro, requer um novo olhar e uma nova postura 
que promova uma cultura de partilha, de respeito ao diferente, principalmente à diversidade 
sociocultural quilombola contemporânea. Esta prática metodológica contribuiu para uma 
aproximação prazerosa com este campo do conhecimento que é a pesquisa, possibilitou 
vivências com a realidade, na qual puderam observar, analisar, formular hipóteses, experi-
mentar, confrontar ideias e reelaborar opinião a respeito da cultura e dos discursos sobre 
a sócio diversidade afrodescendente mostrada muitas vezes nos livros didáticos e no coti-
diano da sala de aula, desconstruindo visões estereotipadas sobre os grupos que atuam na 
sociedade e que lutam pelos seus direitos. Nessa prática pedagógica, o aluno deixa de ser 
o receptor estático de conteúdo sem signifi cados e passa a ser sujeito participativo, ativo 
em seu processo de ensino-aprendizagem. Pois, o aluno ao manter ativo com o seu objeto 
de estudo começa a questionar, a levantar dúvidas ou hipóteses sobre o desconhecido, 
estará fazendo muito mais do que cumprir o conteúdo curricular, tomará contato com o seu 
espaço de ação, fruto das transformações promovidas nas relações sociais pelos remanes-
centes de negros escravizados, através do trabalho na natureza, alimentação, vestimentas, 
moradia e segurança bases para sua sobrevivência e a afi rmação da sua identidade étni-
ca-cultural, que é a luta para posse das suas terras. Apesar da morosidade em relação ao 
título defi nitivo de seus territórios, essas comunidades quilombolas mantém o desafi o de 
sobrevivência para garantia da permanência nas suas localidades mesmo com as faltas de 
políticas públicas que ainda são precárias para que possam viver com dignidade. E mais 
agravante foi quando na chegada dos fazendeiros onde muitas das suas terras foram di-
minuídas, os antepassados foram pressionados e tiveram que vender suas terras abando-
nando assim os seus sonhos, tendo que se dispersar indo embora buscando trabalho nas 
grandes cidades e se empregando em casas de famílias para poder se sustentar e cuidar 
dos seus fi lhos, como podemos ouvir os relatos dos moradores da Comunidade Campina 
de Pedra que está situado no município de Poconé-MT, o que hoje possui a composição 
somente de 35 famílias e na grande maioria compostas por pessoas adultas e idosas, pois 
os mais jovens foram para cidade. Esta é a realidade que podemos observar nas comunida-
des rurais quilombolas visitadas, onde as políticas públicas são inexistentes para assegurar 
esta população na sua localidade. Porém, muitas comunidades ainda resistem e lutam para 
que hajam ações sociais e políticas para que se reafi rme enquanto povo constituidor de 
direitos a educação, saúde, moradia entre outros aspectos.

Partindo da consciência dessa realidade, a escola e a sala de aula são lugares propí-
cios para trabalhar e desconstruir estereótipos, tendo como marco principal a valorização 
da memória como elemento fundamental na formação da identidade cultural, individual e 
coletiva. Como resultado fi nal, o trabalho propõe uma ação conjunta de toda comunidade 
escolar, abrangendo todos os alunos da escola, desenvolver uma exposição histórica cul-
tural e interdisciplinar com a fi nalidade de socializar os conhecimentos adquiridos, numa 
relação teoria-prática para um novo olhar para ajudar a repensar, com as possibilidades 
de construção por meio de uma cultura de respeito à diversidade sociocultural no contexto 
escolar.
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Conclusões

No transcorrer dos estudos houve investigação da historicidade da sua história de 
vida com o objetivo de buscar suas raízes e até mesmo para compreender a história, a 
luta e as resistências dessas Comunidades quilombolas existentes em Mato grosso por 
meio de análise de imagens, objetos, culinária, mobiliários, danças, religião, arquitetura e 
vários registros de depoimentos orais, expressos através de entrevistas. As práticas pe-
dagógicas foram materializadas por meio da criação de um memorial escrito e oral que 
buscou a valorização dos seus atores para o fortalecimento da sua identidade. Essa ação 
além de resgatar por meio do encontro com as memórias de pessoas mais velhas a história 
da comunidade onde estamos inseridos, auxiliou a vincular o ambiente a um passado mais 
amplo e alcançar uma percepção viva e sentida. Percebemos o envolvimento crescente, as 
curiosidades dos educandos, as atitudes e os comportamentos demonstrados através da 
interação com o outro dentro e fora da sala de aula. 
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

A sociedade tem passado por diversas e profundas mudanças ao longo do tempo, dentre elas estão a forma 
com que seus integrantes se comunicam e se relacionam. O uso de redes sociais na internet tem sido cada 
vez mais comum entre a população, demonstrando a importância do uso dessa ferramenta de comunicação 
da forma mais sensata possível. Este estudo teve como objetivo analisar por meio de pesquisa o perfi l ético 
de uma amostra da população da cidade de Cáceres – MT. As respostas obtidas através de questionário fo-
ram analisadas para a caracterização dos entrevistados. Dos entrevistados, 62% disseram saber o signifi cado 
do termo ética, e dos 96% que fazem uso de redes sociais na internet, 94% têm consciência que é importante 
fazer o uso de forma ética.
Palavras-Chave: Comunicação, Sociedade, Comportamento.

Introdução

A forma com que a sociedade se relaciona e se comunica vem sofrendo variações ao 
longo dos anos, sendo assim, a apresentação e transmissão de imagens e ideias tem sido 
feita de maneira cada vez mais rápida com os adventos tecnológicos.

Uma rede social pode ser compreendida como um conjunto composto por dois ele-
mentos principais, os atores, representados pelas pessoas, instituições ou grupos, e suas 
conexões, compreendidas pela estrutura do grupo. Assim, uma rede social na internet inclui 
além desses dois componentes, ferramentas de comunicação como o computador (RE-
CUERO, 2009).

Constituindo vínculo fundamental, o uso de redes sociais na internet depende de no-
ções éticas para que sejam utilizadas de maneira responsável e conveniente. Para Rezen-
de (2006), a ética e a moral, são preocupações de toda a sociedade que busca o aperfei-
çoamento da relação pessoal de seus componentes.

Não é possível tratar ética na internet como algo desconectado do conceito de ética 
convencional. Segundo Carneiro et. al. (2010), ética está conectada à consciência, autono-
mia e coerência do ser humano, é expressa na conduta e normas, podendo sofrer transfor-
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mações ao longo do tempo e de acordo com a sociedade.
Por se tratarem de assuntos contemporâneos, que incluem e exercem forte infl uência 

sobre a sociedade, tanto o exercício do comportamento ético, quanto a utilização de redes 
sociais na internet, fi zeram com que fosse conveniente a realização deste estudo.

Dessa forma a realização deste trabalho teve como objetivo analisar por meio de pes-
quisa o perfi l ético de uma amostra da população da cidade de Cáceres - MT, caracterizan-
do-a de acordo com o declarado nas respostas obtidas através de questionário.

Metodologia

O local escolhido para realização da pesquisa foi a Praça Barão do Rio Branco, situa-
da à margem esquerda do Rio Paraguai, no centro da cidade de Cáceres - MT. Foi neces-
sário a elaboração e aplicação de questionário contendo perguntas referente a ética no uso 
de redes sociais na internet.

Foram realizadas 50 entrevistas de forma aleatória com pessoas que passavam pela 
praça, cada pessoa respondeu a 11 perguntas. A fi m de traçar um perfi l dos entrevistados, 
foram perguntadas questões como idade, sexo, escolaridade, profi ssão e se tinha conhe-
cimento do signifi cado do termo “ética”. Aos que declararam saber, era perguntado então o 
signifi cado da palavra e aos que disseram desconhecer, era dado um conceito estabelecido 
e presente na fi cha de perguntas: “éthos se refere às características pessoais de cada um, 
as quais determinam que virtudes e que vícios cada indivíduo é capaz de praticar (CHAUI, 
2008)”.

Foi perguntado se faziam uso rede social na internet, e se sim, quais, levando em con-
ta uma lista das 10 mais utilizadas em todo o mundo. Em seguida, a pessoa era perguntada 
se já agiu com falta de ética na rede, e se sim, era apresentada quatro situações comuns 
para responderem se praticou alguma delas. Ainda, era perguntado se já sofreram alguma 
ação antiética na internet, e se conhecia alguém que tivesse sofrido algum constrangimento 
na internet. As duas últimas perguntas eram de caráter dissertativas, sendo uma delas “O 
que você acha do compartilhamento de informações/notícias sem saber a veracidade?” e a 
outra “Qual a importância da ética no uso da internet?”. 

Resultados e Discussão

Do total de entrevistados aleatoriamente, divididos em 58% do sexo feminino e 42% 
do sexo masculino. 62% declararam saber o signifi cado da palavra ética, enquanto 38% 
não sabia o signifi cado ou não souberam responder.

A relação dos entrevistados que responderam e não souberam responder à pergunta 
referente ao signifi cado de ética em função de suas eventuais profi ssões, teve a categoria 
estudantes com maior participação em ambos os casos, isso devido terem sido a maioria 
entre os pesquisados, mesmo que a escolha dos participantes tenha sido aleatória. Pode-
se observar também que, dos estudantes que não souberam responder, cerca de 53% 
ainda não completaram o ensino médio, enquanto dos que souberam responder, 29% com-
pletaram o ensino médio, e 52% ingressaram no ensino superior.

Dos entrevistados, 96% declararam fazer uso de internet e possuir rede social, e 
quando perguntadas quais as redes sociais usavam, os entrevistados tinham 10 opções, 
levando em consideração as mais utilizadas em todo o mundo (Figura 01).
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Figura 1. Representação das 10 principais redes sociais, de acordo com maior utiliza-
ção mundial (ordenado da esquerda para direita) em relação aos usuários pesquisados.                                                                   

Fonte: Dos autores.

É possível perceber que as quatro principais redes sociais utilizadas no mundo são as 
que mais se destacaram em relação as utilizadas pelos pesquisados, são elas: facebook, 
whatsapp, youtube e facebook mensseger, com 44, 46, 35 e 39 usuários respectivamente, 
embora com pequena variação da quantidade de usuários entre as mesmas. 

Das 50 pessoas, 18 confessaram já ter agido de forma antiética na internet, as outras 
32 pessoas disseram não ter feito. Dentre as que afi rmaram a prática antiética, 16,67% 
revelaram já ter criado um “perfi l fake”, 22,2% já compartilharam arquivos (fotos, vídeos, 
notícias, etc.) íntimos, e 88,89% tanto para as que revelaram ter utilizado sua rede social na 
internet para “mandar indireta” a alguém/empresa, quanto para as que acham que algum 
conteúdo por si publicado já ofendeu de alguma forma a alguém.

Ao se perguntar o inverso, se já agiram consigo de forma antiética na rede social na 
internet, 56% declaram que sim, enquanto 44% disseram não ter sofrido esse desconforto. 
Essa mesma percentagem foi obtida quando perguntadas se conhecem alguém que tenha 
sofrido algum tipo de constrangimento no uso de redes sociais na internet, assim, 56% co-
nhecem e 44% não. Ao terem sido perguntados sobre suas respectivas opiniões em relação 
ao compartilhamento de informações/notícias sem saber a veracidade, 94% deram res-
postas que remeteram consciência de que não se deve fazer, com respostas como: “Acho 
errado”, “Falta de responsabilidade”. Não souberam responder 4%, e 2% declararam não 
achar que isso seja errado.

Também com caráter dissertativo, ao serem questionados sobre a importância da éti-
ca no uso de redes sociais na internet, 88% responderam de forma positiva, demonstrando 
a consciência da importância, com resposta como: “Para haver respeito com os outros”, 
10% não souberam responder, e 2% declaram que não é algo importante, com resposta 
como: “Desnecessário”.

Conclusões

O resultado da pesquisa demonstra o quanto as pessoas estão conectadas e ao mes-
mo tempo mais suscetíveis a situações antiéticas, seja como vítima ou como causadora do 
inconveniente. Mais da metade dos entrevistados têm noção básica do signifi cado de ética, 
e mais de 90% deles sabem da importância da ética no uso das redes sociais, mesmo as-
sim, 36% dos entrevistados confessaram ações antiéticas. 

Percebeu-se também que de maneira geral, o nível de escolaridade apresentou in-
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fl uência sobre o perfi l dos entrevistados. Dessa forma, quanto mais instruídos, maior é a 
percepção sobre o signifi cado e importância do uso de redes sociais na internet de maneira 
ética. Esse valor pode ser dado em função da sensação de anonimato e segurança que a 
internet exprime. Mais estudos focados na compreensão desses possíveis motivos seria 
enriquecedor para o melhor entendimento das ações e relações da sociedade contempo-
rânea.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

O trabalho teve como objetivos o planejamento, a execução e a avaliação de atividades relacionadas à Edu-
cação Ambiental, envolvendo crianças da educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental, nas pers-
pectivas ambiental, educativa e pedagógica, de modo a trabalhar ou promover a Educação “sobre, no, para 
e a partir” do meio ambiente. O Projeto foi desenvolvido em Parceria com o Colégio Salesiano Santa Maria 
(CSSM) e o IFMT Campus Cáceres – Professor Olegário Baldo, estimulados pela temática da campanha da 
fraternidade de 2017. Como estratégia de trabalho, cada turma do CSSM escolheu uma espécie fl orestal de 
múltiplo uso (o cumbaru, do jenipapo, da bocaiuva e do pequi). Houve atividades de preparação e planeja-
mento envolvendo todos os autores e posteriormente foram realizadas visitas ao Campus, onde os estudan-
tes do IFMT e do CSSM realizaram atividades de sensibilização ambiental, reconhecimento e identifi cação 
das espécies, coleta de sementes, enchimento de embalagens com substrato e plantio de sementes. A última 
etapa será o plantio de mudas a campo no início da estação chuvosa. Conclui-se que a Educação com foco 
“sobre, no, para e a partir” do meio ambiente é efi ciente na sensibilização ambiental de estudantes de séries 
iniciais da alfabetização.
Palavras-chave: meio ambiente, campanha da fraternidade, CSSM.

Introdução

A Educação Ambiental (EA) se trata de processos em que o indivíduo e a comunidade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a qualidade 
de vida e a sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Para as Diretrizes Circulares Nacionais, é uma dimensão da educação, uma atividade 
intencional da prática social, que deve desenvolver no indivíduo um caráter social em sua 
relação com a natureza e com os outros seres humanos, objetivando potencializar essa 
atividade humana com a fi nalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. 

Não deve ser feita apenas com informações, devendo ser crítica, incomodar e provo-
car o ser humano, criando sentimentos em relação ao meio e consciência para transforma-
ção social. Quando mais cedo o tema for abordado, com crianças, maiores são as chances 
de despertar consciência ambiental (BRASIL, 1999).

Para Sauvé (1997) e Henriques (2007), a educação ambiental nas perspectivas am-
biental, pedagógica e educativa, de modo a trabalhar ou promover a Educação “sobre, no, 
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para e a partir” do meio ambiente possibilita e proporciona ao público diferentes maneiras 
e formas de entendimento e conhecimento sobre o meio ambiente.

Sauvé (2007) ainda defende que a EA deve centrar-se em um grupo social e nele 
desenvolver uma relação de respeito ao seu entorno, preocupando-se em educar integral-
mente os indivíduos e atender a perspectiva ambiental do mesmo.

Desse modo, o Colégio Salesiano Santa Maria (CSSM) ciente da importância e, em 
consonância com o tema abordado pela Campanha da Fraternidade 2017 “Fraternidade: 
biomas brasileiros e defesa da vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação”, e em parceria 
com o curso de Engenharia Florestal do IFMT campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, e 
como estratégia pedagógica de educação ambiental para a educação infantil e a primeira 
série da educação ambiental o Projeto Fraterna Idade – buscar, investigar, ocupar-se, mo-
difi car e agir – Isso é coisa de Criança? 

O trabalho teve como objetivo desenvolver atividades de Educação Ambiental nas 
perspectivas ambiental, pedagógica e educativa, que promova Educação “sobre, no, para 
e a partir” do meio ambiente na sensibilização ambiental de estudantes de séries iniciais da 
alfabetização.

Metodologia

A metodologia adotada no presente Projeto envolve ações nas perspectivas ambien-
tal, pedagógica e educativa, de modo a trabalhar ou promover a Educação “sobre, no, para 
e a partir” do meio ambiente. O projeto tem como público alvo a comunidade escolar e os 
estudantes de 1º, 2º e 3º anos da Educação Infantil e 1º ano do ensino Fundamental, em 
parcerias, com diversas instituições ou órgãos da sociedade.  

Devido à amplitude do tema BIOMA, e em respeito ao processo de construção de 
conhecimento desta faixa etária, delimitou-se as ações envolvendo algumas espécies de 
múltiplo uso do bioma Cerrado. De modo que cada faixa etária desenvolva pesquisa e 
ações sobre apenas uma espécie. As espécies estudadas foram: pequi, bocaiúva, cumbaru 
e jenipapo. As atividades foram desenvolvidas mediante planejamento prévio entre as Ins-
tituições parceiras, incluindo 3 etapas básicas: motivação; caracterização geral da espécie 
(reconhecimento, usos, etc) coleta de sementes, produção de mudas e plantio a campo.

A atividade Motivação envolveram reuniões de preparação, reconhecimento e defi ni-
ção de espaços a serem utilizados, como salas de aula, uso de trilhas no horto fl orestal, 
laboratórios, etc. Essa atividade envolveram os estudantes do primeiro semestre do curso 
de Engenharia Florestal do IFMT (disciplina de Introdução às Ciências Florestais), que 
apresentarão os espaços.

Para caracterização das espécies, os estudantes do quarto semestre (disciplina de 
Dendrologia) de Engenharia Florestal do IFMT desenvolveram atividades de pesquisa bi-
bliográfi ca na literatura, aulas práticas no Laboratório de Botânica, de modo que o público 
alvo possa reconhecer e/ou identifi car e caracterizar as espécies.

Na terceira etapa, os estudantes do sexto semestre do curso de Engenharia Florestal 
do IFMT (disciplina de Práticas Silviculturais) desenvolveram atividades de coleta de se-
mentes, produção de mudas no viveiro e plantio a campo.

Os estudantes do CSSM foram acompanhados, conduzidos e orientados pelos pro-
fessores e servidores da Instituição, e coube aos professores e estudantes do IFMT a orga-
nização e execução das atividades.
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Para melhor compreensão e execução dos temas e atividades, os estudantes do IFMT 
receberam orientação didático-pedagógica dos professores do CSSM.

Além das atividades de educação ambiental propriamente dita, foram desenvolvidas 
ações ligadas a artes e cultura, linguagem, matemática, receitas medicinais e culinárias. 

Resultados e Discussões

As reuniões de planejamento e de formação foram importantes e fundamentais na 
realização e execução das atividades de educação ambiental propostas neste trabalho. Du-
rante as reuniões a equipe pedagógica do CSSM apresentou aos professores e estudantes 
do IFM, que não possuem formação específi ca, instrumentos pedagógicos importantes na 
educação infantil. As ações planejadas envolvendo transporte, alimentação, roteiro de visi-
tas e cronograma de atividades foram considerados pontos positivos do trabalho. 

Na recepção das crianças do CSSM foi abordado a importância das árvores, suas 
utilidades e a importância de preservá-las, o que atende a perspectiva educativa de Sauvé 
(1997).

A perspectiva pedagógica, conforme preconiza a autora, também foi atendida quando 
apresentado aos estudantes as técnicas de produção de mudas, envolvendo todas as eta-
pas do processo, desde a fl oração, colheita e plantio das sementes.

Este método de educação menos conservadora e mais popular possibilitou maior 
compreensão, atenção e interesse das crianças, fator percebido nas discussões em grupo 
e na produção de ilustrações. Estas resultados corroboram com informações de Henriques 
et al. (2007). Sauvé (1997) e Henriques et al. (2007) comentam que o meio ambiente pode-
rá ser um objeto de estudo, um meio ou uma meta de aprendizado. 

Houve educação no meio ambiente quando visitaram o horto fl orestal do campus e 
suas demais dependências. Havendo, ainda, a educação para o meio ambiente e educação 
sobre o meio ambiente, que busca engajar o educando a resolver e prevenir problemas 
ambientais; adquirir conhecimentos e habilidades relativas à interação com o ambiente, 
respectivamente, os quais foram atendidos ainda na recepção.

A espécies escolhidas (pequi, cumbaru, jenipapo e bocaiúva) possibilitaram aos estu-
dantes envolvidos a compreensão da importância e função dos biomas, considerando seus 
aspectos de múltiplo usos e funções. Esta metodologia foi importante, visto a complexidade 
de relações e componentes de um bioma, como o cerrado.  Nesse contexto, ao escolher 
espécies de múltiplo uso, sejam ambientais, sociais e econômicos possibilitou a compreen-
são do todo. 

Na prática, o cumbaru foi a única espécie que apresentou frutifi cação ao longo do 
período de execução do projeto. O fato de todos os estudantes irem a campo colher frutos, 
observar o benefi ciamento (extração da semente) e cada criança realizar o plantio da se-
mente em tubetes com substrato comercial previamente preparados foi fundamental para a 
percepção e internalização de conhecimentos sobre meio ambiente.

A participação e o envolvimento dos docentes e acadêmicos contribuíram de forma 
signifi cativa para este trabalho, para a compreensão e para a solução dos problemas, tanto 
de forma direta, através da pesquisa e da extensão universitária, como através da formação 
e mão de obra em nível de graduação.

Como forma de avaliação, as crianças produziram ilustrações e discursos relativos ao 
tema proposto no projeto, que perduram até o presente. Além disso, a equipe pedagógica 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

134

do CSSM fez avaliações das atividades desenvolvidas pelo IFMT durante a execução do 
projeto, as quais foram úteis na efetivação do mesmo. 

 

Conclusões

A Educação Ambiental nas perspectivas ambiental, pedagógica e educativa, que pro-
mova Educação “sobre, no, para e a partir” do meio ambiente é efi ciente na sensibilização 
ambiental de estudantes de séries iniciais da alfabetização.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

A ética está relacionada com o agir consciente, responsável e livre do ser humano e precisa ser ensinada e 
aprendida. A fi gura dos pais é fundamental para a boa construção e modifi cação do caráter do indivíduo, o 
professor educador também faz parte deste cenário. Esta pesquisa tem como objetivo principal descrever so-
bre o comportamento ético dos alunos do ponto de vista dos profi ssionais da educação, sendo este um tema 
de grande importância, pois assume um real signifi cado para os grupos humanos que vivenciam a educação 
revelando um carácter social. Através da aplicação de um questionário em quatro escolas do município de 
Cáceres-MT, três da zona urbana, e uma na zona rural, o questionário foi elaborado com 11 questões de múl-
tipla escolha e aplicado à 5 servidores (professores, coordenadores e/ou diretores) do ensino médio de cada 
escola. Obtivemos resposta de vinte pessoas, dentre professores, coordenadores e diretores das escolas 
onde o questionário foi aplicado. De acordo com o ponto de vista dos profi ssionais da educação, o tema ética 
é discutido com certa frequência com os alunos, que sabem o seu signifi cado, mas ainda assim são comuns 
casos “antiéticos” o que demonstra o momento de fragilidade e crise de ética na educação. 
Palavras-chave: Educação; Princípios morais; Formação educacional

Introdução

Desde a infância somos ensinados pelos pais ou pelos responsáveis de nossa criação 
para agirmos de acordo com a educação que nos foi transmitida. A ética está relacionada 
com o agir consciente, responsável e livre do ser humano e precisa ser ensinada e apren-
dida. No âmbito escolar, é preciso que os profi ssionais deem exemplos de como ser ético, 
para que as crianças e jovens absorvam isso e aprendam (OLIVEIRA, 2012).

Entretanto toda ação humana é relacionada a determinados valores que estão vincu-
lados com as vivências e experiências adquiridas através de normas e condutas obtidas da 
convivência com os demais seres que os cercam. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal descrever sobre o comportamento ético 
dos alunos do ponto de vista dos profi ssionais da educação. Sendo este um tema de gran-
de importância, pois assume um real signifi cado para os grupos humanos que vivenciam a 
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educação revelando um carácter social. 

Metodologia

Através da aplicação de um questionário em quatro escolas do município de Cáceres
-MT, três da zona urbana, sendo Escola Estadual Onze de Março, Escola Estadual União e 
Força e Escola Estadual São Luiz e uma na zona rural, a Escola Estadual 12 de Outubro, o 
presente trabalho buscou levantar dados sobre o ponto de vista dos servidores que atuam 
na educação de adolescentes, uma das principais fases no desenvolvimento da ética.

Para a elaboração do questionário, foram abordados alguns subtemas que abordam 
desde a formação da ética até temas da atualidade, como a atual crise política e casos de 
agressão de professores nas escolas. O questionário foi elaborado com 11 questões de 
múltipla escolha e aplicado à 5 servidores (professores, coordenadores e/ou diretores) do 
ensino médio de cada escola.

Resultados e Discussões

Obtivemos resposta de vinte pessoas, dentre professores, coordenadores e diretores 
das escolas onde o questionário foi aplicado. Os resultados provenientes dos questionários 
aplicados nas escolas foi o seguinte:

Em relação a existência da ética no ambiente de trabalho, cerca de 95% dos entrevis-
tados responderam que sim, existe ética e, 5% responderam que não. Isso é um dado de 
grande importância, segundo Rondeli (2016), uma conduta ética no ambiente de trabalho, 
é essencial para alcançar a excelência profi ssional. Por meio da ética é possível ganhar 
respeito e confi ança dos superiores, colegas de trabalho e outros profi ssionais do meio.

Com relação as questões 5 e 6 do questionário, que traziam assuntos de como era 
tratado o assunto “ética” na escola e se a mesma contribuia para a formação da ética com 
os jovens do ensino médio, respectivamente. Quando perguntado como a ética era tratada 
na escola de atuação dos profi ssionais entrevistados, 80% responderam que esse assunto 
está presente no dia-a-dia professor aluno e 20% responderam que faz parte da ementa 
das disciplinas da grade escolar. Sobre a questão 06, 90% dos entrevistados responderam 
que a escola contribui parcialmente para a formação ética dos alunos, porém os pais tam-
bém têm papel fundamental para essa formação. Apenas 10% dos entrevistados responde-
ram que essa formação é papel somente dos pais. 

A educação e o espaço educativo, no caso a escola, constituem um espaço de exce-
lência para que sementes de boa índole possam ser plantadas e germinadas. Assumir um 
compromisso ético fará com que a escola cumpra sua tarefa na construção de um mundo 
melhor para a sociedade (JOHANN, 2009). 

A respeito das questões 07 e 08 do questionário, trazem perguntas, tais como: “Seus 
alunos sabem o que é ética?” e “Na sua opinião, tratar do assunto ética com os jovens do 
ensino médio ajuda na formação deles como cidadão?”, respectivamente. Cerca de 60% 
dos profi ssionais responderam que alguns dos seus alunos sabem o que é ética e 40% 
disseram que todos os seus alunos sabem o que é ética. Com relação a questão 08, 100% 
dos entrevistados responderam que sim, a ética contribui para a formação dos jovens para 
a sociedade. 

A ética está relacionada com o agir consciente, responsável e livre do ser humano. Ela 
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precisa ser ensinada e aprendida. No âmbito escolar, é preciso que os profi ssionais deem 
exemplos de como ser ético, para que as crianças e jovens absorvam isso e aprendam. 
Quando se vivencia e participa de um ambiente ético, os valores do bem são incorporados 
para o resto da vida (OLIVEIRA, 2012).

A maioria dos educadores acreditam que ser ético, no ambiente escolar, é estar aberto 
para diálogos, sendo este uma importante ferramenta na formação de cidadãos responsá-
veis, conscientes e críticos (CAMARGO; FONSECA, 2006).

Em relação a questão 09 do questionário: “Você acha que os frequentes casos de falta 
de ética na política infl uenciam na formação da ética de que forma?”. Cerca de 80% dos 
entrevistados responderam que infl uenciam de maneira negativa, pois são maus exemplos 
para a sociedade, 15% responderam que infl uenciam de maneira positiva e 5% responde-
ram que não infl uenciam.

Discussões sobre ética e política constituem um desafi o nos dias atuais, é de suma 
importância buscar fortalecer a ética na política, buscando princípios morais e transparên-
cia na gestão pública (FONSECA, 2006). Quanto menos corrupção e mais ética na esfera 
política, maiores são as chances de o país crescer socialmente e economicamente. É a 
falta de ética que rouba a cultura, educação, saúde e impede que o Brasil cresça cada vez 
mais (MEDEIROS; NORONHA, 2016).

A respeito da questão 10 do questionário, que trouxe um assunto considerado polê-
mico, que é a reforma do ensino médio. Cerca de 45% dos profi ssionais responderam que 
o governo agiu sim de maneira antiética ao aprovar a reforma em fevereiro deste ano e, 
45% dos entrevistados disseram que poderia ter sido diferente, essa reforma poderia ser 
aberta a discussões dos profi ssionais da área da educação. Apenas 10% dos entrevistados 
responderam que o governo não agiu de maneira antiética.

A reforma do ensino médio a se confi gurar na Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 
prevê que apenas três matérias serão obrigatórias, sendo elas: português, matemática e 
inglês. As outras serão opcionais e de escolha do conselho de educação e comunidade 
escolar de cada estado. Matérias como fi losofi a e sociologia se tornam opcionais, o que se-
gundo alguns profi ssionais da área, é ruim já que são nessas matérias que o assunto “ética” 
geralmente é abordado (DRECHSEL, 2016; RIBEIRO, 2017; CARRANO, 2017).

Sobre outro assunto polêmico que atualmente têm sido destaque em jornais, são as 
agressões sofridas por professores de seus alunos dentro da ambiente escola. Sobre esse 
assunto foi perguntado: qual a parcela de culpa dos pais no comportamento antiético dos 
fi lhos na escola? Cerca de 80% dos profi ssionais responderam que a principal culpa é dos 
pais, que se mostram desinteressados na educação dos fi lhos. Os outros 20% respon-
deram que a culpa também é dos pais, assim como dos professores e da forma como os 
alunos são tratados dentro do ambiente escolar.

A ética na família se relaciona ao altruísmo na formação das boas atitudes, ou seja, 
torna-se uma necessidade imperiosa que preocupar-se com os outros que se encontram 
no âmbito social aceito pelos detentores do poder, indo ao encontro de seus interesses. A 
ética designada no ambiente familiar família edita valor social acatado pela comunidade, 
para produzir limites para a ordem e para a desordem (BRITO et al., 2012).

O papel da escola na formação da ética dos jovens é fundamentalmente teórico, ou 
seja, a escola passa a seus alunos conhecimentos acumulados e que são decisivos para 
a vida atual. Já para a formação da ética e moral nos jovens como cidadãos de bem na 
sociedade, o papel da família é primordial. Os exemplos dos pais valem mais que todos os 
anos na escola (GUIMARÃES, 2016).
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Conclusões

De acordo com o ponto de vista dos profi ssionais da educação, o tema ética é discu-
tido com certa frequencia com os alunos, que sabem o seu signifi cado, mas ainda assim 
são comuns casos “antiéticos” o que demonstra o momento de fragilidade e crise de ética 
na educação.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

O idioma Xipaya (Pará) tem apenas uma pessoa fl uente, Maria Xipaya, que vem sendo acompanhada pela 
pesquisadora Carmen Lúcia Rodrigues. Vamos abordar, por meio de análise bibliográfi ca, os prejuízos tra-
zidos à ciência com a extinção deste e de outros idiomas, a partir do momento em que, com eles, “morrem” 
também saberes e conhecimentos que poderiam dialogar com o que se produz no meio científi co. O objetivo 
é refl etir sobre as consequências da perda de um idioma com a morte de seus falantes e as possibilidades 
atuais de rememorar ou preservar estes idiomas com o uso de tecnologias e metodologias apropriadas para 
tal. No caso específi co do Xipaya, tentativas de dicionarização da língua dão esperança de que a ciência 
poderá se benefi ciar de conhecimentos oralizados e escritos nesta língua apesar dela já não ser mais falada. 
A ciência perde quando um idioma desaparece, mas tecnologias e metodologias de pesquisa vêm somando 
para preservar registros, depoimentos e conhecimentos que contribuam para as pesquisas científi cas em 
suas diversas áreas.
Palavras-chave: Xipaya, preservação, saberes.

Introdução

O povo Xipaya vive na região de Altamira (Pará), onde, desde o século XVII, são per-
seguidos pelos colonizadores e são marginalizados (PATRÍCIO, s/d). Atualmente, o idioma 
Xipaya, da família Juruna e do tronco Tupi, é pouco falado: os mais velhos conhecem pouco 
da língua (PATRÍCIO, s/d) e apenas uma mulher é fl uente no idioma (GONDIM, 2009).

Neste estudo, vamos abordar brevemente o trabalho de recuperação dos vocábulos 
e das pronúncias do Xipaya, realizado pela pesquisadora Carmen Lúcia Rodrigues (Uni-
versidade Federal do Pará – UFPA) junto a Maria Xipaya, a única falante fl uente do idioma. 
O objetivo é, a partir deste caso concreto, refl etir sobre as consequências da morte de um 
idioma, pensando nas perdas de saberes e conhecimentos que poderiam dialogar e con-
tribuir com as pesquisas científi cas, e sobre as possibilidades que atualmente fazem com 
que, apesar da morte do último falante, um idioma possa ser preservado e sobreviver por 
meio de produções escritas, gravações em áudio e outros meios tecnológicos e metodoló-
gicos.

Tais análises e refl exões vão ao encontro da necessidade de aprofundar as pesquisas 
em torno das contribuições dos “mundos indígenas” ao meio científi co e de valorização dos 
saberes populares e étnicos como instrumentos para compreensão das interações do ho-
mem com a natureza. Assim, o presente e breve estudo se pauta em questões importantes 
a pesquisadores que se preocupam com a proximidade entre os saberes científi cos e os 
saberes populares: De que forma a morte de um idioma afeta as possibilidades de pesquisa 
nas áreas de linguística, história, sociologia, biologia e outras ciências que se interessam 
pelo homem, suas expressões culturais e relações com a natureza? Que possibilidades 
existem para resgate e preservação de conhecimentos expressos em línguas ameaçadas 
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de extinção e que são capazes de auxiliar as ciências humanas e biológicas em suas pes-
quisas?

Metodologia

O trabalho se desenvolve basicamente por meio da análise bibliográfi ca, buscando e 
interligando autores para ampliar a refl exão sobre as perdas para a ciência com a morte de 
um idioma. Os autores, referenciados ao longo do trabalho, expõem ideias, preocupações 
e caminhos para se pensar e analisar o escopo deste breve estudo.

Resultados e Discussões

Cada vez mais línguas estão desaparecendo com a morte de seus últimos falantes. 
E o trabalho de recuperação destas línguas e sua preservação vem se tornando também 
cada vez mais necessário. No caso do idioma Xipaya, o trabalho vem se dando principal-
mente com a pesquisadora Carmen Lúcia Rodrigues, que, em 1995, se doutorou com o 
trabalho intitulado “Étude Morphosintaxique de la Langue Xipaya”, após ter desenvolvido o 
trabalho intitulado “Langue Xipaya: étude phonologique” (1990). Além destes, outros traba-
lhos vêm sendo escritos sobre o idioma Xipaya, buscando valorizá-lo e comparando-o com 
outros idiomas a fi m de se ter uma melhor compreensão dos seus aspectos (FARGETTI; 
RODRIGUES, 2008).

Diante da iminente morte do idioma Xipaya (cuja última falante fl uente, Maria Xipaya, 
está próxima dos 90 anos de idade), questiona-se como isto afeta o diálogo entre saberes 
que emanam de povos tradicionais brasileiros e a produção científi ca expressa em pesqui-
sas nas mais diversas áreas do conhecimento.

Tal diálogo vem acontecendo aos poucos, como podemos ver em publicações nas 
quais se estudam o povo Xipaya. Santos et al. (2016), detalham práticas medicinais dos 
Xipaya, especialmente conhecimentos predominantes entre as mulheres desta etnia, que 
vem sendo ensinados de geração a geração, embora muitas vezes em português e não 
mais no idioma xipaya. Já Parente (2016), estuda os povos Xipaya e Kuruaya do ponto de 
vista das semelhanças culturais e da luta pelo reconhecimento étnico.

Diante destes e de outros exemplos de como os Xipaya vão ganhando espaço no 
meio acadêmico, seja em trabalhos nos quais são estudados ou em produções tendo mem-
bros do povo Xipaya como estudiosos, percebe-se, a priori, que seus conhecimentos cada 
vez mais dialogam com o meio científi co, seja por meio dos estudos em torno de seu idioma 
(e aqui se destacam as produções de Carmen Lúcia Rodrigues) ou pelos estudos em torno 
dos saberes medicinais dos Xipaya. E é aqui que se traz a tona a importância de se manter 
viva a língua Xipaya, mesmo com a morte de seus últimos falantes mais fl uentes.

A morte dos falantes do idioma Xipaya (fl uentes ou não) pode representar a perda 
do contato com a forma como os conhecimentos e saberes deste povo são expressos 
originalmente. Franco (2013, p. 65) aponta que as gerações mais novas do povo Xipaya 
até demonstram certo interesse pelo idioma, mas não encontram quem lhes ensine (Maria 
Xipaya alega ter vergonha de falar a língua). Assim, podem morrer também conhecimentos 
tradicionais sobre mitos, práticas medicinais, costumes, etc, apesar dos intensos registros 
que vêm sendo feitos e estudados desde a década de 1980.

Linguisticamente, podem se perder vocábulos específi cos e suas formas de expres-
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são para situações, plantas, fatos, mitos, animais, aspectos culturais, entre outros. Histori-
camente, podem se perder visões sobre fatos que, na maioria das vezes, sabemos através 
de outros grupos (colonizadores, exploradores, viajantes, indígenas de outros povos, etc). 
Biológica e medicinalmente, podem se perder, por exemplo, conhecimentos sobre mani-
pulação de plantas e especifi cidades de certas espécies animais ou vegetais. Sociologi-
camente, podem se perder entendimentos próprios dos Xipaya sobre organização social e 
relações históricas e culturais com outros grupos étnicos.

No entanto, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas em torno dos (e pelos) Xi-
paya dão esperanças sobre a preservação da maior quantidade possível de vocábulos e 
conhecimentos originários deste povo, a despeito da morte dos últimos falantes da língua. 
Neste caso, temos as pesquisas linguísticas que comparam o Xipaya com outras línguas 
(FARGETTI; RODRIGUES, 2008), as tentativas de recuperação da língua através do rea-
vivamento de cantigas tradicionais (FRANCO, 2013, p. 69) e a produção escrita que vem 
sendo desenvolvida sobre o idioma Xipaya.

Conclusões

Refl etindo sobre as possíveis consequências da morte de um idioma (exemplifi cando 
com o Xipaya) e pensando questões como as implicações desta morte para as ciências e 
as possibilidades para atenuar estas implicações, percebe-se que os esforços de resgate e 
documentação linguística podem mudar o panorama de tendência à extinção.

A morte dos últimos falantes (fl uentes ou não) representa, certamente, perdas que 
não podem ser dimensionadas ou quantifi cadas no que se refere a saberes, mitos e infor-
mações, mas isto pode ser atenuado pela pesquisa contínua em torno do idioma e pelo 
máximo registro possível de vocábulos, histórias, conhecimentos e práticas que podem dia-
logar com o meio científi co no que diz respeito ao desenvolvimento de técnicas, remédios, 
novos conhecimentos, entre outras práticas e resultados que saem do meio científi co para 
contribuírem à sociedade.

Tal refl exão sobre o Xipaya, sua última falante fl uente e, a partir disto, as implicações 
da morte de um idioma para as ciências, venha a contribuir com o que já se pensa e pratica 
no tocante às relações entre os saberes tradicionais e os conhecimentos acadêmicos e 
científi cos.
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Eixo 4: Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

A conduta ética no ambiente de trabalho é uma característica essencial para o sucesso profi ssional. No geral, 
compreende o desempenho da função de forma correta, sendo um bom profi ssional. Com o objetivo de identi-
fi car as atitudes antiéticas presenciadas por profi ssionais de diferentes áreas de atuação, para conhecimento 
dos fatos que rodeiam o assunto ética profi ssional, foi aplicado um questionário estruturado a 25 profi ssionais 
de diferentes áreas por meio do Google formulários e pessoalmente, abordando perguntas como o testemu-
nho de corrupção, abuso de poder e denúncia de atos contrários aos valores da sociedade. O método utili-
zado foi a amostragem de conveniência. As respostas do questionário foram analisadas e interpretadas. Os 
seguintes dados foram encontrados: 8% disseram nunca terem presenciado ato corrupto e abuso de poder, 
64% presenciaram algumas vezes e 28% presenciaram muitas vezes. Entre os fatos mencionados estão o 
abuso de poder, desrespeito, uso de patrimônios públicos para fi ns particulares e favorecimento individual ao 
invés do coletivo. Quando perguntados se denunciariam atos antiéticos dos seus companheiros de trabalho, 
obtivemos as seguintes respostas: 4% não denunciaria, 48% denunciariam, 12% só denunciariam se não 
fosse amigo ou parente e 36% fi caram na dúvida se denunciariam. Tais fatos podem ser estimulados por di-
versos fatores. Esse estudo mostrou que há má conduta em diferentes funções e que nem todos sabem como 
agir diante do conhecimento de ações erradas pelos colegas. Há pessoas dispostas a expor a má conduta e 
outras que preferem ocultar para não gerar confl ito.
Palavras-chave: moral, valores pessoais, ambiente de trabalho, caráter.

Introdução

A ética é composta pelos valores morais e princípios que dirigem a ação humana na 
sociedade (BITTAR, 2012). A conduta ética no ambiente de trabalho é uma característica 
essencial para o sucesso profi ssional. Além do mais é umas das habilidades bastante valo-
rizadas pelo mercado (SAEMANN E CROOKER, 1999).

De acordo com os autores Cavaglieri e Matos (2016), princípios e valores estrutura-
dos que caracterizam as atitudes éticas e morais perderam o signifi cado para grande parte 
da sociedade, deixando de ser ensinado no lar. Tudo isso contribui para a formação de 
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princípios distorcidos de mundo. 
A ética profi ssional é descrita por Mattos (1997) como uma ciência normativa que 

explora deveres e direitos dentro da área de atuação. Para Lima (1999)  o assunto é mais 
delicado, pois acredita que o profi ssional deve agir corretamente não só no trabalho, mas 
também na sociedade. No geral, a ética profi ssional compreende o desempenho da função 
de forma correta, sendo um bom profi ssional.  Por isso, é importante o estudo das ações 
antiéticas que ocorrem com maior frequência, objetivando um maior entendimento do as-
sunto e tentando compreender como as ações são motivadas. 

Metodologia

Foi aplicado um questionário estruturado a 25 profi ssionais por meio do Google For-
mulários e pessoalmente, abordando perguntas como o testemunho de corrupção, abuso 
de poder e denúncia de atos contrários aos valores da sociedade. Os participantes perten-
ciam a área da saúde, segurança pública, educação, contábil, administração e outros que 
foram escolhidos por apontamento do grupo por atuarem em áreas no qual a ética profi s-
sional é mais debatida. O método utilizado foi a amostragem de conveniência, ou seja, foi 
utilizado dados de pessoas dispostas e disponíveis a responder as questões. As respostas 
do questionário foram analisadas e interpretadas.

Resultados e Discussões

 Nas principais perguntas analisadas foi obtido 100% de aproveitamento nas res-
postas, contabilizando um total de 25 opiniões de profi ssionais das áreas apresentadas na 
Figura 1. A área de atuação foi um preenchimento sem interferência, cada um interpretava 
e respondia livremente a questão.

Figura 1. Área de atuação dos entrevistados no questionário sobre ética profi ssional.                                      
Fonte: Arquivo pessoal.

Quando perguntados se já haviam presenciado atitudes antiéticas dos profi ssionais 
da sua área, bem como abuso de poder e corrupção, foram obtidas as seguintes conclu-
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sões (Figura 2): 8% disseram nunca terem presenciado, 64% presenciaram algumas vezes 
e 28% presenciaram muitas vezes. 

Figura 2. Respostas obtidas através do questionário aplicado quando perguntados so-
bre a atitudes antiéticas, abuso de poder e corrupção presenciadas no ambiente de trabalho.                                                      

Fonte: Arquivo pessoal.

Entre os fatos estão o abuso de poder, desrespeito, uso de patrimônio público para 
fi ns particulares e favorecimento individual ao invés do coletivo. Segundo Sá (2009), o autor 
Thomas Hobbes, no livro Leviatã, lançado no século XXII, cita três fundamentos que geram 
discórdia e levam as ações antiéticas, são eles: a competição, a desconfi ança e a glória. 
Além disso, a busca por lucro, segurança e reputação também são fatores de confl ito.

Há relatos de que no setor público, servidores estáveis humilham servidores temporá-
rios, além de ameaçarem com o desligamento do contrato. Outro fato, é gestores públicos 
que tomam decisões e realizaram ações que visam o interesse particular. Além disso, exis-
tem os que não atendem as normas em vigência e nem cumprem suas obrigações, estando 
sempre cuidando dos interesses pessoais e se mantendo em zona de conforto, ocasionan-
do problemas ao funcionamento dos serviços públicos e ao bem-estar da população. Isso 
tudo pode ser resultado da falta de punição para quem tem comportamento antiético, sendo 
que nem sempre são denunciados ou se denunciados nada ocorre (WELLS E SPINKS, 
1998).

Há exemplos de profi ssionais que fazem projetos de áreas que não pertencem a suas 
atribuições e são proibidas pelo Conselho Regional. Outros não desempenham sua função, 
porém fazem arranjos para receberem o mérito ou até o dinheiro do serviço.

Na segurança pública, foram citadas fraudes em concursos públicos e falhas na se-
gurança. Na saúde, há relatos de descaso com a vida dos pacientes em gravíssimo estado 
pelo fato do responsável utilizar o aplicativo de conversas instantâneas whatsapp ao invés 
de prestar atendimento. 44% dos entrevistados não relataram nada ou preferiram não citar.

Quando perguntados se denunciariam atos antiéticos dos seus companheiros de tra-
balho, obtivemos as seguintes respostas (Figura 3): 4% não denunciaria, 48% denuncia-
riam, 12% só denunciariam se não fosse amigo ou parente e 36% fi caram na dúvida se 
denunciariam. Tais fatos podem ser estimulados por diversos fatores, impossíveis de serem 
descritos sem um estudo profundo de cada ser.
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Figura 3. Respostas obtidas através do questionário aplicado quando pergun-
tados sobre a denúncia de atitudes não profi ssionais no ambiente de trabalho.                                                                                                   

Fonte: Arquivo pessoal.

Conclusões

O trabalho buscou mostrar as percepções sob profi ssionais de diferentes áreas a 
respeito da existência de má conduta no ambiente de trabalho. Diversos casos foram rela-
tados e foi possível identifi car que a maioria já presenciou ou praticou ações consideradas 
antiética pela sociedade. Um problema é que nem todos sabem como agir diante do co-
nhecimento dos fatos. Há pessoas dispostas a expor irregularidades e outras que preferem 
ocultar. Os fatos que motivaram os acontecimentos não podem ser defi nidos pois cada um 
é associado a um contexto e, por isso, é complexo defi nir o porquê agir desta forma.

Referências

BITTAR, E. C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profi ssional. São Paulo: Saraiva, 2012. 580p.

CAVAGLIERI, M.; MATOS, J. C. A ética profi ssional do bibliotecário frente ao comércio de trabalhos 
acadêmicos. Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação, v. 3, n. 1, p. 47–62, 30 jun. 2016. 

LIMA, Alex Oliveira Rodrigues de. Ética global: legislação profi ssional no terceiro milênio. São Paulo: Iglu, 
1999. 122 p. 

MATTOS, Maria Antonia Ribas Pinke Belfort de. Ética profi ssional do bibliotecário. Campinas: [s.n.], 1977. 
60 p. 

SÁ, A. L. DE. Ética profi ssional. 9. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2009. 

SAEMANN, G. P.; CROOKER, K. J. Student perceptions of the profession and its eff ect on decisions to 
major in accounting. Journal of Accounting Education, v. 14, n. 1, p. 1–22, 1999. 

WELLS, B.; SPINKS, N. Ética, de cima para baixo. HS Management, p. 5, 1998. 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

147

A VIDA NA TERCEIRA IDADE

Karen Cristina Santana Bomfi m¹ Keitily Stefany Franco Rodrigues²                                                        
Esdras Kaleby de Jesus Oliveira Silva³

¹Escola Estadual Deputado Francisco Villanova, Salto do Céu/MT.                                                                  
slc.ee.francisco.villanova@seduc.mt.gov.br

²Escola Estadual Deputado Francisco Villanova, Salto do Céu/MT.                                                                 
slc.ee.francisco.villanova@seduc.mt.gov.br

³Escola Estadual Deputado Francisco Villanova, Salto do Céu/MT.                                                                  
slc.ee.francisco.villanova@seduc.mt.gov.br

Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e  Filosofi a.

Resumo

Este trabalho discute sobre a importância de se atentar para a vida na terceira idade, observando aspectos 
como, a saúde do idoso, a casa abrigo no município de Salto do Céu e como os idosos vivem na sociedade 
atual. Realizamos este trabalho no município de Salto do Céu com o intuito de ampliar o conhecimento em 
relação à vida na terceira idade, e assim levar a sociedade a refl etir sobre a vida do idoso. O trabalho foi de-
senvolvido a partir de leituras, elaboração e aplicação de um questionário aos jovens do município, tabulação 
de dados e produção escrita. Identifi camos que os idosos precisam de mais atenção, que os jovens nem 
sempre dão a eles a atenção que necessitam.

Palavra-chave: Vida na Terceira Idade, Idoso, Sociedade, Velhice. 

Introdução

Este trabalho tem como objetivo discutir sobre a vida terceira idade, ampliando o co-
nhecimento sobre a velhice, atentando para a vida em casa abrigo e a saúde do idoso. 

O tema é de suma importância, pois leva mais informações às pessoas e, principal-
mente contribui para a conscientização dos jovens, permitindo-lhes refl etir sobre como se-
ria sua velhice; quais expectativas são mais comuns às pessoas nesta etapa da vida.

Para seu desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa no município de Salto do Céu – 
MT, com jovens de 15 a 30 anos, no intuito de observar se os mesmos refl etem sobre a vida 
na terceira idade, saber se dedicam um pouco de seu tempo aos idosos, e assim contribuir 
pra a conscientização sobre esta etapa da vida humana.

A sugestão deste tema teve como base a pouca discussão do mesmo no município 
de Salto do Céu, sendo este de extrema relevância, visto que a população mundial está en-
velhecendo em um ritmo acelerado (SAPO, 2016) e aqui em Salto do Céu não é diferente.

Metodologia 

Para alcançar os objetivos propostos, fez-se necessária a realização de pesquisa bi-
bliográfi ca, visita à casa abrigo e ao Centro de Referência e Assistência Social do município 
de Salto do Céu, para ouvirmos um pouco os idosos. 

Para a obtenção de dados, elaborou-se um questionário quantitativo, que indagava 
sobre o que pensam os jovens em relação a vida na terceira idade; por que a família é im-



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

148

portante no convívio social do idoso, dentre outras.
 Após a aplicação do questionário com 21 (vinte e uma) perguntas aplicadas em 80 

jovens, tabulou-se os dados para análise. O produto fi nal será apresentado em forma de 
seminário para os demais estudantes da escola e alguns membros da comunidade escolar 
em geral.

Este trabalho é realizado como quesito para o projeto “LENDO O MUNDO ATRAVÉS 
DA MATEMÁTICA”, desenvolvido e orientado pelos professores da Escola Estadual Depu-
tado Francisco Villanova, com as turmas do 3º ano do ensino médio.

Resultados e Discussões

A vida na terceira idade na sociedade atual

Vivemos em um país que está cada vez mais envelhecido e, consequentemente, tra-
zendo consigo não apenas os aspectos positivos, mas, também os negativos, da terceira 
idade.

Em um país em desenvolvimento, a terceira idade é considerada a partir dos 60 anos. 
Na pesquisa, ao perguntar para os sujeitos a esse respeito, foi observado que 60% dos 
entrevistados concordam que seria a partir dos 60 anos e 3% consideram que a velhice é a 
partir dos 40 anos de idade.

É notório que no decorrer do tempo o corpo humano se modifi ca, porém a mente pode 
seguir um ritmo totalmente distinto, desde que haja continuidade de estímulos. Isso signifi -
ca que o idoso também pode aprender a usar a tecnologia, basta apenas compreensão por 
parte dos familiares. 

Saúde do idoso

Algumas doenças são recorrentes nesta faixa etária, porém o estilo de vida pode con-
tribuir muito para a saúde dos idosos. Pessoas que se alimentavam mal, não praticavam 
atividades físicas, fumavam ou bebiam com frequência quando eram mais jovens tendem 
a ter uma velhice mais complicada, pois estes hábitos prejudicam alguns órgãos e seu fun-
cionamento. Doenças como a osteoporose, mal de Alzheimer, diabetes e a obesidade estão 
ligadas a esses maus hábitos e também por fatores genéticos. 

Esses fatores também podem contribuir para a perda de visão e audição na terceira 
idade. 

A surdez na terceira idade faz parte do processo degenerativo relacionado ao 
envelhecimento natural do indivíduo. A partir da quinta ou sexta década de vida, a 
pessoa passa a não ouvir com a mesma perfeição de quando tinha 20 anos, devido 
à morte de algumas células auditivas. Entretanto, componentes genéticos e fatores 
de risco específi cos como diabetes, pressão alta, tabagismo e uso excessivo de 
álcool podem acelerar esse processo denominado presbiacusia. (CONTE, 2014).

Isso nos ajuda a percebermos como é necessário olharmos com um pouco mais de 
zelo para a pessoa idosa, afi nal, não é difícil encontrarmos as pessoas, em especial mais 
jovens, com pouca paciência ao estabelecer comunicação com pessoas idosas.

De acordo com a ortopedista Ana Paula Simões (2015), os idosos são a faixa etária 
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mais sedentária, passando mais de 10 horas diárias sentadas ou deitadas, facilitando as-
sim o surgimento de algumas doenças que são frequentemente encontradas nos idosos, 
como as doenças cardíacas e a obesidade. 

Portanto, a prática regular de atividades físicas é essencial para a qualidade de vida 
dos idosos.

Assim, perguntamos aos nossos entrevistados sobre os benefícios da pratica de ati-
vidades para os idosos. A maioria dos nossos sujeitos disse que a prática ajuda a controlar 
doenças, tais como diabetes, 24% acredita que esta prática melhora a saúde psicológica, 
ajuda controlar o stress e também melhora as funções cognitivas, tais como a capacidade 
de raciocinar. 

Em Salto do Céu há alguns anos, a Secretaria de Ação social juntamente com a Se-
cretaria de Saúde promovia caminhadas para os idosos por cerca de uma hora, duas vezes 
na semana. As caminhadas visavam os benefícios da atividade física para os idosos e a 
melhora na autoestima, além de promover a comunicação entre eles.

Hoje em dia há apenas o baile dos idosos, que ocorre todas as tardes das sextas-
feiras, conta com cerca de 50 idosos que além de dançar podem também jogar dominó ou 
outros jogos de tabuleiro.  

Casa abrigo do idoso em Salto do Céu

O resultado obtido através de entrevistas com funcionários da casa abrigo trouxe a 
percepção de como é o cotidiano dos idosos nestes espaços de convivência.

O município de Salto do Céu conta com uma casa abrigo para idosos, que é gerencia-
da pela Igreja Católica. Esta casa atende dez idosos de ambos os sexos. Lá percebemos 
que todos são muito bem cuidados. 

Durante a manhã os cuidadores dão banho, os medicamentos adequados, o café da 
manhã. Alguns idosos aproveitam para assistir televisão. Às 11 horas eles vão almoçar.

O cardápio, feito para o dia todo, é monitorado pela nutricionista do município. É 
colocado nele o que eles devem comer e o tempero que devem usar, respeitando a dieta 
médica de cada idoso.

No período da tarde, as atividades são de acordo com o que preferirem, tais como, 
jogos de tabuleiro, assistir televisão, alguns aproveitam para tirar um cochilo. Como há 
também o risco de assaduras e nossa região é calorosa, este período também é destinado 
ao banho.

 À noite, eles se preparam para dormir e fi cam sob a responsabilidade de duas cuida-
doras.

A casa abrigo de Salto do Céu recebe doações diariamente como roupas, cestas bási-
cas, às vezes até móveis. Isso ajuda muito, pois, é um meio de melhorar a vida dos idosos 
que vivem lá. 

Muitas pessoas que visitam o abrigo são os parentes de quem vive lá. Porém, nem 
todos os idosos que vivem lá tem o prazer de receber esta visita.

Conclusão

Ao concluirmos esta pesquisa, compreendemos melhor a sociedade em que vivemos, 
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que atualmente está se tornando cada vez mais envelhecida e precisa se preparar melhor 
para atender bem quem alcançou esta fase da vida.

Observamos que a casa abrigo do município de Salto do Céu é um lugar muito agra-
dável de estar e que tem um papel social muito importante na comunidade. 

Conviver com estes idosos foi um aprendizado que levaremos para vida toda, nos le-
vou a pensar em como estaremos daqui há uns 40 ou 60 anos, assim refl etimos sobre como 
conduzimos nossas vidas e, quem sabe chegamos à terceira idade com a saúde plena.

Também nos permitiu refl etir sobre tratamos dados aos idosos, a atenção que dispen-
samos a eles, a forma como os incluímos na sociedade.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e  Filosofi a.

Resumo

A ética em seu sentido mais amplo, tem sido entendida como a ciência da conduta humana perante o ser e 
seus semelhantes, ou seja, um conjunto de princípios e diretrizes que orientam o comportamento humano em 
sua vivencia na sociedade. A ética profi ssional por sua vez, é o conjunto de normas éticas que formam a cons-
ciência do profi ssional e representam imperativos de sua conduta. Todavia, a ética profi ssional é um assunto 
subjetivo, uma vez que, cada ser humano tem seu conceito ético baseado em conjuntos de fatores aos quais 
foi exposto durante sua formação pessoal e profi ssional. Considerando que o conceito de ética profi ssional 
em sua totalidade, depende de muitos fatores, o presente trabalho teve por objetivo a abordagem e a contex-
tualização da ética profi ssional nos órgãos de fi scalização e controle ambiental. A pesquisa foi realizada por 
meio da coleta de informações - aplicação de questionários - aos órgãos ambientais do município de Cáce-
res, Mato Grosso. A análise dos dados obtidos, realizada por meio do percentual de respostas semelhantes 
e divergentes, apontou conformidade na maioria dos resultados, devido ao fato de serem órgãos ambientais 
com objetivos análogos.
Palavras-chave: Meio ambiente, Agente ambiental, Princípios morais

Introdução

A ética é vista como um conjunto de valores e normas que regem as condutas huma-
nas. É aplicada em várias esferas da sociedade, como na área profi ssional, onde existe um 
conjunto de princípios e normas que um grupo estabelece para seu exercício profi ssional 
(MEC, 2014). 

Cada área profi ssional possui um código de ética para delimitar suas ações, este, 
constitui um conjunto de valores morais, que conduzem o comportamento humano dentro 
da sociedade. As organizações, além de seguir os padrões éticos sociais, devem seguir 
regras internas para que seus objetivos e metas sejam alcançados, estes, relacionados à 
fi nalidade da organização (JACQUES, 2008). 

As organizações ambientais, por exemplo, devem agir em prol do ambiente, visando 
sempre a ética ambiental, que se caracteriza principalmente pelo respeito às leis da natu-
reza. 

Para que tais leis fossem cumpridas, foram criados órgãos de fi scalização e controle 
ambiental, com o objetivo de impedir o dano ambiental (que compromete o ecossistema em 
todas as suas esferas), punir infratores e evitar futuras infrações ambientais (OLIVEIRA, 
2012). No entanto, interferências negativas também ocorrem no exercício da fi scalização 
ambiental, desde o impedimento de uma atividade até tentativas desesperadas de suborno 
aos agentes ambientais. 
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Assim, o presente trabalho teve por objetivo abordar e contextualizar a Ética Profi ssio-
nal nos órgãos de fi scalização e controle ambiental por meio de perspectivas teóricas, bus-
cando descobrir o comprometimento e responsabilidade dos mesmos para com a natureza 
e os problemas ambientais.

Metodologia

A pesquisa com cunho didático, foi desenvolvida no município de Cáceres, Mato Gros-
so, abrangendo órgãos de fi scalização e controle ambiental, sendo eles  a Secretaria Es-
tadual de Meio Ambiente (SEMA), o Juizado Volante Ambiental (JUVAM), o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Policia Militar Ambiental.

Foi utilizado um intrumento de coleta de informações (questionário constituído por 10 
questões abertas, discursivas referentes a ética profi ssional nos órgão ambientais) que foi 
aplicado a oito agentes ambientais, sendo eles, três servidores do JUVAM, nos cargos de 
Analista Ambiental, Ofi cial de Justiça e Subtenente da Policia Ambiental, dois servidores da 
SEMA, ambos nos cargos de Analista Ambiental, dois servidores da Policia Militar Ambien-
tal, sendo um Sargento e um Major e um servidor do ICMBio, também no cargo  de Analista 
Ambiental. A aplicação dos questionários foi presencial e com aceitação unânime entre os 
entrevistados.

A análise dos dados obtidos se deu por meio do percentual de respostas semelhantes 
e respostas divergentes, que gerou gráfi cos de porcentagem (pizza e barras) que facilita-
ram a visualização e a interpretação dos resultados.

Resultados e Discussões

As indagações referentes a Ética no âmbito profi ssional foram respondidas por oito 
servidores públicos (agentes ambientais), que compõem os órgãos de fi scalização e moni-
toramento ambiental (SEMA, ICMBio, JUVAM e Policia Militar Ambiental).

O primeiro questionamento refere-se ao entendimento (conhecimento empírico) do 
agente ambiental acerca da Ética Profi ssional. De forma unanime, os entrevistados respon-
deram que Ética Profi ssional é um conjunto de regras (normas éticas, regulamentos) que 
disciplinam suas condutas profi ssionais. 

No segundo questionamento, referente ao conhecimento do agente ambiental acerca 
do Código de Ética que rege sua profi ssão, 87,5% dos entrevistados responderam que de-
tém conhecimento não do Código de Ética Profi ssional em si, mas de Regulamentos, Legis-
lações e Decretos Federais que também regem o exercício de suas profi ssões. Desse total, 
37,5% disseram ter conhecimento de Regulamentos Internos (Policia Ambiental que possui 
o RPDM- Regulamento Disciplinar da Policia Militar) que devem ser seguidos à risca, outros 
37,5% responderam conhecer a Legislação Profi ssional e Ambiental, 12,5% disseram ter 
conhecimento do Decreto n. 1171/1994 (Código de Ética Profi ssional do Servidor Público 
Federal) e um percentual também de 12,5% disseram não possuir conhecimento a respeito 
do Código de Ética Profi ssional, nem de Decretos ou Regulamentos Internos.

A terceira indagação diz respeito aos valores éticos que devem guiar o agente am-
biental no exercício de sua profi ssão, 50% dos entrevistados responderam que são os 
princípios morais (dignidade, decoro, respeito ao próximo e a natureza, honestidade, zelo, 
seriedade no serviço prestado) que devem nortear o servidor público, e por conseguinte, 
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agente ambiental na sua atuação profi ssional, 37,5% responderam que é o respeito a le-
gislação (segundo os quais se o agente ambiental respeitar a legislação não haverá des-
cumprimento de conduta profi ssional), enquanto 12,5% do total respondeu que os valores 
éticos que devem guiar o agente ambiental é o compromisso com a natureza (respeito ao 
meio ambiente).

O questionamento de número quatro, é referente a exposição do agente ambiental a 
situações que são contrárias aos princípios éticos de sua atuação profi ssional. Do total de 
entrevistados, 75% afi rmaram já terem sido expostos a tais situações (segundo os quais, 
autoridades que estão direta ou indiretamente ligadas a infratores que foram autuados e 
usam de meios ardilosos para tentar uma liberação, infratores que lhes oferecem benefícios 
econômicos ou pessoais, na tentativa de evitar multas ou autos de infração ambiental), en-
quanto 25% responderam não terem sido expostos a situações dessa natureza.

A quinta indagação é referente aos fatores que podem levar o agente ambiental a de-
sonrar seu código de ética profi ssional, 100% dos entrevistados responderam que o princi-
pal fator é a falta de valores morais (conceitos, juízos e pensamentos que são considerados 
“certos” ou “errados”), desse total, 75% ainda afi rmaram que interesses pessoais (ganhos 
pessoais, benefícios econômicos, relação familiar ou de amizade com o infrator) também 
são fatores bastante relevantes e 12,5%  também citaram a impunidade (que segundo os 
entrevistados é um fator que impulsiona esse tipo de ação), além da  brandura das leis que 
condenam crimes ambientais.

A indagação de número seis refere-se as condutas que são vedadas dentro da área 
de atuação do agente ambiental. Do total de entrevistados, 62,5% responderam que a 
corrupção (utilizar da função pública para benefícios pessoais, alterar ou deturpar o teor 
de processos administrativos de crimes ambientais, procrastinar no trabalho de autuação a 
infrações ambientais e etc.) é uma conduta extremamente vedada no exercício da fi scali-
zação e do controle ambiental, 50% afi rmaram que a prevaricação (agir de maneira parcial 
dentro de uma autuação, ausência injustifi cada do servidor de seu local de trabalho, ou 
no cumprimento da função de agente ambiental) também é uma conduta extremamente 
vedada e 12,5% afi rmaram ainda que a omissão (não autuar ou apresentar denúncias de 
crimes ambientais, deixar de lavrar autos de infração ambiental), a indisciplina (não respei-
tar ordem superior)  e atitudes de incordialidade no atendimento ao público, não devem ser 
praticadas em hipótese alguma.

O sétimo questionamento é referente ao descumprimento do regulamento ético que 
rege a fi scalização ambiental. Um percentual de 87,5% dos entrevistados afi rmou ser co-
mum o descumprimento de tal regulamento, visto que, muitas vezes, o interesse pessoal 
dos agentes ambientais, prevalece ao interesse público e apenas 12,5% responderam não 
ser comum o descumprimento do regulamento. 

A oitava indagação refere-se a tentativa da prática de suborno (por parte dos infra-
tores) aos agentes ambientais no ato da fi scalização ambiental. Do total de entrevistados, 
75% afi rmaram que as tentativas de suborno são bastante recorrentes, uma vez que, os 
infratores ao serem surpreendidos pela fi scalização usam de justifi cativas e meios ardilo-
sos para evitarem autuações, multas ou apreensões. Um percentual de 25% respondeu 
que a prática de suborno não é comum, todavia, outras interferências negativas tais como 
intimidação por violência verbal ou até mesmo física, destruição de instrumentos de fi sca-
lização (queima de carros ofi ciais, maquinas fotográfi cas e GPS) e destruição de estradas 
de acesso ao local da infração, também tem ocorrido com bastante frequência no exercício 
da fi scalização ambiental.

A questão número nove indaga se os profi ssionais incumbidos do exercício da fi s-
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calização ambiental são submetidos a algum meio de fi scalização maior. Todos os entre-
vistados afi rmaram que são constantemente fi scalizados, tanto pelas ouvidorias internas, 
quanto pelo Ministério Público Federal e Estadual e a sociedade civil.

A indagação número 10 refere-se as punições cabíveis aos agentes ambientais que 
descumprir com os princípios éticos da fi scalização e do controle ambiental. Todos os entre-
vistados afi rmaram que são sujeitados a responder um Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD), que pode gerar advertência, afastamento e até mesmo exoneração do cargo públi-
co, dependendo da gravidade do delito.

A realização deste estudo possibilitou a contextualização da Ética Profi ssional nos 
órgãos de fi scalização e controle ambiental, bem como, a obtenção de informações rele-
vantes acerca da importância da fi scalização ambiental no país.

Conclusões

De um modo geral, os resultados são bastante semelhantes, o que indica que os ór-
gãos fi scalizadores, que possuem objetivos análogos, juntamente com a maioria dos agen-
tes ambientais (incumbidos da fi scalização) estão cumprindo com seu dever de proteção ao 
meio ambiente de forma honesta e imparcial.

Ao realizar as entrevistas (aplicação de questionários) com os agentes ambientais, 
verifi ca-se muita solicitude e sinceridade nas respostas, em momento algum nos foi negado 
qualquer explanação sobre determinado assunto. 

O questionário com perguntas abertas consegue abordar aspectos reais do exercício 
da fi scalização e do controle ambiental, assim como, da profi ssão de agente ambiental, 
evidenciando que a mesma não se trata de uma tarefa fácil, visto que o agente é exposto 
constatemente a situações que são contrárias a sua ética pessoal e profi ssional.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

O município de Cáceres tem sua história atrelada à formação de importantes fazendas como Jacobina reco-
nhecida como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente essa 
fazenda busca manter-se fi nanceiramente ativa e paralelamente busca sua conservação e reconhecimento. 
Foi então que viu-se a necessidade de identifi car como as potencialidades econômicas dessa fazenda tem se 
desenvolvido e como essas potencialidades tem sido utilizadas na preservação da fazenda. O projeto visava 
identifi car o desempenho e os desafi os que essa fazenda tem encontrado, levantando dados para elaboração 
de diagnóstico.
Palavras-chave: Fazenda Jacobina, potencialidades, desafi os, preservação.

Introdução

Muitas fazendas históricas do município de Cáceres, como a Jacobina e a Descalva-
dos, já foram objeto de estudo por parte de pesquisadores e desde 2010 o conjunto urba-
nístico e paisagístico da cidade foi tombado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional. Através do “Plano de Ação para cidades históricas”, o IPHAN atribuiu 
parâmetros e responsabilidades ao município no sentido de realizar ações que preservem 
e gerem esse patrimônio. Porém não é novidade que no país a conservação de patrimônios 
históricos se esbarra na burocracia, na falta de investimentos e no descaso do poder públi-
co. O IPHAN pondera que as políticas de preservação se inserem num campo de confl ito 
e negociação entre diferentes segmentos, setores e grupos sociais envolvidos na defi nição 
dos critérios de seleção, na atribuição de valores e nas práticas de proteção dos bens e 
manifestações culturais acauteladas1. Situação determinada pelo desigual processo de de-
senvolvimento socioeconômico que, por um lado, expande o regime da grande propriedade 
rural e da agricultura intensiva; por outro, determina uma urbanização caracterizada por 
grandes concentrações metropolitanas, que estimulam o processo de especulação imobi-
liária, gerando a substituição de edifi cações e espaços sociais, a segregação de popula-
ções e a limitação do usufruto dos ambientes públicos e comunitários. 

Muito se fala em desenvolvimento de pesquisas aplicadas à realidade local e as re-
lacionadas com atividades produtivas e economia do contexto em que estão inseridas. 
Porém, comumente são realizadas pesquisas sem conhecer de fato a realidade atual que 
envolve sua área de estudo. Com isso, entende-se a relevância de conhecer a realidade do 
local e sua evolução ao longo dos anos, propiciando ações que mobilizem a comunidade 
local em prol da consolidação da preservação desses patrimônios. 
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Metodologia

Para realizar a pesquisa foi   utilizada uma metodologia mista que abarcou pesquisa 
documental, pesquisa bibliográfi ca e coleta de dados por observação direta e entrevistas. 
Esses métodos são defendidos por Marconi e Lakatos (2003) que descrevem cada um de-
les e discorrem sobre suas formas de aplicação, o que forneceu as bases para a defi nição 
da metodologia aqui delimitada. A pesquisa bibliográfi ca permitiu reconhecer publicações já 
existentes sobre as fazendas e a história de Cáceres como um todo. Concomitantemente, 
foram levantados dados históricos presente nos acervos do município. Preliminarmente foi 
fundamental compreender a importância e participação da Fazenda Jacobina no processo 
de formação e evolução do município de Cáceres e buscou-se também informações sobre 
a constituição da propriedade.

Foi realizada uma visita técnica à fazenda. O acesso à Fazenda Jacobina é facilitado 
pela proximidade com a área urbana de Cáceres e por estar às margens da rodovia BR 
070. Essa é ativa até os dias atuais, contando com serviço de atendimento à visitantes.  
Através da entrevista com os proprietários coletou-se informações sobre a estrutura eco-
nômica atual da fazenda. Também buscou-se conhecer e analisar os patrimônios materiais 
dessas fazendas a partir de estudos locais. A partir desses objetivos permitiu-se reconhecer 
a realidade atual da Fazenda jacobina, e assim possibilitar o desenvolvimento de propostas 
que auxiliem sua conservação e valorização.

Resultados e Discussões

Na fase de pesquisa bibliográfi ca não encontrou-se difi culdades. É bem vasto o nú-
mero de obras que trazem aspectos historiográfi cos sobre a Fazenda Jacobina. A grande 
difi culdade encontrada foi contatar e entrevistar o proprietário da fazenda. A fazenda não 
possui páginas na internet, os telefones encontrados placas na frente da propriedade não 
existem mais. A fazenda não possui telefone fi xo e fi ca afastada cerca de 25 km do municí-
pio de Cáceres. A difi culdade de comunicação para marcar a entrevista se mostrou um dos 
principais obstáculos para a fi nalização da pesquisa.

A entrevista com os proprietários Sr. Sebastião Lara e um de seus fi lhos – Adriano 
Lara que administra a Fazenda Jacobina foi gravada em áudio e permitiu uma série de 
esclarecimentos sobre a situação atual da fazenda. Sr. Sebastião nasceu na fazenda, e 
com o falecimento dos pais os fi lhos realizaram a partilha do patrimônio sendo que ele foi 
o único que se interessou em fi car com a parte da fazenda que englobava as construções 
históricas. 

Ao falar sobre o tombamento da fazenda o assunto causou desconforto nos proprietá-
rios que afi rmaram que tal situação representou muito mais empecilhos do que vantagens. 
Desde o ano de 2007 o conjunto arquitetônico da propriedade foi tombado pela Secretaria 
de Estado de Cultura que inicialmente prometeu auxiliar na captação de verbas para captar 
os recursos necessários para a manutenção predial, porém não houve suporte ou assis-
tência por parte do município ou do Estado. Tudo que tem placa do IPHAN está acabando, 
pois para ser reformado contratando especialistas fi ca muito caro.

Quanto às atividades atuais desenvolvidas pela Fazenda Jacobina os proprietários 
relatam que a piscicultura, o restaurante aberto apenas aos sábados, durante a semana 
visitas técnicas e guiadas para estudantes onde se agrega um valor ao almoço, lanche de-
pendendo do horário, além da pecuária de corte, suinocultura, ovinocultura. Antigamente 
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a fazenda também produzia mandioca e milho, atualmente apenas para subsistência. No 
domingo durante o funcionamento do restaurante apenas 1 funcionária é contratada – a co-
zinheira – para evitar despesas, apenas a própria família (3 membros) trabalham servindo 
as mesas e no caixa. A frequência da clientela é inconstante e fazer propaganda é muito 
caro. Financeiramente o almoço servido aos domingos auxilia muito na renda e manuten-
ção da propriedade. É feita refeição para 45 pessoas, no valor de 35 reais individual. Se 
não tiver esse número de clientes eles aproveitam a comida para a própria família durante a 
semana. Uma das atividades que Adriano Lara ressalta serem o foco da fazenda são visitas 
de campo por parte de instituições educacionais. Nessa visita os alunos podem visitar as 
construções e assistir práticas de cuidados com os animais.

Sobre os maiores problemas enfrentados pela propriedade atualmente é a manuten-
ção da estrutura devido ao fato de ser muito grande (a casa cede conta com 18 quartos 
no pavimento superior) e muito antiga, o material se decompõe facilmente que é o adobe, 
as telhas antigas de 1 metro não são mais encontradas para serem substituídas (telhas do 
século XIX). Os proprietários relatam que o gasto com a manutenção predial é constante, 
que pedreiros são contratados mensalmente para conservar o que se pode de acordo com 
as regulamentações do IPHAN. Boa parte do reboco de adobe da casa sede foi refor-
mado, pois as paredes estavam se desintegrando. Apesar do alto custo, os proprietários 
realizaram algumas restaurações nos quartos salões, por conta própria com o dinheiro do 
restaurante, dos pacotes de visitas e a ajuda de alguns dos irmãos. Foi trocada a fi ação da 
fazenda. 

Quando indagado se seria necessário um grande investimento para revitalizar a fa-
zenda o proprietário afi rmou que acredita que sim e que a manutenção da estrutura seria 
fundamental para ampliação das pesquisas históricas sobre o local. Ele afi rmou que es-
truturalmente a fazenda está bem conservada e que acredita que o prédio dure por mais 
duzentos anos. A vila e a escola ainda não foram restauradas, mas a capela foi reformada 
para a Festa de São Sebastião em 2016, sendo arrumados o forro, telhado, pintura, sen-
do gasto mais de 15 mil reais. O proprietário deixa claro que o que eles produzem dá pra 
manter a propriedade. A Fazenda têm fi cado mais conhecida, o número de visitantes aos 
domingos se mantém constante, embora ele não se utilize de nenhuma forma de propagan-
da, nem mesmo na internet, para divulgação. A propaganda se dá por indicação de acordo 
com o proprietário. 

Um dos projetos que os proprietários têm pela frente é a ideia de produzir pinga e 
construir uma pequena conveniência com comercialização de produtos feitos pela fazen-
da, como a pinga artesanal e doces. Isso porque atualmente parte do que é produzido na 
propriedade é levado para a cidade para ser comercializado, contudo o proprietário já é 
idoso e o fi lho que administra a propriedade acha que o ideal seria não ter que se deslocar 
constantemente para a cidade.

Em termos de estratégias para atrair a população local o proprietário afi rmou que ape-
nas o bom atendimento e a divulgação feita pela própria clientela. O restaurante funciona 
há 8 anos, e antigamente eles realizavam eventos como peixadas, para atrair um maior 
número de visitantes, mas não eram viável embora favorecesse uma maior visibilidade da 
propriedade. 

O fato de não haver um planejamento estratégico administrativo na implementação 
do turismo na fazenda e de que a propriedade não recebeu suporte algum do Estado ou 
município após o tombamento chamou nossa atenção.
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Conclusões

A realização desse projeto foi crucial para ampliação dos conhecimentos na área da 
agropecuária. Embora o curso possua disciplinas que contemplem o ensino médio e o 
curso técnico em agropecuária, não há disciplinas sobre turismo rural. Houve um melhor 
conhecimento sobre o processo de tombamento e as difi culdades dos proprietários de imó-
veis tombados, uma vez que não há grandes investimentos por parte dos setores governa-
mentais para estimular o grande potencial turístico do município.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

Com a fi nalidade de levantar informações acerca do comportamento ético dos discentes em ambiente escolar, 
foi realizada uma pesquisa apurando-se as características comportamentais dos alunos da educação superior 
através de questionário com perguntas de “sim ou não” aplicado aos mesmos com a fi nalidade de comprovar 
seus valores éticos e morais dentro da camada social escolar. Os resultados obtidos na pesquisa se mostram, 
em parte, bastante preocupantes com as várias atitudes antiéticas praticadas.
Palavras-chave: Antiético; Moral; Educação Superior.

Introdução

A ética é composta por valores reais e presentes na sociedade, a partir do momento 
em que, por mais que às vezes tais valores apareçam deturpados no contexto social, não 
é possível falar em convivência humana se esses forem desconhecidos. Entre tais valores, 
destacam-se os preceitos da Moral e o valor do justo ou comportamento ético do Direi-
to (MONTORO, 2005). Para a fi losofi a clássica, a ética não se resumia apenas à moral, 
atendo apenas ao estudo dos costumes ou hábitos da época, mas também buscava uma 
fundamentação teórica para encontrar um melhor modo de viver e conviver. Para Sócrates 
a ética deveria se ater à ideia de ordem e coesão, a fi m de garantir prevalência da ordem 
pública ou o respeito às leis para o bem da coletividade. Entende-se como “ética” a ciência 
do comportamento adequado dos homens em sociedade, em consonância com a virtude 
(MONTORO, 2005). Outra defi nição diz que a ética é a doutrina do valor do bem e da con-
duta que tem por objetivo realizar este valor. Também se diz que a ética é o saber discernir 
entre o devido e o indevido, o bom e o mau, o bem e mal, o certo e o errado, o correto e o 
incorreto.

Este trabalho coloca-se diante de um assunto corriqueiro na vida em sociedade. Tra-
ta-se do comportamento ético adotado pelas pessoas nos dias atuais, uma vez que se torna 
aparente que muitos apresentam uma difi culdade em defi nir o signifi cado da palavra “ética”. 
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Isso não signifi ca dizer que as pessoas não entendam o que é ética, já que, no contexto 
atual de nossa sociedade, nós já crescemos tendo como padrão comportamental, certas 
regras de conduta impostas pela sociedade em que vivemos, sejam elas de forma implícita, 
o que seria aquilo que é de senso comum, facilmente percebido por nós, ou de forma expli-
cita sendo imposto na forma de lei.

Para fi ns de pesquisa, foi escolhido para este trabalho estudar o comportamento das 
pessoas em ambiente escolar, mais especifi camente, o comportamento dos alunos. Tendo 
em vista que as escolas, faculdades e universidades, com seus professores, funcionários 
da administração, limpeza, cozinha e outros, também desempenham um papel fundamen-
tal na formação de valores e do caráter dos futuros profi ssionais que logo terão que com-
petir no mercado de trabalho. A proposta aqui é investigar até onde vão os valores éticos 
e morais dos alunos sendo formados no ambiente escolar, levando em conta os diferentes 
cenários mais comuns dentro desse ambiente.

Metodologia

Diante da dinâmica proposta pelo professor da disciplina de Política Legislação e Éti-
ca em sala, acordada pelos discentes, cada grupo fez a escolha da área de aplicação do 
projeto, e posteriormente, foi defi nida a maneira que seria realizada as suas tarefas. 

O presente estudo foi realizado na cidade de Cáceres-MT, visando estudantes das 
universidades da cidade, o trabalho foi realizado com discentes da Universidade do Estado 
de Mato Grosso - UNEMAT e com universitários da Faculdade do Pantanal – FAPAN, a uma 
distância de aproximadamente 220 km da capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá. 

Elaboração do questionário

Para o presente estudo foi elaborado um questionário fechado aos alunos da FAPAN 
e da UNEMAT com 12 questões dicotômicas com respostas de sim ou não sobre ética no 
ambiente acadêmico, onde essas questões eram voltadas a fatos que ocorrem no dia a dia 
dos estudantes. As questões que apresentam apenas duas opções de respostas segundo 
Mattar (1994) possuem uma rapidez e facilidade de aplicação, processo e análise; facilida-
de e rapidez no ato de responder; menor risco de parcialidade do entrevistador; apresentam 
pouca possibilidade de erros e são altamente objetivas. 

Aplicação do questionário

Foram escolhidos alguns alunos de forma aleatória, nas duas instituições de ensino 
superior escolhidas para o presente estudo, a fi m de realizar a aplicação do questionário 
desenvolvido para o estudo. O questionário consistia em 12 perguntas objetivas sobre os 
maus hábitos dos alunos em sua vida acadêmica. O questionário foi aplicado sem tempo 
estipulado e os alunos não eram obrigados a se identifi car, dando liberdade para que os 
mesmos pudessem responder as questões com calma e o máximo de honestidade. As res-
postas seriam analisadas para gerar o um resultado que pudesse ser estudado.
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Resultados e Discussões

No total, foram entrevistadas 24 estudantes dentre as duas universidades. Os entre-
vistados possuiam idade entre 18 anos a 35 anos. As cujas respostas obtidas no questio-
nário foram organizadas em forma de tabela, como é mostrado no abaix, cujos valores de 
cada resposta foram convertidos em percentuais. 

Tabela 1. Respostas do questionário aplicado em universidades da cidade de Cáceres-MT.

Questões
Respostas

Sim Não Sim (%) Não (%)
1 20 4 83,3% 16,7%
2 21 3 87,5% 12,5%
3 19 5 79,2% 20,8%
4 16 8 66,7% 33,3%
5 12 12 50,0% 50,0%
6 15 9 62,5% 37,5%
7 22 2 91,7% 8,3%
8 23 1 95,8% 4,2%
9 18 6 75,0% 25,0%

10 10 14 41,7% 58,3%
11 21 3 87,5% 12,5%
12 12 12 50,0% 50,0%

Entrevistados, 24 estudantes de duas universidades.

Com base nos resultados do questionário, 83,3% dos entrevistados cumprimentam as 
pessoas além de seus colegas ao caminhar pela universidade, ou seja, 16,7% só cumpri-
mentam seus amigos mais próximos. 87,5% dos entrevistados responderam já ter apelida-
do um amigo ou colega por alguma característica física, o que pode representar ação de 
bullying. Ao mesmo tempo, que 79,2% afi rmaram já ter sofrido bullying por terem recebido 
algum apelido por suas características físicas. É possível observar que a grande maioria 
das pessoas que já apelidaram um colega também já foi apelida. Mais da metade (66%) 
disseram já ter voltado para casa pelo atraso do professor mesmo sabendo que ainda ha-
veria a aula. Metade dos estudantes afi rmaram já ter furado a fi la do refeitório ou cantina 
para lanchar. 62,5% deixaram a aula ao saber das atividades que iriam ocorrer na aula. 
91,7% responderam já ter colado em provas e 95,8% afi rmaram já ter passado cola para 
colegas durante a prova ou teste. Um quarto dos entrevistados (75%) respondeu já ter 
pegado material escolar emprestado de um colega e não devolveu. Menos da metade dos 
entrevistados (41,7%) afi rmaram que já pegaram livros da escola e não devolveram. 87,5% 
afi rmaram já ter assinado o nome do colega na lista de presença e 50% dos entrevistados já 
utilizaram atestado falso para abonar faltas ou conseguir segunda chamada em avaliações.

Como é possível observar nos resultados, infelizmente algumas atitudes antiéticas já 
podem ser consideradas como costume dentro das universidades públicas e particulares, 
visto que 91,7% dos estudantes já colaram em testes e provas e 95,8% afi rmaram também 
ter passado cola para outros colegas, o que já pode ser considerado duas atitudes antiética, 
ou seja, percebe-se que essas atitudes já estão impregnadas na cultura dos estudantes do 
ensino superior, não só sendo comum a pratica destas, mas também o incentivo dentro do 
ambiente escolar promovido pelos proprios estudantes. Assim como outras atitudes que 
tiveram resultados impressionantes como os 87,5% que já assinaram o nome de um colega 
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na lista de presença na tentativa de salvar o colega de faltas, dentre outras atitudes antiéti-
cas praticadas nas universidades do município de Cáceres. 

Conclusões

É possível concluir que a grande maioria dos estudantes nas universidades onde foi 
aplicado o questionário, praticam atitudes antiéticas na sua rotina academica. Essa conclu-
são torna-se um fato bastante preocupante devido à responsabilidade que se adquiri e se 
espera de estudantes ingressados no ensino superior. Algumas dessas atitudes são muito 
graves o que denota uma falta de senso de moralidade e altruismo dos universitários, que 
em sua maioria, tomam certas atitudes consideradas erradas para em prol de benefi cio 
proprio não levando em consideração os infortunios que suas atitudes possam causar para 
os outros e para a sociedade em geral. 
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a

Resumo

A ética se refere ao comportamento humano, a boa conduta no meio em que vive. Os valores éticos devem 
nortear o convívio em sociedade frente ao seu trabalho, sua família e aos indivíduos por si mesmos. Nesse 
sentido o objetivo desse estudo foi analisar o conhecimento e a concepção dos profi ssionais que trabalham 
em empresas privadas de assessoria e consultoria ambiental da cidade de Cáceres-MT. A técnica utilizada 
para coleta dos dados foi a direta extensiva, sendo empregado um questionário não identifi cado, com pergun-
tas abertas e fechadas, para quinze profi ssionais que trabalham em escritórios de assessoria e consultoria 
ambiental, afi m de gerar dados para análise estatística. O trabalho demonstra que apesar do pouco tempo de 
experiência dos profi ssionais, e mesmo reconhecendo a importância da conduta ética, estes desconhecem o 
código de ética da sua profi ssão (CEP).
Palavras-chave: Conduta Profi ssional; Moral; Empresa. 

Introdução

A ética está relacionada diretamente aos princípios e valores que defi nem a conduta 
do indivíduo em relação ao meio que está inserido, mais com o passar do tempo a palavra 
ética foi perdendo o sentido e adquirindo formas diferentes. Com o comportamento huma-
no passando por diversas mudanças, a ética ao invés de servir como uma ferramenta de 
orientação para a cidadania caiu em desuso e somente vale o sucesso e o ganho pessoal 
(JACQUES et al., 2008).

É fundamental que os valores éticos estejam presentes no caráter, nas atitudes, na 
personalidade e no comportamento de cada cidadão frente ao seu trabalho, sua família e 
aos indivíduos por si mesmos. 

Portanto é importante entender o conhecimento e a concepção de ética dos indivíduos 
e como esses valores, de modo geral, estão ligados as ações do nosso cotidiano, princi-
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palmente no trabalho, uma vez que o profi ssional deve aprender a se relacionar e conviver 
neste ambiente.

Com isso, o objetivo desse estudo foi analisar o conhecimento e a percepção sobre 
ética dos profi ssionais de empresas privadas de assessoria e consultoria ambiental da ci-
dade de Cáceres e Mirassol D’Oeste, Mato Grosso.

Metodologia

Para a coleta dos dados do presente estudo, a técnica utilizada foi a direta extensiva, 
sendo empregado um questionário não identifi cado, com perguntas abertas e fechadas que 
foi preenchido pelo pesquisado sem a presença do pesquisador e devolvido posteriormente 
para que os dados fossem analisados e expostos em gráfi cos e percentagens. Foram en-
trevistados profi ssionais que atuam em escritórios de assessoria e consultoria ambiental, 
sendo a amostra do estudo representada por 15 profi ssionais de diferentes gêneros, faixa 
etária e cargos de atuação dentro dos escritórios de assessoria e consultoria de Cáceres e 
Mirassol D’Oeste, Mato Grosso, Brasil. 

A coleta de dados pode ser considerada a fase mais importante de uma pesquisa, 
nessa etapa o pesquisador adquire as informações necessárias para desenvolver o seu 
estudo. A escolha correta dos instrumentos de coleta de dados interfere diretamente no 
sucesso da pesquisa, sendo o questionário, o formulário e a entrevista instrumentos de 
coletas de dados utilizados nas técnicas de pesquisa (OLIVEIRA et al., 2016). O questioná-
rio utilizado no estudo foi desenvolvido para ser aplicado aos funcionários de escritório de 
consultoria, sendo estruturado com 12 questões que abordam o conhecimento sobre ética, 
o cotidiano dos funcionários e suas práticas como consultores.

O questionário foi aplicado no período compreendido entre 11 e 15 de setembro de 
2017. Foram distribuídos 20 questionários na cidade de Cáceres-MT e Mirassol D’Oeste
-MT, entre 10 escritórios de assessoria e consultoria em funcionamento. Com esta amostra 
as perguntas tentarão abranger o conhecimento sobre ética e o perfi l ético dos profi ssio-
nais. Por meio dos dados coletados, iniciou-se a análise e discussão destes. A tabulação e 
análise dos dados foi realizada com o auxílio do software Microsoft Excel, que foi utilizado 
posteriormente para confecção de tabelas e gráfi cos.

Resultados e Discussões

Um total de 15 questionários foram devolvidos devidamente respondidos. Os questio-
nários foram respondidos por engenheiros fl orestais (27%), engenheiros agrônomos (27%), 
geomenssores (13%), engenheiro eletricista (7%), policial ambiental (7%) e biólogo (6%) 
que atuam nos escritórios de assessoria e consultoria de Cáceres e Mirassol D’Oeste, Mato 
Grosso.

Inicialmente são apresentadas informações sobre o perfi l dos respondentes. Dentre 
estes profi ssionais, observou-se que 60 % são homens e a menor parte são do sexo femi-
nino (40%).  Com relação a faixa etária, é possível observar que a que teve participação 
mais presente nas respostas do questionário foi entre 18 e 29 anos, representando 80% 
dos entrevistados, mostrando que muitos jovens fazem parte do quadro de funcionários 
dos escritórios, os outros 20% pertencem a faixa etária entre 30 e 39 anos. Sobre o tempo 
de atuação que os profi ssionais possuem dentro de empresas de assessoria e consultoria 
ambiental, observou-se que apenas 6% dos respondentes possuem mais de 10 anos de 
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trabalho na atual empresa, 27% estão atuando entre 1 e 5 anos, mesmo percentual dos que 
estão entre 5 e 10 anos, a amostra que teve maior participação foi referente aos profi ssion-
ais que atuam a menos de 1 ano, que corresponde a 40% (Figura 1).

Figura 1. Tempo de atuação no escritório.

Nota-se que a realidade dos profi ssionais é de pouco tempo de atuação, diferente-
mente dos profi ssionais de escritórios de contabilidade, onde observou-se que uma notória 
parcela apresenta um tempo considerável de experiência (CUNHA e COLARES, 2014). 

Quando questionados sobre a importância da ética profi ssional, 100% dos responden-
tes considera importante. Contudo, mesmo reconhecendo a importância, podemos observar 
na fi gura 2A que somente 27% afi rmaram conhecer e ter lido o Código de Ética Profi ssional 
(CEP) da sua profi ssão, a maioria 53% disseram conhecer mas nunca ter lido, além disso 
uma parcela de 13% afi rmou só ouvir falar e outros 7% não tem nenhum conhecimento.

   
Figura 2. A) Conhecimento do Código de Ética Profi ssional; B) Presença de normas internas de conduta.

Com relação a existência de normas internas no escritório para orientar a conduta 
dos funcionários, notamos na fi gura 2B, que 79% respondeu possuírem, porém 21% disse 
não possuir normas internas de conduta, mostrando que ainda há um desconhecimento 
ou pouca importância do CEP por parte dos entrevistados. O conhecimento do código de 
conduta ética de uma empresa por 100% de seus funcionários representa uma facilidade 
no cumprimento da mesma no seu dia-a-dia (VAZ; MONEGATO, 2010).



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

166

Figura 3. Atitudes antiéticas.

Na fi gura 3, nota-se que a maior parcela dos entrevistados 80% disse nunca ter pas-
sado por casos de falta de ética profi ssional e 20% já passaram, e comentaram que essas 
práticas correspondem a falta de paciência nas relações com colegas e clientes, a falta de 
cumprimento dos deveres profi ssionais com o cliente e ainda com relação a empresas ter-
ceirizadas que não fazem uso das normas de segurança no ambiente de trabalho. Mesmo 
que a maioria responderam não terem passado, 33% disse que ao se deparar com situação 
antiética que possa comprometer sua dignidade profi ssional e da categoria, procura discutir 
a situação antes de se envolver nela, 7% declararam não participar de forma alguma, os 
outros 60% também disse que nunca se depararam com essa situação no seu ambiente 
de trabalho. No ambiente dos profi ssionais de secretariado executivo, verifi ca-se que todos 
os entrevistados já se depararam com casos de situação antiética, em alguns casos houve 
participação, enquanto em outros não houve envolvimento, no dia-a-dia profi ssional todos 
estão sujeitos a se deparar com sistuações desse tipo, sendo a consciência ética de cada 
responsável pela atitude a ser adotada (ALMEIDA, 2007).

Teve-se a percepção que se o público entrevistado fosse constituido de profi ssionais 
com maior tempo de atuação dentro das empresas, as respostas poderiam ter apresentado 
outra realidade. Considerando principalmente ao fato de que uma grande parcela ainda não 
terem presenciado condutas antiéticas na profi ssão.

Conclusões

A questão da ética dentro das empresas é complexa, considerando que cada pessoa 
apresenta sua individualidade, uma conduta e valores humanos trazidos da infância. Com 
isso reconhecer a importância da ética no trabalho é fundamental, pois o não conhecimen-
to do código de ética da sua profi ssão pode interferir na conduta profi ssional da pessoa. 
Portanto possuir um comportamento antiético afeta negativamente na moral do indivíduo. 

Referências

ALMEIDA, P. R. A. Análise da percepção da ética na profi ssão de secretariado executivo: um levanta-
mento na cidade de Muriaé-MG. Monografi a (Bacharel em Secretariado Executivo Trilíngue) – Universidade 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

167

Federal de Viçosa, Viçosa-MG, 76 f, 2007.

CUNHA, C. R.; COLARES, A. C. V. A ética profi ssional e o contador: um estudo sobre a postura ética no 
exercício da profi ssão em escritórios de contabilidade. In. Congresso de Controladoria e Finanças e Iniciação 
Científi ca de Contabilidade, 5. Anais... Minas Gerais, 2014. 

JACQUES, M. G. C.; et al. Relações sociais e ética [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais. 210 p. 2008.

VAZ, G. A.; MONEGATO, M. A. A etica como diferencial no mercado. Monografi a (Curso de Administração), 
Faculdade Cenecista de Capivari. Capivari, São Paulo, 2010. 

OLIVEIRA, J. C. P.; et al. O questionário, o formulário e a entrevista como instrumentos de coleta de 
dados: vantagens e desvantagens do seu uso na pesquisa de campo em ciências humanas. In. Congresso 
Nacional de Educação/CONEDU, 3. Anais.... Natal, RN. 2016.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

168

EVASÃO ESCOLAR

Patricya Veloso Peres¹, Tainara Garcia Silva², Mickaele Almeida Silva³

¹Estudante da escola estadual Deputado Francisco Villanova, Salto do Céu/MT.escolavillanova@gmail.com
²Estudante da escola estadual Deputado Francisco Villanova, Salto do Céu/MT.escolavillanova@gmail.com
³Estudante da escola estadual Deputado Francisco Villanova, Salto do Céu/MT.escolavillanova@gmail.com

Eixo 4. Ciências Humanas.

Resumo

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada durante o 3ºano do Ensino médio, na Escola Estadual 
Deputado Francisco Villanova, com o intuito discutir um pouco das principais causas e as consequências da 
evasão escolar, especialmente na Educação de Jovens e Adultos. O nosso objetivo é analisar através de 
questionário aplicado aos alunos do EJA, fatores que causam a evasão escolar na cidade de Salto do Céu. 
Identifi camos a necessidade de trabalho remunerado como o principal fator para a desistência da escola e, a 
Educação de Jovens e Adultos um caminho para alcançar a conclusão da educação básica.
Palavras-chave: Escola. Abandono. Educação. 

Introdução

A Escola Estadual Deputado Francisco Villanova de Salto do Céu-MT realiza, desde 
2008, o projeto Lendo o Mundo Através da Matemática, que tem por objetivo utilizar a Es-
tatística como ferramenta de interpretação da realidade que circunda os estudantes do ter-
ceiro ano do ensino médio, permeando pelas diversas disciplinas que compõem o projeto.

Para sua realização, cada grupo se organiza e escolhe um problema local para o de-
senvolvimento do estudo. Assim, a questão analisada neste trabalho se trata do problema 
da evasão escoar, objetivando destacar a quantidade de pessoas que abandonaram a es-
cola por motivos diferentes, sendo uma realidade que o município de Salto do Céu enfrenta, 
bem como em diversos lugares do país. 

A discussão neste trabalho em relação a evasão escolar se baseia no fato de que é um 
fator ainda recorrente no país e possui muitos refl exos em nossa sociedade. Será utilizado 
como alicerce de construção de ideias, autores como, ALVARENGA (2009) e CASTRO 
(2011), abordando sobre como o mercado de trabalho infl uencia no estudo e a maneira pela 
qual a Educação atual se estabelece.

Por diversas razões as pessoas necessitam deixar a escola, porém, algumas destas 
pessoas, retornam posteriormente para concluir a educação básica, por meio da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

Metodologia

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho teve como base a rea-
lização de pesquisas bibliográfi cas sobre o EJA, pois é o grupo que com mais frequência 
abandonaram a escola, sendo assim, pesquisas sobre o tema foram necessárias como, 
por exemplo: “A educação de jovens e adultos no contexto atual da educação brasileira” e 
“Evasão escolar: um estudo nas licenciaturas da universidade estadual do oeste do paraná 
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– unioeste – campus cascavel”. Dessa forma a leitura sobre o tema pesquisado foi de suma 
importância para a elaboração e aplicação de questionários fechado, direcionados para 60 
pessoas, além de tabulação de dados, produção escrita e sendo a conclusão através de 
apresentação em forma de seminário para os demais alunos da escola e alguns membros 
da comunidade escolar.

A pesquisa foi realizada de março a setembro de 2017, com estudantes da EJA da 
escola estadual Deputado Francisco Villanova.

Resultados e Discussões

É inegável que a educação pública alcançou signifi cativos avanços ao longo dos últi-
mos anos. Todavia, ainda há muito a se fazer para assegurar não só o acesso como tam-
bém a permanência do estudante até o fi m da educação básica. 

Assim, no que se refere à evasão escolar, percebe-se que este é um problema que 
afl ige a cidade de Salto do Céu. Os motivos acabam sendo diversos, tais como, uma gra-
videz precoce, a necessidade do vínculo empregatício, difi culdade com o transporte que 
muitas vezes o estudante do campo precisa enfrentar, etc. 

A manutenção ainda hoje, no século XXI, da evasão escolar, causa prejuízos tanto 
para o setor público quanto para o privado. Castro e Malacarne (2011, p. 2) apud Cunha et 
al. (2001) defendem “[...] que os danos resultantes do processo de evasão afetam o profes-
sor – que não se realiza como profi ssional -, o aluno - que não se diploma-, a Universidade, 
a família e a sociedade.” 

Nessa pesquisa, observa-se que a maioria dos nossos sujeitos, 55% precisaram dei-
xar a escola para trabalhar. Também houve o questionamento sobre o que os levou a retor-
nar à escola. Para 32% deles a razão principal é o desejo de ingressar na universidade. O 
que traz a refl exão de que o mesmo motivo que os fez sair da escola é também o que os faz 
retornar, visto que a universidade tem o objetivo de formar profi ssionais capacitados para 
trabalhar nas mais diversas áreas.

Atualmente, no entanto, é notório que o público adulto está inserido ou tentando 
se inserir no processo profi ssional. Noutras palavras, tentando garantir o emprego 
ou buscando alguma forma de trabalho que possibilite antes de tudo, a própria 
sobrevivência (ROMANZINI, s/d, p. 3).

Nota-se que 13% dos pesquisados se dizem prejudicados na procura por um emprego 
por não terem a escolaridade exigida, alguns transformam esse sentimento de incapacida-
de e exclusão em alavanca para tomar novos rumos e assim voltar a sua vida estudantil.

A família tem papel primordial na vida estudantil de seus fi lhos, os incentivando e 
cobrando deles uma postura positiva frente aos estudos e desafi os que são encontrados 
no decorrer deste percurso, todavia, nos deparamos com uma realidade onde a família é 
omissa e, em algumas vezes até abandona intelectualmente seus fi lhos, o que infelizmente 
também ocorre em nosso município, onde 30% dos sujeitos de nossa pesquisa não encon-
traram incentivo por parte de suas famílias, durante sua vida estudantil, o que contribui para 
a evasão escolar.

Atualmente a sociedade conta com o projeto da EJA, que consiste em uma nova me-
todologia para alunos que retornaram à escola, com carga horária diferenciada, horários 
mais fl exíveis e objetivos pertinentes a sua demanda de alunos. “Pode-se afi rmar, então, 
que a Educação de Jovens e Adultos é a chave para o século XXI, além de ser um exercício 
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da cidadania como condição plena para atuar na sociedade” (ALVARENGA, et al. 2011, p. 
1).

Pode se observar que os alunos da EJA veem o projeto como uma ferramenta que 
veio para viabilizar sua volta à escola, chegando a considerar a escola atual até 80% me-
lhor que a de quando eles evadiram. 

A pesquisa mostra que a EJA facilitou a vida de quem deseja estudar, pois, se por vá-
rias razões precisaram parar, agora tem a oportunidade de recomeçar e seguir em frente, 
fi rme e forte.

Conclusões

Ao concluir, houve a compreensão de que a evasão escolar é um tema que precisa 
ser estudado, pois realmente é um problema frequente em nosso município.  É possível 
compreender as principais razões que levam as pessoas a evadirem-se da escola. Porém, 
é inegável que o mercado de trabalho tornou-se cada vez mais exigente, assim, a necessi-
dade de formação escolar obriga as pessoas a terem ao menos, o diploma de ensino médio.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação.

Resumo

A educação científi ca baseada na indagação é uma das abordagens de ensino utilizada em diferentes países 
e também no Brasil. Está fundamentado em uma pedagogia em que o conhecimento científi co é construído 
por meio da investigação e da experimentação, pelos alunos. O Projeto de Ensino Iniciação científi ca no en-
sino médio integrado ao técnico desenvolvido no Instituto Federal de Mato Grosso-campus Cáceres, desde o 
ano de 2011, tem como objetivo implantar a iniciação científi ca e desenvolver a postura investigativa, quando 
os alunos, em grupos, orientados por um professor, planejam e executam projetos a partir de uma situação 
problema suscitada de um dos diversos assuntos de diferentes áreas da Ciência. No desenvolvimento ocor-
rem: elaboração do projeto; execução ao longo do ano letivo; elaboração de um resumo; de um pôster e apre-
sentação no IFMT; apresentação ao público externo na Mostra de Iniciação Científi ca no Pantanal, destinada 
à Educação Básica promovido pelo Centro de Ciências da Universidade do Estado de Mato Grosso e Instituto 
Federal. O resultado foi analisado considerando: o número de participantes; áreas de conhecimento contem-
plado; a produção escrita; a aprendizagem dos alunos, considerando a análise de questionário respondido, 
sobre atividades executadas no processo. O resultado evidenciou que o Projeto de ensino, ao longo de seis 
anos, possibilita que os alunos realizem o processo de investigação, trabalhem em grupo, planejem e execu-
tem o planejado, tomem decisões, o que possibilita o desenvolvimento da autonomia, quanto ao seu próprio 
aprendizado, e quanto a como elaborar, executar e divulgar uma pesquisa.
Palavras Chave: educação básica, iniciação científi ca, ensino por investigação.

Introdução

A educação científi ca constitui-se numa prática social relevante e necessária para o 
exercício da cidadania. Há, portanto que se ensinar ciência, o seu fazer e o seu corpo de 
conhecimento a fi m de que se possibilite uma análise mais consistente das questões com 
a qual nos deparamos no dia a dia.

A educação científi ca baseada na indagação (Inquiry Based Science Education, 
IBSE), é uma das abordagens de ensino utilizada em diferentes países e também no Brasil 
(CARVALHO, et al.,1998; HARLEN et al., 2006; CHARPAK; LÉNA; QUÉRÉ, 2006). Tem 
como fundamento uma pedagogia que considera que o conhecimento científi co não deve 
ser apresentado de forma acabada aos alunos, mas construído por meio da investigação e 
da experimentação.

Professores da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, hoje IFMT campus Cáceres, 
desde antes de 1997 incentivam e desenvolvem projetos em que o foco é a educação cien-
tífi ca e a aprendizagem do processo da produção do conhecimento científi co, como a Feira 
de Ciências, a Exposição de Trabalhos Científi cos, Jornada Científi ca. Fundamentado na 
metodologia do ensino por investigação, a partir de 2011, o Projeto de ENSINO BASEADO 
EM INVESTIGAÇÃO: iniciação científi ca no ensino médio integrado ao técnico, foi proposto 
considerando a relevância da educação científi ca para a formação dos estudantes. 
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Em 2013, foi elaborado um regulamento para a criação de Projetos de ensino, no IFMT 
campus Cáceres, que visem a melhoria do processo de ensino/aprendizagem, apresentem 
inovação na prática pedagógica; desenvolvam recursos e metodologias que favoreçam a 
aprendizagem e promovam a interação de disciplinas ou outros componentes curriculares.

Ao fi nal de cada ano de desenvolvimento, com o objetivo de identifi car os efeitos do 
Projeto no IFMT, realizamos a avaliação considerando a participação dos alunos e servido-
res e suas aprendizagens.

Neste trabalho apresentamos os resultados no que diz respeito ao número de partici-
pantes e os efeitos na aprendizagem do processo da produção do conhecimento científi co.

Metodologia

O Projeto de Ensino “Iniciação científi ca no ensino médio integrado ao técnico” propõe 
a iniciação científi ca nos cursos Técnicos integrado ao Médio do Instituto Federal de Mato 
Grosso-campus Cáceres (IFMT). Tem como objetivo desenvolver nos alunos a postura in-
vestigativa pelo ensino com base na investigação, no qual os alunos em grupos, orientados 
por um professor, planejam e executam projetos de iniciação científi ca a partir de uma 
situação problema suscitada de um dos diversos assuntos de diferentes áreas da Ciência. 
As turmas são coordenadas por um professor responsável por acompanhar as etapas de 
execução do projeto, incentivando seus alunos, ajudando-os na correção dos textos e no 
cumprimento dos prazos estipulados.

O projeto de ensino é dividido em 4 etapas: 1- elaboração do projeto de pesquisa 
que é anexado ao projeto de ensino e submetido à avaliação da coordenação de ensino 
e institucionalizado por portaria no IFMT, que também dá desde 2014, apoio fi nanceiro; 2- 
execução dos projetos de pesquisa; 3- elaboração de um resumo e de um pôster, e apre-
sentação do trabalho aos professores orientadores, coordenadores de turma e alunos no 
IFMT para aprimorar a pesquisa e o roteiro da apresentação; 4- apresentação do trabalho 
ao público externo no evento da Mostra de iniciação científi ca no Pantanal, da educação 
básica promovido pelo Centro de ciências da Universidade do Estado de Mato Grosso (CEI-
CIM-UNEMAT) e IFMT. O resultado do Projeto é avaliado considerando a produção escrita 
dos alunos e orientadores (projeto, resumo, pôster), o número de participantes (professores 
e alunos), o número de área de conhecimento contemplado nos projetos de pesquisa, a 
aprendizagem dos alunos das atividades executadas no processo de investigação e produ-
ção do conhecimento e a aproximação dessas atividades daquelas realizadas no trabalho 
científi co.

Resultados e Discussões

O Projeto de ensino, ao longo de seis anos, possibilitou que os alunos do IFMT dos 
cursos técnicos integrados ao ensino médio realizassem o processo de investigação, quan-
do tiveram a oportunidade de explicitar e testar as suas hipóteses, ao executar experimen-
tos, manipular instrumentos, observar, discutir, sistematizar seu conhecimento e produzir 
textos sobre o conhecimento construído e, ao fi nal, apresentar o produto da sua investiga-
ção em eventos de iniciação científi ca.

Os alunos foram avaliados no processo, quando se pôde observar que aprenderam: 
construir/utilizar aparatos e/ou equipamentos e instrumentos; fazer observações de even-
tos, coleta de dados, utilizar evidências obtidas de um leque de fontes informativas, fazer 
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previsões, planejar e conduzir investigação, resolver problemas, testar ideias, enfi m viven-
ciar uma investigação científi ca.

Considerando o número de participantes no projeto de ensino (Quadro 1), houve, ao 
longo dos anos, aumento do número de trabalhos, de alunos e de professores e, portanto, 
de áreas de conhecimento em que as pesquisas foram realizadas.

Quadro 1. Número de trabalhos inscritos, número de alunos, professores do IFMT e áreas de                       
conhecimento participantes nos projetos de iniciação científi ca.

Ano Trabalhos Alunos Prof. orientador Áreas de conhecimento
2011 39 131 6 6
2012 42 151 13 8
2013 69 230 19 14
2014 71 253 27 14
2015 88 274 35 22
2016 90 315 36 31

Fonte: Relatórios dos Projetos de Ensino (2011-2016).

O aumento desses números evidencia o envolvimento da comunidade no processo de 
iniciação científi ca na educação básica, provocado pela valorização do trabalho de pesqui-
sa realizado pelos alunos e do trabalho de orientação dos professores e coordenadores de 
turma. Houve também a valorização do Projeto de ensino para a aprendizagem do aluno 
no que diz respeito aos conteúdos conceituais das diferentes áreas de conhecimento, dos 
conteúdos atitudinais e procedimentais envolvidos no trabalho científi co. 

Conclusões

O Projeto de ensino possibilitou vivenciar os caminhos da produção e divulgação cien-
tífi ca, ao planejar e executar uma investigação, escrever o resumo, elaborar o pôster e 
comunicar o trabalho em evento de iniciação científi ca. 

Ao trabalhar em equipe sob a orientação de um professor e coordenador de turma os 
alunos têm a oportunidade de: aprender a trabalhar em grupo, planejar e conduzir o pla-
nejado, tomar decisões, o que possibilita o desenvolvimento da autonomia, quanto ao seu 
próprio aprendizado e quanto a como elaborar, executar e divulgar uma pesquisa. 

Os professores puderam ensinar pela investigação e houve aumento no número de 
professores interessados em participar do Projeto, orientando os grupos de alunos da edu-
cação básica nas suas áreas de formação/atuação no IFMT.

O IFMT passou a valorizar: o trabalho de orientação e coordenação, que os professo-
res fazem atribuindo carga horária de trabalho e o trabalho de pesquisas dos alunos, atri-
buindo notas ao longo dos bimestres, apoiando fi nanceiramente e divulgando os trabalhos 
realizados. 
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação.

Resumo

Este artigo tem como objetivo, apresentar o trabalho realizado com adolescentes do III ano do Ensino Médio, 
tendo como base as percepções sobre suas limitações, e mostrando que a Estatística é de grande importân-
cia dentro e fora da sala de aula. Dessa forma, vamos apontar de que maneira o projeto acontece, levando 
em consideração o empenho de alunos e professores da Escola Estadual Deputado Francisco Villanova, de 
Salto do Céu - MT. Utilizando a Estatística como ferramenta de interpretação da realidade que os/as circunda, 
permeando pelas diversas disciplinas que compõem o projeto, ampliando a capacidade de leitura, interpreta-
ção e escrita nas diversas áreas do conhecimento.
Palavras-chave: Interpretação, Realidade e Conhecimento.

Introdução

Somos professores e professoras de diversas disciplinas e áreas da educação básica 
e, como profi ssionais que trabalham com os/as estudantes do III ano do Ensino Médio, per-
ceberam as limitações que estes/as adolescentes tem ao fi m do curso, na sua capacidade 
de leitura e interpretação da estatística, análise e produção escrita das diversas situações 
da vivência humana.

Nossa intenção com este projeto é mostrar aos/às estudantes que a Estatística não é 
um conhecimento para ser usado apenas em sala de aula, é algo a ser usado na vivência 
em sociedade, já que permite melhor análise, interpretação crítica da realidade que o cir-
cunda e, assim contribui para a formação de sujeitos autônomos, críticos do mundo que os 
circunda.

Metodologia

Este projeto usa como metodologia, pesquisas quantitativas e qualitativas que se dará 
nos campos da pesquisa humana, social e exata. Para alcançar tais objetivos, os/as estu-
dantes se organizam em grupos e escolhem o tema com o qual querem trabalhar a pes-
quisa durante o último ano da educação básica. Outro fator é a organização dos grupos e 
a escolha dos temas, além disso leituras são realizadas levando em consideração autores 
que abordam a temática a ser pesquisada. 

A coleta de dados, a elaboração e a interpretação de tabelas e gráfi cos, as inferências 
e as predições tomam conta deste trabalho e de qualquer atividade humana. Atualmente, 
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quase todos os meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, televisão e internet 
lançam mão de modelos estatísticos como gráfi cos, diagramas, pictogramas, etc. Tal fato 
torna imprescindível que a escola forme cidadãos capazes de ler/interpretar informação es-
tatística, de tal forma que quando esses se confrontarem com dados dessa natureza sejam 
capazes de questioná-las.

Resultados e Discussões

Observamos que ao longo do tempo com a realização do projeto e o empenho dos 
alunos em pesquisar e realizar seminários, chegamos aos objetivos desejados, de forma 
que conseguimos perceber a criticidade dos alunos em relação aos problemas socais, pois, 
ao conhecer o tema e analisar a realidade dos indivíduos entrevistados, tiveram uma am-
pliação na capacidade de leitura, interpretação e escrita, algo fundamental para o desenvol-
vimento do projeto. Além disso, ao ingressar no Ensino Superior, os alunos relataram sobre 
a importância que o projeto teve, servindo de base para trabalhos acadêmicos.

Conclusões

Chegamos a conclusão que o ensino contextualizado leva o/a estudante a uma criti-
cidade dando base para sua cidadania, assim é necessário criar ambiente onde o mesmo 
questione, busque modelo, analise, investigue de acordo com sua curiosidade, tome deci-
sões, crie estratégias de resoluções etc. As ideias de Rosetti (2007) apontam que a estatís-
tica em sala de aula “deve estar em consonância com as necessidades, os interesses e as 
experiências de vida dos alunos.” Retrata a importância de construir um ensino a partir da 
vivência do/a estudante e através dessa incentivar-se a buscar soluções para os processos 
estatísticos investigados. 

Pensando sempre na valorização do conhecimento e experiência do/a estudante, o 
professor precisa criar ambientes investigativos em sala de aula. É importante explorar 
estratégias para percorrer um caminho para a resolução de problemas, estimular suas dú-
vidas com de perguntas de forma a envolvê-lo na atividade.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

A Educação ambiental tem um papel fundamental na propositura dialógica de uma ética comprometida com o 
cuidado, com a solidariedade e com emancipação dos povos. Nesse texto, considerando, a priori, os campos 
de diálogo que temos estabelecido no âmbito de nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem 
como a revisão bibliográfi ca, objetivamos apresentar uma breve refl exão sobre um conjunto de características 
que avaliamos ser preponderantes para a realização dessas atividades educativas. Temos percebido que, a 
despeito dos desafi os atinentes à realização de práticas que tem por vocação ontológica promover espaços 
de humanização, é importante que tais características sejam um horizonte, que elas componham nosso Iné-
dito viável freiriano, que sejam um caminho a ser percorrido de maneira incansável na busca por espaços 
educativos propositivos, democráticos, enfrentantes, criativos, sensíveis e humanitários.
Palavras-chave: Racionalidade ambiental, Solidariedade, Emancipação, Inédito viável, Educação dialógica 

Introdução

A Educação Ambiental é um vocábulo formado por um substantivo, que a situa dentro 
do campo da Educação e um adjetivo que aponta para quais as perspectivas epistemológi-
cas e ontológicas consubstanciam as práticas educativas nela implicadas. Ao tratar dessa 
questão semântica, Layrargues (2004) considera que o adjetivo ambiental designa uma 
“classe de características que qualifi cam essa prática educativa, diante dessa crise ambien-
tal que ora o mundo vivencia” (p.7).  O autor aprofunda na tese de que, assim como os de-
mais sistemas sociais a “Educação tradicionalmente tem sido não sustentável, e que para 
permitir a transição societária rumo à sustentabilidade, precisa ser reformulada” (p.7, grifo 
nosso). Quanto a essa reformulação, acreditamos que a Educação ambiental tem um papel 
fundamental na propositura de uma ética substantivamente comprometida com o cuidado. 

Desse modo, no contexto da Sociedade de Risco (BECK, 2011) e considerando as 
refl exões teórico-metodológicas feitas em Santos e Sato (2006), Ferraro Junior (2005), Lo-
garezzi (2010) e Loureiro e Torres (2014), entendemos que as práticas educativas a serem 
desenvolvidas tanto nos projetos de ensino, nas ações de pesquisa e de extensão devem 
estar pautadas no compromisso com a transformação da sociedade com vistas à sustenta-
bilidade socioambiental. 

Nesse texto, apontaremos algumas características que têm orientado as ações dos 
projetos nos quais nós, autoras/es 1, estamos envolvidas/os.    Importante destacar, desde 

1 Concordamos com Freire (2015), que em “Pedagogia da esperança”, após se desculpar pelo uso da 
linguagem machista, afi rma que “mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo... a relação en-
tre linguagem-pensamento-mundo é uma relação dialética, processual, contraditória. É claro que a superação 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

179

já, que não se trata de um rol fechado, mas de uma lista sobre a qual temos debruçado 
em nossos espaços de diálogo. Trata-se, desse modo, de uma proposta de caminho a ser 
dialógico-criticamente percorrido, permanentemente observado e revisitado durante a rea-
lização de nossas ações.

Metodologia

Os projetos com os quais estamos envolvidas/os estão fundamentalmente compro-
metidos com a busca do Inédito viável freiriano (FREIRE, 2004) e desenvolvidos com meto-
dologias participativas, como as propostas por Brandão (1984), e baseadas nos princípios 
da Aprendizagem Dialógica (AUBERT, et al. 2008). Considerado nossa caminhada, neste 
artigo, fi zemos uma revisão bibliográfi ca e, a partir dela, apresentaremos algumas caracte-
rísticas que consideramos elementares da Educação Ambiental.

Resultados e Discussões

A partir do que temos experienciado durante a realização de nossos projetos e consi-
derando o que fora apontado por Souza (2017), importa-nos apresentar, mesmo que bre-
vemente, algumas características da Educação Ambiental que entendemos ser libertadora, 
desveladora da realidade e promotora de transformação social; seja ela promovida, tanto 
no âmbito da educação formal, quanto não formal. Vejamos: 

• É dialógica: é comprometida com o diálogo verdadeiro,  com a disposição freiriana ao encon-
tro entre humanos, que, desprendidos de vaidades, estão comprometidos com a diversidade 
de saberes e vozes, como possibilidade de superação da crise socioambiental. Considera-se, 
desse modo, que o processo argumentativo, quando respeitoso, é potencialmente emancipa-
tório. 

• É crítica: ela pretende desvelar dialética e intersubjetivamente a realidade com vistas a trans-
formá-la pela via da superação dos processos de opressão humana e degradação ambiental.

• É política: nessa acepção teórico-metodológica, não há de se argumentar pela neutralidade 
técnico-científica, pelo contrário, há um compromisso com a superação dos processos de 
alienação promovidos pela educação conservadora. 

• É cidadã: procura, pela via da participação comunicativa (SOUZA, 2017), promover, no âmbito 
da esfera púbica, a cidadania e a garantia dos direitos humanos fundamentais. Entendidos 
aqui os direitos de acesso aos serviços ecossistêmicos, e assim, comprometida com a justiça 
ambiental.

• É científica: como está fundamentada nos princípios da aprendizagem dialógica (AUBERT 
et al. 2008), considera que é essencial, que a práxis educativa, sendo dialógico-crítica, seja 
comprometida com todas as formas de saberes, entre eles o conhecimento técnico-científico.

• É comprometida com uma racionalidade ambiental (LEFF, 2006): como apontado por Souza 
(2017), busca a “superação do exclusivismo pretendido pela racionalidade instrumental” (p. 
39), para isso promove práticas educativas interdisciplinares, que apontam para a indissocia-
bilidade presente na relação sociedade/natureza.

• Compreende o trabalho como condição ontológica dos seres humanos. Aqui o trabalho é 
constituinte de nossa natureza, está imbricado em nossa totalidade (ESPINOSA, 2008). Dife-
rente do que pretende o capitalismo, nessa acepção teórica o trabalho é histórico e humani-

do discurso machista, como a superação de qualquer discurso autoritário, exige ou nos coloca a necessidade 
de, concomitantemente com o novo discurso, democrático, antidiscriminatório, nos engajarmos em práticas 
também democráticas” (p. 94-95).
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zante, portanto elemento constitutivo e fundante de nossas reflexões e ações educativas.

Conclusões

A Educação ambiental dialógico-crítica (SOUZA, 2017), como aqui apresentamos, en-
fatiza a prática educativa – seja no ensino, na pesquisa ou nos projetos de extensão - como 
um movimento permanente que pretende promover espaços de refl exão e de tomada de 
decisão que objetivam transformar a realidade. Espera estabelecer espaços de diálogo que 
promovam a formação de sujeitos sensíveis, críticos e comprometidos com meio ambiente, 
engajados nestes processos de transformação.

As características comentadas, alinhavadas à consecução do que está pretendido no 
conjunto de princípios que orientam o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 
Sustentáveis e Responsabilidade Global , são, antes de tudo, compromissos, uma proposta 
de práxis libertadora (FREIRE, 2004), que temos assumido com a sociedade na realização 
desses projetos. 

A partir das características, nelas presentes, entendemos que as práticas de Educa-
ção Ambiental não podem estar reduzidas à reprodução e/ou promoção do modo de vida 
capitalista. Pelo contrário, há um anúncio dos processos de libertação e uma denúncia a 
ser continuamente feita contra toda e qualquer forma de desumanização. Além de diagnós-
ticas, precisam ser propositivas.

Enfi m, consideramos que, seja no diálogo com as crianças ou com as/os adultas/os, 
no ambiente escolar ou não escolar, há de se considerar que nossa prática educativa deve 
desvelar intersubjetivamente a realidade, tendo por objetivo a promoção da solidariedade 
humana e o cuidado planetário. 
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Resumo

Este artigo apresenta  os resultados iniciais do projeto de extenção “Educação e gestão ambiental: diálogos 
com catadoras e catadores de resíduos sólidos em Cáceres-MT”, tal projeto tem como objetivo geral contex-
tualizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Programa Cáceres Recicla a partir do diálogo igualitário 
com catadoras/es vinculadas/os à Associação Cacerense de catadoras e catadores de Materiais do Pantanal 
- Ascapan. Trata-se de um projeto de Educação ambiental dialógico-crítica que para sua realização estamos 
utilizando a Pesquisa-ação-participante. Os sujeitos implicados nesse projeto têm indicado permanentemen-
te sobre a importância da promoção da cadeia produtiva dos resíduos, bem como sobre a relevância dos 
processos educativo-comunitários que temos estabelecido para o estudo das normas que regulamentam a 
gestão ambiental e os processos de autogestão. Também têm denunciado o descaso estatal com a catego-
ria, apontando como proposta de superação desse descaso a necessidade do estabelecimento de parcerias 
entre instituições de ensino, pesquisa e estensão e a necessidade da promoção de espaços de diálogo igua-
litário entre as/os agentes públicos e as/os catadoras/es que atuam no município de Cáceres. 
Palavras-chave: Educação ambiental, Gestão ambiental, catadores de resíduos, diálogo igualitário, aprendizagem dialó-
gica.

Introdução

No contexto da Sociedade de Risco (BECK, 2011), Educação ambiental dialógico-
crítica tem um papel fundamental no processo de desvelamento das motivações da crise 
social, econômica e ambiental que estamos experienciando (LOUREIRO, 2006; SOUZA, 
2017). Tal desvelamento está comprometido com uma práxis libertadora, que considera o 
trabalho como condição ontológica dos seres humamos e que aponta para a valorização da 
diversidade de vozes, olhares e saberes no âmbito da esfera pública.

O objetivo geral do projeto de extensão, a que este artigo se refere, tem sido o de 
contextualizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS (Lei nº 12.305/2010) e o Pro-
grama Cáceres Recicla (Lei nº 2.367/2013), a partir do diálogo igualitário com catadoras/
es, de modo a promover, simultaneamente, processo de formação dialógico-crítica com 
aquelas pessoas, sobretudo a partir e a respeito de seus contextos. O referencial teórico-
metodológico que fundamenta este texto é comprometido com a promoção da Ecologia de 
Saberes (SANTOS, 2000), característica elementar de nossa humanidade.
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Metodologia

O projeto de que trata este artigo está inserido no contexto de execução do projeto 
“Formação e organização do trabalho associado de catadores e catadoras de matérias re-
cicláveis de Cáceres” oferecido pela Universidade do Estado de Mato Grosso, através do 
Núcleo Unemat-Unitrabalho em Cáceres.

Dessa forma, em harmonia com esse projeto mais amplo, temos utilizado como me-
todologia a Pesquisa-ação-participante (BRANDÃO, 1984).  Para a efetivação das ativida-
des de campo temos realizado círculos de diálogo no Centro de Triagem do município de 
Cáceres-MT. Os encontros têm sido realizados nos dias em que os catadores não estão 
envolvidos em atividades de coleta e/ou triagem. 

Até aqui foram realizados 09 encontros, participaram em média seis catadores1, além 
deles, também tem participado dos círculos de diálogo bolsistas do projeto vinculado à 
Unitrabalho. Cada encontro durou em torno de três horas. As atividades estão pautadas 
nos princípios da Aprendizagem Dialógica (AUBERT, et al. 2008). Nesse período, apresen-
tamos o conteúdo demandado e concomitantemente, dialogamos sobre o impacto dessas 
políticas públicas sobre suas vidas e sobre o funcionamento da Associação.

Resultados e Discussões

Consubstanciado na pedagogia freiriana (FREIRE, 2004), concebendo a Educação 
Ambiental dialógico-crítica (EA) como um ato político-comunitário e a partir do que prevê a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Programa Cáceres Recicla, temos identifi cado 
intersubjetivamente e dialogado com os catadores fi liados à Ascapan basicamente sobre 
cinco questões atinentes à gestão de resíduos e rejeitos: a) os conceitos, defi nições e ob-
jetivos legais; b) os instrumentos de gestão previstos nas normas; c) os planos de gestão 
resíduos sólidos; d) a gestão socioambiental e o papel das Associações e Cooperativas; e 
e) sobre a participação deles nos processo de formulação e implementação desses marcos 
regulatórios no âmbito municipal.

A despeito das difi culdades e desafi os atinentes à inserção desses temas em nossos 
ambientes de diálogos, sobretudo em função dos aspectos técnico-instrumentais neles im-
plicados, nossas avaliações cotidianas tem demonstrado que a promoção dos princípios da 
Aprendizagem Dialógica (AUBERT, et al. 2008) tem sido fundamental para a continuidade 
do projeto.

Há, de maneira destacada, uma consideração emergencial apontada pelos catadores, 
trata-se da necessidade de sensibilização a ser feita junto aos gestores, técnicos e demais 
tomadores de decisão do estado e do município, além de todos os demais envolvidos na 
implementação da PNRS e do Programa Cáceres Recicla, sobre o papel dos catadores no 
conjunto de ações socioambientais aqui previsto. 

Eles afi rmam também que, em função de sua vulnerabilidade social, da precariedade 
das condições de trabalho e a consequente necessidade de apoio de todos os geradores 
de resíduos (domiciliares ou não), é fundamental que a população em geral conheça a 
realidade dos catadores.  Sobre esse aspecto, ressaltam a necessidade de consolidação e 
fortalecimento da Associação, bem como das obrigações do poder público – explícitas nas 

1 Sabemos que muitas mulheres trabalham com a catação de resíduos recicláveis no município de Cáceres, 
mas, pelo menos nos dias em que realizamos nossos círculos de diálogos, não participaram desses encontros 
mulheres vinculadas à Ascapan.
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normas em comento – concernentes a promoção efetiva desse fortalecimento. 
Para eles, todo e qualquer diálogo a ser promovido pelo poder público para tratar da 

gestão de resíduos e rejeitos no município de Cáceres, com destaque ao papel dos cata-
dores nesse processo, deve envolver a sociedade. O Estado deve, portanto, promover es-
paços permanentes de diálogo no âmbito da esfera pública (Habermas, 2012) que garanta 
aos catadores oportunidades institucionais de manifestação de suas demandas.

Conclusões

No plano teórico-metodolóigico, importa sublinhar que o referencial utilizado conside-
ra que a crise socioambiental em que estamos imersas/os e por consequinte os confl itos 
socioambientais nela imbricados é proveniente, especialmente, dos modos de produção e 
reprodução da vida material oriundos majoritariamente da racionalidade instrumental – fun-
dante para o capitalismo. Nesse sentido, e considerando mundo do trabalho onde experen-
ciam a vida os sujeitos de nossa atividade de extensão, os trabalhadores com quem temos 
dialogado têm destacado como questões a serem denunciadas e superadas: a desarticula-
ção entre as instituições públicas, a falta de incentívos fi nanceiros, a exploração desmedida 
dos bens ambientais, o consumismo, o desperdício, a especulação imobiliária, o machismo 
e a coisifi cação de sua  humanidade.

O que se depreende e que se espera, a partir desse campo dialogal, é que as refl e-
xões e ações de EA promovam uma prática educativa transfomadora, que expresse impor-
tância do trabalho desenvolvido pelas/os catadoras/es. Importa explicitar, também, a impe-
riosa denúncia de que as condições de trabalho a eles imposto pela inação propositada do 
estado (SOUZA, 2017) fere princípios embrionárias dos direitos humanos.

Quanto à consecução das atividades de extensão em parceria com o Núcleo Unemat
-Unitrabalho, consideramos que é fundamental que atividades como esta continuem sendo 
promovidas/realizadas, tendo em vista a pluraridade de experiências e vozes implicadas no 
seio de cada Instituição, vozes estas que podem, juntas, promover uma práxis libertadora, 
que redunde em anúncios e possibilidades de superação dos processos de opressão.
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Eixo 4. Ciências Humanas: Educação, História, Geografi a, Sociologia e Filosofi a.

Resumo

O estudo teve objetivo avaliar a divergência ou similaridade sobre ética profi ssional envolvendo profi ssionais 
da iniciativa privada e pública, com diferentes tempos de carreira. Como forma de analisar os entrevistados, 
foi elaborado um questionário contendo 20 perguntas abertas e fechadas. Os principais resultados obtidos 
foram que as entidades públicas fazem uma maior divulgação das normas de conduta e ética dentro de uma 
entidade; e que o maior índice de suborno ocorre com os fi scalizadores dos orgãos públlicos. Notando-se a 
importância de trabalhar com assuntos relacionados a ética profi ssional, contribuindo assim para a formação 
de profi ssionais qualifi cados, conscientes, responsáveis e éticos.

Palavras-chave: Ética, Profi ssional.

Introdução

O conceito ética vem da fi losofi a, que lida com certo ou errado, o bem ou mal. A 
palavra ética deriva do grego ethos, que signifi ca modo de ser, caráter e comportamento 
(FARIAS,1993). Ética é um conjunto de valores morais e princípios que orientam a conduta 
humana da sociedade. Dessa maneira, a sociedade é construída pela ética tendo como 
base os valores culturais e histórico da sociedade e seus grupos (FARIAS,1994).

Cada sociedade apresenta seus adequados códigos de ética, em que cada cultura e 
grupos defi ne os seus princípios gerais, determinando o que é ético e antiético. Assim a éti-
ca divide-se em: ética médica, ética de trabalho, ética empresarial, ética educacional, ética 
nos esportes, ética jornalística, ética na política, etc (FARIAS,1994).

A ética profi ssional determina assumir responsabilidades sociais com aqueles em que 
trabalhamos e que resultam de nosso conhecimento e prática profi ssional. Sendo que cada 
área profi ssional não está isenta de refl exão ética (NEME, 2003). O Código de Ética do 
Profi ssional, descreve os deveres, princípios éticos, condutas vedadas, direitos da natureza 
e a infração ética, tendo como exemplo de condutas vedadas: prestar de má-fé orientação, 
proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profi ssional que possa resultar em danos às 
pessoas ou a seus bens patrimoniais e ao meio ambiente.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

187

As normas e regimentos das organizações devem ser seguidos pelo profi ssional, pro-
porcionado honestidade, comprometimento, confi abilidade, entre outras que acarretam o 
comportamento e decisões na atividade profi ssional (MARQUES, 2017). Por outro lado, a 
falta de ética, tem levado alguns profi ssionais a interceder as suas preferências particulares 
acima da organização onde atua, ocorrendo casos de corrupção em empresas privadas e 
públicas (ALENCASTRO, 2005).

O estudo teve objetivo avaliar a divergência ou similaridade sobre ética profi ssional 
envolvendo profi ssionais da iniciativa privada e pública, com diferentes tempos de carreira.

Metodologia

Com o intuito de analisar a ética profi ssional no mercado de trabalho na área de ciên-
cias agrárias foram confeccionados questionários com perguntas relacionadas ao tema. 
Em seguida foi aplicado a profi ssionais do respectivo setor, sendo técnicos (agropecuária 
e fl orestal) e bacharéis (engenharia fl orestal e agronomia), alguns com anos de carreira, 
outros medianos e alguns inseridos recentemente, todos os profi ssionais atuando no muni-
cípio de Cáceres – MT.

O questionário foi aplicado a cinco bacharéis e cinco técnicos. Posteriormente, com o 
banco de dados obtido mediante a aplicação do questionário, foram submetidos a analises 
e processados em planilha eletrônica.

Resultados e Discussões

O questionário aplicado a 10 profi ssionais do setor agrário, foram respondidos sendo 
que todos colaboram. Quando foi abordado questões como: os amparos que a entidade dá 
para o funcionário; se a entidade divulga as normas de conduta e se elas são cobradas; se 
às cobranças, e se ela oferece cursos para melhoraria de conduta. 80% dos entrevistados 
de nível superior responderam sim, sendo respostas “não” muito baixas. Já fazendo mé-
dias de respostas dos técnicos, 60% responderam sim, tendo 40% de respostas não, como 
mostra a fi gura 1. De acordo com (OLIVEIRA, 2012) a ética profi ssional está ligada a lide-
rança social e possui uma tripla responsabilidade ética: institucional, pessoal e educacional. 

Figura 1. Médias das respostas dos profi ssionais. Fonte: autores.
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O trabalho evidencia a importância da instituição na divulgação das normas seja ela 
pública ou de iniciativa privada. Sendo válido ressaltar que os profi ssionais de nível supe-
rior que responderam (Sim), são de entidades públicas e aquele que respondeu (Não) é 
de empresa privada. Já os tecnólogos também se seguem a mesma tendência, sendo os 
que responderam (Sim), trabalham em órgão público e os demais que responderam (Não), 
trabalham em empresas privadas. Levando a se acreditar que empresas públicas a ética é 
mais presente para os profi ssionais.

Quanto as demais perguntas, que referem a práticas de suborno; se o profi ssional 
agiria com falta de ética; se fatores como família, religião e cargo infl uenciam essa prática. 
A maioria dos profi ssionais responderam que não agiriam dessa forma, e que fatores como 
os citados são incapazes de infl uenciar tal conduta. Como mostra a fi gura 2. 

Figura 2. Médias de respostas referentes a falta de ética.                                                                               
Fonte: Os autores.

Já quando foram feitas perguntas do tipo: é importante a existência de um código de 
ética profi ssional para cada profi ssão; na graduação foi abordado esse tema em específi co; 
e se as normas de conduta são sufi cientes. As respostas foram bastante otimistas, tendo di-
vergência somente nos atuantes de nível técnico, que por sua vez não achando importante 
a existência de tal código, sendo que muitos acreditam que para se ter ética não precisa-se 
de um código. Como é mostrado na fi gura 3.  

Figura 3. Divergência de nível de instruição dos profi ssionais.  Fonte: Os autores.                                                                  
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Conclusões

Os profi ssionais de nível superior, possuem ideias mais amadurecidas em questão à 
ética, sendo que o local de trabalho é mais presente para esses profi ssionais. Já os de nível 
técnico, dizem que são incapazes de agir fora da conduta imposta. Pode-se ter resultados 
errôneos, tendo em vista que esses capacitados podem estar omitindo a verdade, simples-
mente por medo de ser exposto e serem repudiados.
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

O Dipteryx alata (cumbaru) é uma espécie nativa, presente nos Biomas Cerrado e Pantanal. Apresenta poten-
cial para a diversifi cação de renda do produtor rural, como a produção de madeira, que apresenta uma alta 
durabilidade sendo muito utilizada por produtores rurais para mourões. Desta forma, o objetivo do trabalho 
foi avaliar o crescimento inicial do cumbaru, em sistema silvipastoril sujeito a inundação temporária. O plantio 
foi realizado manualmente, em fevereiro (2017), em área de pastagem com plintossolo, em Cáceres - MT. As 
mudas foram plantadas em renques, espaçados 20 m entre si e constituídos de fi leiras triplas com três tipos 
de espaçamento (3x2, 3x3 e 3x4 m). Foi feita adubação na cova e aplicado calcário. Uma semana após o 
plantio, o lençol freático afl orou. A afl oração perdurou durante 2 meses. Foram coletados dados de altura aos 
90, 120 e 150 dias após o plantio. Calculou-se a altura média e o incremento corrente (IC) e incremento médio 
mensal (IMM).  Aos 150 dias a altura média foi de 25,99 cm. Foi constatado um incremento total de 6,2 centí-
metros. Os resultados até o presente momento são promissores e indicam o potencial do cultivo do cumbaru 
em áreas de pastagens temporariamente alagadas na região de Cáceres - MT, podendo, potencialmente, ser 
utilizada para formar sistemas silvipastoris em pequenas propriedades rurais.
Palavras-chave: Agrossilvicultura, Silvipastoril, lençol freático.

Introdução

O cumbaru é uma leguminosa arbórea, está presente nos Biomas Cerrado e Pantanal. 
Tem potencial para o cultivo, pois tem usos múltiplos, apresenta alta taxa de germinação 
e de sobrevivência de mudas. Dentre os usos do cumbaru estão os medicinais, forrageiro, 
paisagístico, recuperação de áreas degradadas e principalmente, alimentício. A espécie é 
indicada para sistemas silvipastoris e gera benefícios ambientais e produtivos. O plantio do 
cumbaru com fi nalidade de produção pode ser uma alternativa econômica viável, visto que, 
além do extrativismo das amêndoas, este apresenta madeira com uma alta durabilidade e 
resistência a ataques de cupins. Sendo também umas das madeiras preferidas por parte 
dos produtores rurais para a construção de currais e cercas (SANO, 2001). 

Além disso, também apresenta um importante papel no sistema silvipastoril e em re-
cuperação de pastagens degradadas, visto que, com a recuperação do pasto e a sombra 
proporcionada pelas copas das árvores, como também os frutos que apresentam um po-
tencial forrageiro com elevado teor de proteínas, consequentemente haverá um aumento e 
diversifi cação da renda do produtor (CANUTO, 2015). 

Além dos frutos servirem como complementação na dieta dos bovinos, também existe 
mercado potencial para as amêndoas na região de Cáceres – MT. Há cooperativas que 
fazem o benefi ciamento dos frutos e sementes, sendo bastante comum a venda em feiras 
artesanais. 
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Apesar dos seus múltiplos usos e do potencial silvicultural, estudos sobre a silvicultura 
da espécie ainda são escassos, principalmente em sistemas integrados de produção, mas 
informações incipientes apontam para a limitação desta espécie em solos úmidos. 

Diante deste cenário, o objetivo do estudo foi avaliar o crescimento inicial do cumbaru, 
em sistema silvipastoril sujeito a inundação temporária.

Metodologia

O experimento foi instalado em uma pequena propriedade rural, na Comunidade Santo 
Antônio, em Cáceres - MT. As coordenadas geográfi cas são 57º50’31,5’’W e 15º57’17,1’’S, 
com altitude de 132 m. O clima tropical chuvoso, em que a temperatura média anual varia 
entre 23 e 25ºC e o índice pluviométrico anual é de 1202 mm (SOUZA et al., 2013) e o re-
levo é plano.  O solo da área foi classifi cado como Plintossolo e está sujeito à fl utuação do 
lençol freático, que fi cou afl orado durante dois meses, no período chuvoso. 

A pastagem onde foi inserido o componente arbóreo para a formação do sistema sil-
vipastoril é composta por Brachiaria brizantha e B. humidicola. 

As mudas de Dipteryx alata (cumbaru) foram compradas de viveiro comercial, em 
Cuiabá. Realizou-se o controle de formigas cortadeiras antes do plantio, que foi realizado 
em fevereiro de 2017, de forma manual. Foi feita adubação de base com N-P-K, micronu-
trientes e aplicado calcário na cova. No início de abril foi realizada uma adubação foliar, pois 
o lençol estava afl orado. Posteriormente, no mesmo mês, realizou-se o replantio, coroa-
mento, roçada e adubação de cobertura. Em junho de 2017 foi realizado outro coroamento. 

A altura das plantas foi medida, até a parte mais alta da planta, aos 90, 120 e 150 dias 
após o plantio. 

As mudas foram plantadas em renques, espaçados 20 m entre si e constituídos de 
fi leiras triplas com três tipos de espaçamentos (3x2, 3x3 e 3x4 m), distribuídos aleatoria-
mente em quatro blocos. Foi feita a ANOVA (p<0,05) e calculado o incremento corrente (IC) 
e o incremento médio mensal (IMM) para altura, sendo que o IC aos 90 dias compreendeu 
o período de três meses, enquanto aos 120 e 150 dias compreendeu período de um mês. 
O IMM foi calculado baseado nos valores de IC.

Resultados e Discussões

A média de altura, para os diferentes espaçamentos, são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores médios de altura (cm), para mudas de Dipteryx alata (cumbaru) em diferentes períodos, 
implantadas em diferentes espaçamentos em sistema silvipastoril, em Cáceres – MT.

------------------ Período (dias) ------------------

Espaçamento
0 90 120 150

-------------------- Altura (cm) --------------------
3x2 19,80* 23,78* 24,74* 25,75*
3x3 19,73* 23,68* 25,64* 26,40*
3x4 19,85* 23,91* 25,26* 25,82*

Média Geral 19,79 23,79 25,21 25,99
*Não houve diferença signifi cativa pela ANOVA (p<0,05)
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Não houve diferença signifi cativa entre os tratamentos pelo fato das plantas estarem 
muito jovens, não sofrendo ainda o efeito da competição em decorrência da densidade de 
plantio. As mudas apresentaram média geral de altura de 25,99 cm aos 150 dias após o 
plantio (Tabela 1).

O incremento corrente (IC) e o incremento médio mensal (IMM), em altura (cm), são 
apresentados na Figura 1. 

Figura 1. Incremento corrente mensal (ICM) e incremento médio mensal (IMM), em altura (cm), para 
mudas de Dipteryx alata (cumbaru), implantadas em diferentes espaçamentos em sistema silvipastoril,                  

em Cáceres – MT.

As mudas fi caram sujeitas ao encharcamento durante os primeiros 60 dias após o 
plantio, o que pode ter interferido, negativamente, no crescimento. Apesar disso, o maior 
valor de IC (4,0 cm) foi aos 90 dias (Figura 1). Ressalta-se que o IC aos 90 dias compreen-
de o período de 3 meses, enquanto o IC aos 120 e 150 dias compreende o período de um 
mês. O incremento total foi de 6,20 cm. Vale considerar que devem ter ocorrido perdas sig-
nifi cativas do adubo aplicado na cova por lixiviação, em decorrência do alagamento do solo.

A princípio os resultados são satisfatórios, considerando que as mudas passaram por 
um período de alagamento logo após o plantio, que é o período em que as mudas estão 
enraizando e se adaptando ao meio.

Conclusões

 Os resultados até o presente momento são promissores e indicam o potencial do cul-
tivo do cumbaru em áreas de pastagens temporariamente alagadas, na região de Cáceres - 
MT, podendo, potencialmente, ser utilizada para formar sistemas silvipastoris em pequenas 
propriedades rurais.
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Resumo

As rodovias são indispensáveis para os seres humanos, porém, com o passar do tempo, trabalhos tem de-
mostrados que além dos benefícios, estas também são responsáveis por causarem diversos impactos, entre 
estes, o atropelamento de animais é uma triste realidade. Dentro desta abordagem o presente trabalho teve 
como objetivo realizar um levantamento de mamíferos silvestres atropelados em um trecho das BR’s 070 e 
174 na região sudoeste de Mato Grosso, no município de Cáceres-MT. O estudo foi desenvolvido em um tre-
cho de 51 km englobando partes das BR’s 070 e 174. O trecho está inserido no bioma Pantanal com transição 
para o Cerrado. Neste trecho, em 42 amostragens realizadas entre os meses de fevereiro de 2015 a maio de 
2016, foi constatado o atropelamento de 574 mamíferos. Dentre os mamíferos, as espécies mais atropeladas 
foram: 129 Tatus Pebas (Euphractus sexcinctus) 113 Capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), 96 Cachorros 
do Mato (Cerdocyon thous), 94 Tatus Galinhas (Dasypus novemcinctus). Destaca-se o atropelamento de 3 
Tamanduás-Bandeira (Myrmecophaga tridactyla), 1 Tatu-Bola (Tolypeutes matacus), 1 exemplar de Ariranha 
(Pteronura brasiliensis) e uma Anta (Tapirus terrestris), espécies consideradas ameaçadas de extinção. A 
média de animais foi de 0,267 animais.km-1.dia-1, tendo uma média de 13,6 registros por saída à campo. Me-
didas mitigadoras como sinalização, redutores de velocidades nos pontos de maior frequência e passagens 
subterrâneas podem minimizar os impactos causados pelo atropelamento de animais silvestres em rodovias.
Palavras-chaves: Atropelamento de fauna, Ecologia de estradas, Impacto de rodovias.

Introdução

As estradas se encontram presentes no cotidiano da maioria das sociedades atuais, 
sendo um dos principais vetores de desenvolvimento socioeconômico. Por outro lado, de-
terminam impactos ambientais crônicos e agudos, infl uenciando a perda de biodiversidade 
em intensidades ainda impossíveis de serem quantifi cados de forma efi ciente (BAGER; 
FONTOURA, 2012). 

Estradas implantadas sem considerar aspectos técnicos de conservação ambiental, 
aumentam seus impactos negativos, causando danos como a poluição, fragmentação da 
vegetação, a erosão do solo e o assoreamento de cursos d’água, maior probabilidade de 
queimadas, e, ainda, aumentando o risco de atropelamento de animais silvestres. Neste 
último aspecto, Prado et al. (2006) constatam em seu trabalho que a fragmentação e de-
gradação do habitat natural da fauna exerce uma pressão negativa sobre a mesma, forçan-
do-a a um maior deslocamento, seja para obtenção de alimento e abrigo, ou mesmo para a 
reprodução. Aliada a esta maior movimentação, está à presença da estrada, que serve de 
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corredor para muitas espécies, culminando com seu atropelamento. 
A preocupação com a perda de animais silvestres por atropelamentos tem instigado 

o interesse de vários pesquisadores (HEGEL et al., 2012; REYNIER JUNIOR et al., 2012; 
SÁSSIS et al., 2013). Estes trabalhos buscam colaborar para que sejam tomadas medidas 
de mitigação dos impactos negativos das rodovias sobre a fauna silvestre. Através de estu-
dos que envolvam o levantamento de atropelamentos de animais silvestres torna-se mais 
precisa a identifi cação sobre os principais pontos de atropelamento, se tornando focos de 
ações para medidas que visem à diminuição nas taxas de atropelamentos, assim como, 
estes trabalhos trarão dados técnico-científi cos que justifi quem ações de conscientização 
e de divulgação dos impactos negativos das rodovias, e também alternativas para a mini-
mização dos mesmos (ANTUNES, 2012). Desta forma este trabalho objetivou demostrar a 
situação atual referente aos atropelamentos de mamíferos silvestres em um trecho de 51 
km nas BRs 070 e 174 no município de Cáceres – MT.

Material e Métodos 

O estudo foi realizado em um trecho que abrange partes das rodovias BR 070 e 174, 
entre o município de Cáceres/MT e a entrada para a comunidade Horizonte D’ Oeste, to-
talizando um trajeto de 51 km. A área de estudo está localizada na região do Pantanal, su-
doeste de Mato Grosso. As coletas foram realizadas com o auxílio de um veículo automotor, 
com pelo menos três observadores, visando melhorar a precisão do levantamento e mante-
ve-se uma velocidade média do veículo à 60 km/h. A obtenção dos dados se iniciaram em 
27/02/2015 e se estendeu até 11/07/2015 com coletas semanais, e, a partir desta data até 
30/05/2016 as coletas passaram a ter frequência quinzenal. 

Para cada animal atropelado, foi registrada sua posição geográfi ca, utilizando um 
aparelho GPS. Também realizou-se o registro fotográfi co dos animais atropelados, para 
posterior identifi cação, quando possível. As carcaças de animais de pequeno e médio porte 
foram removidas da rodovia, e para os animais de grande porte, foram feitas marcações 
com tinta spray, para evitar nova contagem em uma próxima amostragem. 

Resultados e Discussão

Foram registrados 574 mamíferos silvestres atropelados, em um total de 42 amostra-
gens. As espécies mais atropeladas foram: 129 tatus-pebas (Euphractus sexcinctus) 113 
capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris), 96 cachorros-do-mato (Cerdocyon thous), 94 ta-
tus-galinhas (Dasypus novemcinctus). Entre os mamíferos, destaca-se o atropelamento 
de 3 tamanduás-bandeira (  Myrmecophaga tridactyla), 1 tatu-bola (Tolypeutes matacus), 1 
exemplar de ariranha (Pteronura brasiliensis) e uma anta (Tapirus terrestris), este se des-
tacam por se encontrar presente na lista de espécies ameaçadas de extinção do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) (BRASIL, 2014). 

O número total de atropelamentos de mamíferos silvestres deste estudo (574) supera 
o que foi encontrado por Melo e Santos Filho (2007) na província serrana de Cáceres-MT, 
que teve como resultado durante um ano de coleta de dados 211 vertebrados atropelados. 
Considerando as 42 coletas e os 51 km do percurso, a média de animais atropelados foi 
de 0,267 animais.km-1.dia-1, tendo uma média de 13,6 registros por saída à campo. Este 
número também foi superior aos 8,84 animais por viagem e os 0,13 animais.km-1.dia-1 en-
contrados por Melo e Santos Filho (2007). Os resultados do presente trabalho também se 
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mostraram superiores aos encontrados por Bueno et al. (2012) (0,065 animais.km-1.dia-1), e 
por Prada (2004) (0,048 animais.km-1.dia-1). A comparação com outros estudos demonstrou 
que este trabalho encontrou um elevado número de atropelamento de mamíferos no trecho 
monitorado.

No trabalho de Melo e Santos-fi lho (2007) a espécie Euphractus sexcinctus foi a se-
gunda mais registrada, enquanto no trabalho de Souza e Anacleto (2012) foi a de maior 
ocorrência, e segundo estes autores, a abundância da espécie, aliada aos hábitos compor-
tamentais, podem explicar o elevado número de atropelamentos. Já se tratando do Cerdo-
cyon thous, segundo Prada (2004) é um animal que se locomove intensamente, tanto em 
busca de alimento quanto para reprodução, sendo o mesmo ainda atraído para as rodovias 
em busca de carcaças de animais atropelados para sua alimentação, a perda desta espé-
cie é de grande relevância para a biodiversidade, pois se trata de um animal dispersor de 
sementes (SANTOS JUNIOR; MACEDO, 2007). O atropelamento de Hydrochoerus hy-
drochaeris pode ser motivado pela área de estudo compreender regiões alagadas ou com 
presença de lagoas, habitat que propicia a presença da espécie próximo à rodovia.

Muitos atropelamentos poderiam ser evitados se algumas medidas fossem tomadas 
no trecho para a mitigação dos atropelamentos. Para isso existe uma diversidade de mode-
los de estruturas concebidas para atender uma espécie em particular, um grupo funcional 
e toda a comunidade local como o caso das passagens subterrâneas e aéreas e diversas 
medidas como: sinalização e instalação de redutores de velocidade, e também programas 
de conscientização dos condutores (BAGER; FONTOURA, 2012). 

Conclusões

Considerando os dados apresentados por este trabalho, é notável a perda de ma-
míferos silvestres por atropelamento no trecho estudado, e é imprescindível que medidas 
sejam tomadas a fi m de minimizar tais ocorrências, fi cando constatado que no local não são 
tomadas medidas sufi cientes para esta fi nalidade, fazendo-se necessário que mais ações 
sejam realizadas para que diminuam a perda de vertebrados do Cerrado e do Pantanal. 
Ações que visem à diminuição do índice de acidentes com animais silvestres também são 
imprescindíveis para minimização dos riscos para a vida humana. Tais medidas poderiam 
se iniciar pela educação ambiental, controle de velocidade nos pontos críticos, e posterior-
mente passagens aéreas e subterrâneas. 
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

O objetivo desse experimento é acelerar o processo de propagação por meio da reprodução assexuada (es-
taquia) na imersão de extrato do Cyperus rotundus (tiririca). As estacas foram coletadas no mês de setembro 
de 2017 em 3 variedades, sendo 30 no ápice apical da copa (ponteiro) e 30 no ápice apical na base da copa 
(baixeiro) de cada árvore. Foram padronizadas com 5 milímetros de diâmetro, contendo de 3 a 4 folhas ver-
dadeiras concentradas no terço apical da estaca. Durante a coleta, as estacas e a tesoura de poda, foram 
esterilizadas com água sanitária.  Já o extrato do Cyperus rotundus foi obtido através do processamento dos 
tubérculos frescos. Em seguida os tubérculos foram lavados com hipoclorito de sódio na proporção 25 mL 
para cada 1000 mL de água. Logo depois foram parcialmente secas em estufa por 30 min a uma temperatura 
fi nal de 105° C e em seguida foram colocadas na folha de papel. Foram pesadas com balança de precisão 50 
g de tubérculos, e processados em liquidifi cados com 1000 mL de água destilada.    Depois de batido foram 
peneiradas e diluídas em água destilada na seguinte proporção, 50 g/L e 100 g/L. Elas tiveram o terço basal 
imerso por 10 minutos nos seguintes tratamentos, T1: Testemunha (água destilada); T2: Concentração (50 
g/L de solução de tubérculos de tiririca); T3: Concentração (100 g/L de solução de tubérculos de tiririca). Pos-
teriormente foram plantadas em tubetes de 55 cm³ contendo uma mistura de vermiculita, serragem e solo do 
cerrado na proporção 1:1:4 e acondicionadas em viveiro do IFMT. O projeto ainda está em andamento, porém 
aos dez dias após a instalação do experimento, no tratamento A verifi cou-se mortalidade de 41 estacas, já no 
tratamento B, 32 e no C, foram 18 mortes.
Palavras-chave: estaquia, fi tohormônio, tubetes.

Introdução

A Pouteria glomerata é uma espécie de grande importância, pois tem em seus fru-
tos uma enriquecida matéria prima para confecção de variados alimentos como, doces, 
geleias, sorvetes, sucos, licores ou in natura.  Ela possui o percentual de enraizamento 
dos propágulos vegetativos do ápice apical da copa baixo, em função dos propágulos que 
se encontram na base da copa. Uma vez que isso ocorre devido à rustifi cação da espé-
cie. Devido a isso dividimos essas em três categorias como: “as de fácil enraizamento”, 
características fi siológicas das estacas em função do estágio vegetativo, fi siológico e até 
mesmo em função da disposição. São essas que apresentam todos os fatores essenciais, 
para induzir o enraizamento; “as estacas intermediária”, que apresentam todos os fato-
res, entretanto o nível de auxina é insufi ciente para induzir a resposta, ou seja, o uso de 
auxina exógena aumenta o índice de enraizamento; e “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.

O objetivo desse experimento é acelerar o processo de propagação, por meio da re-
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produção assexuada (estacas) na imersão de extrato do Cyperus rotundus, erva daninha, 
chamada tiririca. Devido ao ciclo reprodutivo de modo sexuado ser demorado, a propaga-
ção assexuada apresenta grandes vantagens como: alternativas ao problema de declínio 
de produção, precocidade de produção e conservação das características genéticas da 
variedade original. 

Metodologia

As estacas foram coletadas no mês de setembro de 2017 no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cáceres- Prof. Olegário Baldo. 
Foram coletadas 90 estacas, 30 no ápice apical da copa (ponteiro) e 30 no ápice apical na 
base da copa (baixeiro) de cada árvore, padronizadas com 5 milímetros de diâmetro, con-
tendo de 3 a 4 folhas verdadeiras concentradas no terço apical da estaca.  

As folhas foram cortadas restando apenas um terço dela, com a fi nalidade de minimi-
zar perdas de água pelas estacas. Durante a coleta, as estacas e a tesoura de poda, foram 
esterilizadas com água sanitária.  

O extrato do Cyperus rotundus foi obtido através do processamento dos tubérculos 
frescos, coletados na Horta do Departamento de Agropecuária do IFMT. Em seguida os 
tubérculos foram lavados com hipoclorito de sódio na proporção 25 mL para cada 1000 mL 
de água. Logo depois foram parcialmente secas em estufa a uma temperatura de 47° C e 
em seguida foram colocadas na folha de papel. Depois foram separados em nove partes, 
cada uma contendo 50 g de tubérculos, e pesados. Em seguida, cada parte, foi processada 
em liquidifi cador com 1000 mL de água destilada. Depois de batido, foram peneiradas, e o 
extrato foi diluído em água destilada na seguinte proporção, 50 g/L e 100 g/L. 

Elas tiveram o terço basal imerso por 10 minutos nos seguintes tratamentos, T1: Tes-
temunha (água destilada); T2: Concentração (50 g/L de solução de tubérculos de tiririca); 
T3: Concentração (100 g/L de solução de tubérculos de tiririca). Posteriormente foram plan-
tadas em tubetes de 55 cm³ contendo uma mistura de vermiculita, serragem e solo do cer-
rado na proporção 1:1:4. Estas estão sendo mantidas no viveiro do IFMT. 

 

Figura 01. Processamento, extração e instalação do experimento.

Resultados e Discussões

O projeto ainda está em andamento, porém aos dez dias após a instalação do experi-
mento, no tratamento A, a mortalidade foi de 41 estacas, já no tratamento B, foram 32 e no 
tratamento C, foram 18 mortes.
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Figura 02. Valor de F obtido na análise de variância dos resultados referentes a dose de                                   
fi tohormônio enraizador do tubérculo (rizoma) da tiririca Cyperus rotundus L, onde T1A= 0 g/L, T2B= 50 g/L, 
T3C= 100 g/L e E.P.M.F.= estacas que atingiram o ponto de murcha permanente. Signifi cativo a 90%.Esta-

cas que atingiram o ponto de murcha permanente .

Conclusões

O experimento ainda está em andamento. E de acordo com os resultados parciais, 
a mortalidade é menor no tratamento C (proporção 100 g/L), com apenas 18 mortes. Este 
tratamento é, portanto considerado o melhor até o momento. 

Referências

DAMACENO Jr GA, SOUZA PR. Sabores do Cerrado e Pantanal. Receitas e boas praticas de aproveita-
mento. Campo Grande: Ed UFMS. 2010; 141.

FANTI, F.P. 2008. Aplicação de extratos de folhas e de tubérculos de Cyperus rotundus L. (Cyperaceae) 
e de auxinas sintéticas na estaquia caulinar de Duranta repens L.(Verbenaceae). Curitiba, 85p. Disserta-
ção (Mestrado em Botância), Universidade Federal do Paraná.



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

202

BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE BARUEIROS (Dipteryx alata Vog.)          
NATIVOS DE CÁCERES, MATO GROSSO

Cinthya Maria Leite de Souza Machado1, Jeferson da Silva Muniz2, Lucas Tomaz Salomão3,                   
Fabiano Silva Soares4 

1Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Cáceres “Professor Olegário Baldo”/Departamento de Enge-
nharia Florestal, cinthyamleitedesouza@outlook.com 

2Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Cáceres “Professor Olegário Baldo”/Departamento de Enge-
nharia Florestal, jeferson4m84@gmail.com 

3Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Cáceres “Professor Olegário Baldo”/Departamento de Enge-
nharia Florestal, lt.salomao@hotmail.com 

4Universidade Estadual do Norte Fluminense “Darcy Ribeiro”/Programa de Pós-graduação em Genética e 
Melhoramento de Plantas, soares_fabiano@hotmail.com 

Eixo 6. Engen haria Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

Este trabalho foi conduzido com o objetivo de caracterizar biometricamente os frutos e sementes de baruei-
ros com ocorrência natural em Cáceres-MT, utilizando os parâmetros de comprimento, espessura, largura 
e massa. Os dados foram analisados por estatística descritiva, distribuição de frequências e correlação de 
Spearman. Seis classes de frutos e sementes foram observadas para todas as características avaliadas, com 
uma moderada variação entre as classes. O tamanho e a massa do fruto apresentaram associações positivas 
com o comprimento da semente.
Palavras-chave: Árvore nativa, Cerrado, Variabilidade

Introdução

O barueiro (Dipteryx alata Vog.), pertencente à família Fabaceae, é uma espécie frutí-
fera que ocorre naturalmente no Cerrado brasileiro e apresenta altura média de 15 m, caule 
reto e ramos lisos. A espécie é obrigatoriamente alógama, onde as fl ores atraem diversos 
visitantes, principalmente os insetos. Em geral, a fl oração ocorre de outubro a janeiro e os 
frutos amadurecem entre março e agosto (ISA, 2009).

O fruto de baru é uma drupa, levemente achatada e de coloração marrom, com uma 
única semente comestível e bastante apreciada pela população regional (SANO et al., 
2006), servindo como acompanhamento de bebidas destiladas e fermentadas, bem como 
para o incremento de doces, bombons e sorvetes (MELO et al., 2017).

Apesar das suas potencialidades, o barueiro continua sendo alvo do extrativismo e a 
implantação de cultivos comerciais é uma alternativa para o manejo econômico sustentável 
da espécie, o qual também pode contribuir na geração de ocupação e renda para os pro-
dutores familiares. Dessa maneira, os estudos de biometria tornam-se necessários para a 
caracterização dos frutos e sementes desta espécie.

A biometria de frutos e sementes fornece informações para a conservação e explo-
ração dos recursos de valor econômico, permitindo um incremento contínuo da busca ra-
cional e efi caz dos frutos (GUSMÃO et al., 2006). Além disso, por detectar variabilidade 
genética dentro de populações de uma mesma espécie é bastante útil aos programas de 
melhoramento genético, permitindo a obtenção de cultivares com frutos adequados para a 
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comercialização (GONÇALVES et al., 2013).
Com base nestas considerações, este trabalho teve por objetivo caracterizar fi sica-

mente os frutos e sementes de barueiros ocorrentes em Cáceres-MT, visando determinar 
suas características biométricas.

Metodologia

Os frutos maduros foram coletados em cinco matrizes arbóreas localizadas no Institu-
to Federal de Mato Grosso (IFMT), Campus Cáceres Profº Olegário Baldo, nas coordena-
das geográfi cas: 16º07’50’’S e 57º41’41’’O.

Para as avaliações biométricas foram utilizados 500 frutos distribuídos em cinco repe-
tições de 20 frutos por árvore matriz e determinou-se o comprimento, a largura e a espes-
sura do fruto, com auxílio de paquímetro digital e expresso em milímetros. A massa do fruto 
foi determinada em balança analítica de precisão e expresso em gramas. Em seguida, os 
frutos foram quebrados mecanicamente para a remoção das sementes, das quais também 
foram tomadas as avaliações de comprimento, largura, espessura e massa, conforme a 
descrição anterior.

Os dados foram analisados por estatística descritiva, distribuição de frequências e a 
correlação não paramétrico de Spearman e o respectivo nível de signifi cância pelo teste t, 
com auxílio do programa BioEstat 5.0 (AYRES et al., 2007).

Resultados e Discussões

A estatística descritiva para cada parâmetro físico dos frutos e sementes estão apre-
sentados no Quadro 1. Os valores de média e mediana foram semelhantes, com a assime-
tria e curtose próximos de zero, indicando uma distribuição aproximadamente normal dos 
dados, exceto para os parâmetros espessura do fruto, e espessura, largura e massa da 
semente. O coefi ciente de variação mostrou que a variabilidade fenotípica foi de pequena 
(5,37%) a moderada (23,10%). Esses resultados são semelhantes aos encontrados por 
Zuff o Júnior et al. (2014) para frutos e sementes de baru.

Tabela 1. Estatística descritiva para o comprimento (CF), largura (LF), espessura (EF) e massa (MF) 
de frutos e comprimento (CS), largura (LS), espessura (ES) e massa (MS) de sementes de barueiros.                  

Cáceres: IFMT, 2017. Fonte: Os autores.

Parâmetros
CF

(mm)
LF

(mm)
EF

(mm)
MF
(g)

CS
(mm)

LS
(mm)

ES
(mm)

MS
(g)

Mínimo 39,89 36,26 23,89 16,43 19,84 4,30 2,99 0,14
Máximo 72,55 53,82 39,53 52,16 35,02 13,75 9,42 2,06
Mediana 56,78 44,30 29,65 35,04 27,79 10,96 7,55 1,28

Média 56,26 44,57 29,66 35,39 27,91 10,91 7,45 1,30
Desvio Padrão 6,39 3,45 1,59 6,34 3,01 1,26 0,79 0,30
Coefi ciente de 
variação (%)

11,36 7,75 5,37 17,92 10,79 11,51 10,57 23,10

Assimetria -0,268 0,204 0,796 0,233 0,018 -0,977 -1,940 -0,515
Curtose -0,671 -0,501 4,806 -0,276 -0,724 2,422 7,362 1,079
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A maioria dos frutos, 77%, apresentaram valores para comprimento entre 50,78 e 
67,11 mm (Figura 1A) e para largura entre 39,19 e 47,97 mm (Figura 1B), os quais se con-
centraram em três classes principais. As médias obtidas para comprimento e largura foram 
respectivamente de 56,26 mm e 44,57 mm, indicando que os frutos de baru são predo-
minantemente oblongos. Para a espessura do fruto a distribuição apresentou uma classe 
central de 29,10 a 31,71 mm, reunindo 57% dos frutos avaliados, sendo que a média desse 
parâmetro foi de 29,66 mm (Figura 1C). A massa do fruto se concentrou em duas classes 
principais, de 28,34 a 40,25 g, que juntas somaram 64% dos frutos, com média de 35,39 g 
(Figura 1D). Em relação às sementes, 93% delas apresentaram comprimento concentrado 
em dois intervalos centrais (24,90 a 29,46 mm) e outros dois intermediários (22,37 a 24,90 
mm e 29,36 a 32,39 mm), com média de 27,91 mm (Figura 1E). Já para a largura, a dis-
tribuição mostrou uma classe principal (10,60 a 12,18 mm), reunindo 48% das sementes 
mensuradas com média igual a 10,91 mm (Figura 1F). Para a espessura a média obtida foi 
de 7,45 mm, apresentando uma classe principal que foi de 7,28 a 8,35 mm, concentrando 
66% das sementes (Figura 1G). A massa de semente apresentou média de 1,30 g e uma 
distribuição concentrada (44%) na classe central de 1,10 a 1,42 g (Figura 1H).

Figura 1. Comprimento (CF), largura (LF), espessura (EF) e massa (MF) de frutos e comprimento (CS), lar-
gura (LS), espessura (ES) e massa fresca (MS) de sementes de barueiros. Fonte: Os autores.
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As estimativas de correlações de Spearman entre os parâmetros de frutos e sementes 
estão apresentadas no Quadro 2. Os parâmetros referentes ao tamanho do fruto (compri-
mento e largura) apresentaram estimativas positivas e elevadas de correlação com a mas-
sa do fruto, sugerindo que plantas que possuem frutos maiores tendem a apresentarem 
frutos mais pesados. Por sua vez, frutos maiores e mais pesados também representam 
sementes maiores, o que já era esperado e desejável. Essas características mostraram-se 
altamente correlacionadas, assegurando que a seleção de frutos grandes, principalmente 
de maior comprimento, resulta em sementes de maior tamanho. De acordo com Ganga et 
al. (2010), correlações positivas indicam que as duas características são benefi ciadas ou 
prejudicadas pelas mesmas causas de variação, possibilitando a seleção de plantas de 
maneira mais simples. 

Tabela 2. Correlação de Spearman (Sr) para as variáveis biométricas de frutos e sementes de cumbaru. 
Cáceres: IFMT, 2017.

CF EF LF MF CS ES LS
EF 0,2752ns

LF 0,8124** 0,2541ns

MF 0,8368** 0,3901ns 0,8461**

CS 0,8195** 0,0638ns 0,7188** 0,7306**

ES -0,1644ns 0,1239ns -0,1511ns -0,0866ns -0,0547ns

LS -0,4658ns -0,0624ns -0,2512ns -0,2295ns -0,2995ns 0,1805ns

MS 0,1442ns -0,0559ns 0,2343ns 0,2994ns 0,4013ns 0,3201ns 0,5523ns

**Signifi cativo a 1% de probabilidade pelo teste t; ns: não signifi cativo.                                                             
Fonte: Os autores.

Conclusões 

Os frutos e sementes de barueiro possuem moderadas variações biométricas, princi-
palmente para a massa do fruto e massa da semente. O tamanho e a massa do fruto apre-
sentaram associações positivas com o comprimento da semente.
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Resumo

A fragmentação ambiental é um fenômeno natural, intensifi cado pelo homem. No Cerrado a pecuária e a agri-
cultura transformam áreas de vegetação natural em campos agricultáveis, alterando os parâmetros ambien-
tais do sistema. Em condições de vulnerabilidade, espécies exóticas invasivas podem representar ameaças a 
biodiversidade. Estudos que evidenciem a existência de espécies exóticas em fragmentos e utilizem chaves 
de identifi cação dendrológica são escassos, tornando as atividades de manejo destas espécies equívocas e 
inefi cientes. Assim, este estudo objetivou levantar as espécies exóticas existentes em fragmento de Cerradão 
antropizado, com 40 anos de regeneração, e elaborar uma chave de identifi cação dendrológica destas es-
pécies. Determinou-se as espécies arbóreas exóticas presentes na área por meio de levantamento fl orístico-
censitário dos indivíduos arbóreo-arbustivos. O critério de inclusão adotado foi de 5 cm de diâmetro a altura 
de 30 cm do solo. Calculou-se os parâmetros fi tossociológicos específi cos e alguns índices comunitários. A 
chave de identifi cação foi elaborada utilizando-se caracteres dendrológicos. Foram levantadas oito espécies 
exóticas distribuídas em cinco famílias.  Estas espécies correspondem 7,14% dos indivíduos, 9,76% das 
espécies, e a 9,04% da diversidade de espécies. As espécies levantadas deram origem a uma chave de iden-
tifi cação dendrológica, pela qual pode-se identifi cá-las por meio do estudo de alguns caracteres vegetativos. 
A utilização de chaves dendrológicas é fundamental na correta identifi cação de plantas prejudiciais, conver-
gindo para práticas conservacionistas efi cazes.
Palavras-chave: Espécies alóctones, Levantamento Florístico, Fragmento Florestal Antropizado, Área de Transição, Cer-
rado-Pantanal.

Introdução

A fragmentação do ambiente é um fenômeno natural, porém vem sendo intensifi cado 
pelas diversas atividades humanas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 2003). No 
Cerrado as principais atividades antrópicas agentes de fragmentação são a pecuária e a 
agricultura, que transformam extensas áreas de vegetação natural em campos agricultáveis 
monoculturais (SALA et al., 2000, apud LIMA-RIBEIRO, 2008). Para Lima-Ribeiro (2008), 
citando Wiens et al. (1993), esse processo promove “alteração nos parâmetros físicos, quí-
micos e biológicos do sistema, como disponibilidade energética e fl uxo de organismos entre 
tais ambientes”, o que é conceituado por Murcia (1995) como “efeito de borda”.

Nestas condições de vulnerabilidade ambiental, muitas espécies exóticas com cará-
ter invasivo podem signifi car grandes ameaças à biodiversidade. Muitas dessas espécies 
agressivas estão se espalhando e dominando diferentes ecossistemas, ameaçando a in-
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tegridade e o equilíbrio dessas áreas, causando mudanças nas características naturais 
das paisagens, e pressionando as populações nativas, cabendo aos diferentes órgãos das 
esferas federal, estadual e municipal o monitoramento dos riscos, o controle, e a eventual 
erradicação das espécies invasoras (BRASIL, 2009).

Sob esta perspectiva, estudos fl orísticos em fragmentos vegetacionais que eviden-
ciem a existência de espécies exóticas e façam uso de chaves de identifi cação para o 
correto reconhecimento delas, são fundamentais para a aquisição de informações, que 
serão utilizadas como base na tomada de decisão para práticas de monitoramento, controle 
e erradicação de plantas alóctones, que apresentem potencial prejuízo a fl ora nativa. No 
entanto, pesquisas com tal objetivo ainda são escassas, tornando, muitas vezes, as ativi-
dades de manejo destas espécies equívocas e inefi cientes.

Dada tal insufi ciência, este estudo fundamentou-se nos objetivos de levantar cen-
sitáriamente as espécies exóticas arbóreo-arbustivas existentes no Horto Florestal Prof.ª 
Michelle Carmelinda Pegorini Bordini, bem como elaborar uma chave de identifi cação den-
drológica de tais espécies. 

Metodologia

O Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini, situado no IFMT Cam-
pus Cáceres Prof. Olegário Baldo é um fragmento fl orestal antropizado de aproximada-
mente 3 ha, com cerca de 40 anos de regeneração, cuja fi tofi sionomia predominante é a 
de savana fl orestada (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 classifi cação climática de Köppen, o clima é do tipo Awa (tropical de savana) quente e 
úmido, com inverno seco 

O estudo foi conduzido entre outubro de 2016 a fevereiro de 2017, no qual determi-
nou-se as espécies arbóreas exóticas presentes na área por meio de levantamento fl orísti-
co-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 Felfi li et 
al. (2011) para estudos fl orísticos em ambiente de Cerrado.

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica Microsoft Offi  ce Excel 2016, onde 
calculou-se os parâmetros fi tossociológicos específi cos, o índice de Valor de Importância 
(%), Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e o Índice de Equabilidade de Pielou 
(J’).  As espécies foram identifi cadas e agrupadas segundo as famílias reconhecidas pelo 
APG III (Angiosperm Phylogeny Group). As espécies foram consideradas exóticas com 
base na Lista de espécies da Flora do Brasil e em Lorenzi et al. (2003).

A chave de identifi cação foi elaborada utilizando-se caracteres dendrológicos, isto 
é, características vegetativas, sobre tudo, de folha e casca. Tais informações foram estru-
turadas de forma dicotômica, compondo um caminho único para a identifi cação de cada 
espécie exótica levantada.

Resultados e Discussões

Foram levantadas oito espécies exóticas distribuídas em cinco famílias botânicas 
(Quadro 1). Somadas, estas espécies correspondem 7,14% dos indivíduos (159), a 9,76% 
das espécies, e a 9,04% da diversidade de espécies. A comunidade possuí H’ igual a 2,85 
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nats.ind-1, o que representa um médio índice de diversidade, e J’ de 0,65, o que indica que 
a comunidade não possuí um bom equilíbrio no número de indivíduos entre as espécies.

Tabela 1. Parâmetros fi tossociológicos das espécies exóticas arbóreo-arbustivas (DA30> 5cm) levantadas no 
Horto Florestal Prof.ª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini

Família/Espécie AA DA DeR Do DoR IVI(%)
Anacardiaceae R.Br.

Mangifera indica L. 2 0,667 0,090 0,106 0,579 0,629
Spondias purpurea L. 2 0,667 0,090 0,117 0,640 0,650

Fabaceae Lindl.
Albizia lebbeck (L.) Benth 5 1,667 0,225 0,079 0,433 0,626

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 106 35,333 4,762 0,914 4,986 3,656
Lamiaceae Martinov
Tectona grandis L. f. 39 13,000 1,079 1,079 5,885 2,952

Myrtaceae Juss.
Psidium guajava L. 2 0,667 0,090 0,003 0,018 0,442

Syzygium cumini (L.) Skeels 2 0,667 0,090 0,003 0,017 0,442
Rutaceae A. Juss.

Citrus limonia Osbeck 1 0,333 0,007 0,007 0,036 0,434
TOTAL 159 53,000 6,343 2,309 12,593 9,831

AA: Abundância Absoluta; DA: Densidade; DeR: Densidade Relativa; Do: Dominância; DoR: Dominância 
Relativa; IVI(%): Índice de Valor de Importância em porcentagem.

Dentre as espécies exóticas encontradas, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, a 
qual representa 66,67% dos indivíduos, foi a única que apresentou dados que indicam 
sua invasividade. Estes resultados corroboram as informações de Blum, Borgo e Sampaio 
(2008) e Costa e Dorigan (2010).

As espécies levantadas deram origem à seguinte chave de identifi cação dendrológica, 
pela qual pode-se identifi cá-las por meio do estudo de alguns caracteres vegetativos:
1. Folha simples..................................................................................................................................2
1. Folha  composta.............................................................................................................................5
2. Filotaxia alterna, folha lanceolada sem pontuações translúcidas...................................................
..............................................................................................................................Mangifera indica L. 
2. Filotaxia oposta..............................................................................................................................3
3. Folha de 30-70 cm de comprimento e 25-40 cm de largura, amplo-elíptica a obovada, glabra na face adaxial 
e tomentosa na face abaxial...........................................................Tectona grandis L. f. 
3. Folha --de 8-14 cm de comprimento, elíptica ou ovalada..............................................................4
4. Casca lisa, pardo-amarelada, com desprendimento descamante, folha elíptica a ovalada, 8-12 cm de com-
primento................................................................................................Psidium guajava L. 
4. Casca rugosa, pardo-acinzentada a pardo-escura, com desprendimento pulverulento, folha elíptica, 8-14 
cm de comprimento.................................................................Syzygium cumini (L.) Skeels 
5. Folha unifoliolada com pontuações translúcidas..........................................Citrus limonia Osbeck 
5. Folha pinada...................................................................................................................................6
6. Folha imparipinada........................................................................................Spondias purpurea L. 
6. Folha recomposta paripinada.........................................................................................................7
7. Casca parda com estrias longitudinais numerosas, folha com 4-5 pares de pinas opostas, folíolos de 1,5-4,0 
cm de comprimento....................................................................Albizia lebbeck (L.) Benth. 
7. Casca parda e lisa, folha com 4-8 pares de pinas opostas, folíolos de 1,0-2,0 cm de comprimen-
to.............................................................................................Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
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As chaves dicotômicas para o reconhecimento de espécies podem ser empregadas 
para diversas fi nalidades. Teixeira (2014) obteve sucesso ao desenvolver uma chave ba-
seada em caracteres vegetativos para identifi car espécies nativas e exóticas presentes na 
arborização urbana de Foz do Iguaçu.

Conclusões

O estudo de espécies vegetais exóticas é um procedimento necessário para a men-
suração de riscos à biodiversidade fl orística, sobretudo, aquelas com potencial invasor, 
como a Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.  O desenvolvimento e utilização de chaves 
dendrológicas de identifi cação como ferramenta no reconhecimento de taxa é fundamental 
na correta identifi cação de possíveis plantas prejudiciais, convergindo para tomadas de 
decisão embasadas e práticas conservacionistas efi cazes.
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PORCENTAGEM DE CASCA, EM DIFERETES PORÇÕES DO TRONCO, PARA DI-
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

A Tectona grandis é demandada pela sua alta qualidade. Decidir qual espaçamento usar em seu cultivo, in-
fl uencia posteriormente no seu manejo e no produto fi nal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a porcentagem 
de casca em toras de Tectona grandis cultivadas em diferentes espaçamentos (3x2, 4x2, 5x2 e 6x2 m). O 
estudo foi realizado em um povoamento não desbastado de teca, aos 15 anos de idade. Foi feita a cubagem 
das árvores e obtenção do volume pelo método de Smalian, tomando-se medidas de espessura de casca ao 
longo do fuste. Em seguida foi calculada a porcentagem de casca em diferentes porções do tronco: até, 1,3 
m, até 3x3 m e total. Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste de Scott-Knott. Não houve diferença 
signifi cativa entre os espaçamentos, para a porcentagem de casca, até 1,3 m de altura. Já até a altura de 3,3 
m, e até a altura total, o espaçamento 6x2 m se diferiu estatisticamente dos demais, apresentando os meno-
res valores. Concluiu-se que as árvores dos povoamentos menos adensados apresentam maior percentual 
de casca.
Palavras-chave: Teca, Volume, Altura.

Introdução

A Tectona grandis L.f (teca) é uma espécie arbórea, natural do sul da Índia, de grande 
porte, produtora de madeira nobre de ótima qualidade, sendo valorizada pela durabilidade, 
resistência e beleza. É utilizada na produção de esquadrias de alto padrão, embarcações 
e móveis. É cultivada com sucesso na região de Cáceres, em Mato Grosso, que apresenta 
um clima favorável para o seu desenvolvimento (MACEDO et al., 2005).

A determinação do espaçamento para o plantio de espécies fl orestais é de grande re-
levância, pois ele pode infl uenciar no desenvolvimento das árvores, no manejo e nos custos 
(RONDON, 2006).

Troncos com grande quantidade de casca podem prejudicar a lucratividade, quando 
a fi nalidade é produção de madeira. Compreender a infl uência do espaçamento no volume 
de casca do tronco é de grande importância para otimizar a produção, sendo importante 
conhecer quais espaçamentos acarretarão em um baixo percentual de casca, com mais 
alburno e cerne. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a porcentagem de casca em 
toras de Tectona grandis cultivadas em diferentes espaçamentos.
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Metodologia

Localização e caracterização da área de estudo

O experimento foi realizado em uma área experimental do IFMT – Campus Cáceres 
Prof. Olegário Baldo, sob as coordenadas geográfi cas: 57º40’51’’W e 16º11’42’’S, com al-
titude de 117 m. A temperatura média varia de 24 a 26 °C e a precipitação total anual é de 
1.320 mm (ALVARES et al., 2013; NUNES et al., 2016). O relevo é plano com solo classifi -
cado como Latossolo Vermelho-Amarelo (PASSOS et al., 2006).

O plantio de teca, realizado em dezembro de 1998 e com área total de quatro hecta-
res, foi feito em quatro espaçamentos: 3x2, 4x2, 5x2 e 6x2 m. O delineamento experimental 
foi em blocos casualisados, sendo utilizados 3 repetições.

Amostragem e Coleta de dados 

Foi feito um inventário (censo) do povoamento sendo realizado nas linhas centrais 
de cada parcela, evitando o efeito de borda. Foram tomadas medidas de circunferência à 
altura do peito (CAP) – medida a 1,30 m de altura utilizando uma fi ta métrica. Os dados 
foram convertidos em diâmetro à altura do peito (DAP). A amostragem considerou todas 
as classes diamétricas, sendo o número de árvores amostradas proporcional à frequência 
observada na população de cada espaçamento conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Número de árvores amostradas por classe diamétrica e por espaçamento de Tectona grandis,         
em Cáceres-MT, Brasil.
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As árvores foram abatidas, cubadas e obtidos os volumes pelo método Smalian. Fo-
ram tomadas medidas de diâmetro nas alturas de 0,15 m (altura do toco), 1,30 m e pos-
teriormente a cada 2 m de comprimento até a primeira bifurcação. A partir deste ponto 
prosseguiu-se seguindo a bifurcação principal (mais grossa), adotando seções de 1 m até 
um diâmetro mínimo com casca de aproximadamente 5 cm. Em cada ponto de medida na 
cubagem, também foi coletada a espessura de casca, em dois pontos opostos no tronco. A 
espessura da casca foi calculada a partir da média das medidas. Em seguida foi calculada 
porcentagem de casca (%Casca) até 1,3 m, 3,3 m e até a altura (total) correspondente ao 
diâmetro mínimo com casca de aproximadamente 5 cm.

Análises dos dados

Os percentuais de casca em relação ao volume foram submetidos à análise de va-
riância e ao teste de Scott-Knott. Todas as análises estatísticas foram feitas utilizando o 
Software R, e adotou-se uma admissibilidade de erro de 5%. 

Resultados e discussões

Após aplicar o teste de Scott-Knott, verifi cou-se que não houve diferença signifi cativa 
entre os espaçamentos, para a %Casca até 1,3 m de altura. No caso do espaçamento 6x2 
houve diferença estatística em até 3,3 m e, até a altura total, esses dois casos apresenta-
ram os menores valores de %Casca: 35,52% e 26,44% respectivamente.

Tabela 1. Valores médios de porcentagem de casca (%Casca), em diferentes porções do fuste de árvores 
de Tectona grandis, em diferentes espaçamentos não desbastados, aos 15 anos em Cáceres - MT.

Espaçamento
----------------------- %Casca -----------------------

Até 1,3 m Até 3,3 m Total*
3x2 m 36,90 a 38,83 a 29,86 a

4x2 m 36,62 a 38,09 a 29,34 a

5x2 m 39,66 a 40,28 a 29,91 a

6x2 m 31,79 a 32,52 b 26,44 b

CV% 7,68 6,65 4,61

W (p-value) 0,9723 0,7101 0,9675
* Altura correspondente ao diâmetro mínimo com casca de aproximadamente 5 cm

O desbaste infl uencia na porcentagem de casca em plantio de Eucalyptus grandis, 
logo uma variação de espaçamento que o desbaste causa infl uencia na porcentagem de 
casca (LIMA; GARCIA, 2011).

Em estudos realizados com teca Figueiredo et al. (2005) encontraram uma porcenta-
gem de casca de 18,05% aos 8 e 9,52 anos. Tonini et al. (2009) relataram uma porcenta-
gem de casca de 25%, para espaçamento de teca de 3x2 m, aos 6,5 anos, valores abaixo 
dos 31,79% encontrados neste estudo, para um povoamento de 15 anos.
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Conclusões

As árvores do povoamento menos adensado apresentam menor percentual de casca. 
Possivelmente isso ocorre porque nos menores espaçamentos as árvores apresentam me-
nores diâmetros com percentuais de casca mais altos e isso fi ca inversamente proporcional 
à relação volume/casca.
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

O Calophyllum brasiliense (guanandi) é uma espécie arbórea, que suporta alagamento 
do solo, de madeira nobre, cujo interesse silvicultural tem crescido no Brasil. Diante disso, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento inicial do guanandi em solo com 
lençol freático fl utuante, em área de pastagem. O experimento foi instalado em uma peque-
na propriedade rural, localizada em Cáceres -MT. Foram plantadas, de forma manual, 288 
mudas em renques, constituídos de fi leiras triplas com três tipos de espaçamentos (3x2, 
3x3 e 3x4 m), distribuídos aleatoriamente em quatro blocos. Foram mensuradas a altura 
total e o diâmetro ao nível do solo, sendo que os dados foram coletados mensalmente, de 
fevereiro a julho de 2017 (0, 30, 60, 90, 120 e 150 dias). Calculou-se a média, o desvio pa-
drão, o incremento corrente mensal e o incremento médio mensal. Aos 150 dias as mudas 
apresentaram média geral de 43,96 cm (±9,13) de altura e 0,62 cm (±0,12) de diâmetro, 
incremento corrente mensal de 5,18 cm para altura e 0,08 cm para diâmetro, e incremento 
médio mensal de 4,61 cm para altura e 0,04 cm de diâmetro. O guanandi apresentou um 
padrão de crescimento satisfatório nos primeiros 150 dias após o plantio.
Palavras-chave: Guanandi, Solos úmidos, Silvipastoril

Introdução

Vulgarmente conhecido como guanandi, Calophyllum brasiliense Cambess. (Calo-
phyllaceae), é uma planta característica de fl orestas pluviais de solos úmidos e brejosos, 
podendo alcançar de 20 a 30 m de altura e 40 a 60 cm de diâmetro. A espécie ocorre des-
de a região Amazônica até o norte de Santa Catarina, e pode ser utilizada para confecção 
de canoas, construção civil e paisagismo em geral (LORENZI, 2008). Segundo Carvalho 
(2003) o guanandi também é encontrado no estado de Mato Grosso e ocorre naturalmente 
em solos aluviais com drenagem defi ciente, em locais úmidos periodicamente inundáveis e 
brejosos, com textura arenosa a franca, e ácidos (pH 4,5 a 6,0). 

A espécie apresenta fuste ereto, cilíndrico e copa piramidal a ovóide (SILVA, 2005). 
Sua madeira é moderadamente pesada e durável, com textura pouca compacta sendo fácil 
de trabalhar. A árvore apresenta grande potencial madeireiro podendo ser cultivada em 
plantios homogêneos, sendo que o seu desenvolvimento no campo pode ser considerado 
rápido (LORENZI, 2008).

No entanto, ainda há poucos estudos sobre a espécie que envolvam o cultivo em 
plantios homogêneos e em sistemas integrados de produção, que visam a produção de 
madeira, principalmente em solos com defi ciência de drenagem na região centro-oeste do 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

216

país. Assim, trabalhos que visam estudar sua adaptação e crescimento nesses ambientes 
são de suma importância, pois agregam conhecimento a respeito da silvicultura da espécie 
e viabilizam a sua exploração econômica.

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento inicial de 
Calophyllum brasiliense em solo com lençol freático fl utuante, em área de pastagem.

Metodologia

O experimento foi instalado em uma pequena propriedade rural, localizada na Comu-
nidade Santo Antônio, em Cáceres - MT. As coordenadas geográfi cas são 57º50’31,5’’W 
e 15º57’17,1’’S, com altitude de 132 m. O clima, pela classifi cação de Köppen, é Awi (Sa-
vanas tropicais com verão úmido e inverno seco), ou seja, clima tropical chuvoso, em que 
a temperatura média anual varia entre 23 e 25ºC. O índice pluviométrico anual é elevado 
(1.277 mm) e o relevo é plano. Foi aberta uma trincheira para realizar a classifi cação e ca-
racterização geral do solo, que foi classifi cado como Plintossolo.

As mudas foram adquiridas de viveiro comercial localizado em Cuiabá. Foi feito o 
controle de formigas cortadeiras antes do plantio, realizado no mês de fevereiro de 2017. 
Foram plantadas 288 mudas em renques, constituídos de fi leiras triplas com três tipos de 
espaçamentos (3x2, 3x3 e 3x4m), distribuídos aleatoriamente em quatro blocos. No plantio, 
que foi feito de forma manual, foi realizada adubação de base com N-P-K, micronutrientes e 
aplicado calcário na cova. Em abril foi realizada uma adubação foliar e posteriormente, no 
mesmo mês, realizou-se o replantio, coroamento, roçada e adubação de cobertura.

Os dados foram coletados mensalmente, de fevereiro a julho de 2017 (0, 30, 60, 90, 
120 e 150 dias), totalizando seis coletas. Foram mensuradas a altura total e o diâmetro ao 
nível do solo (DNS) das mudas, sendo o DNS obtido a cinco centímetros do nível do solo. 
Como as mudas ainda estavam muito jovens, não se considerou o efeito dos espaçamen-
tos na análise dos dados. Além da média e desvio padrão para atura e DNS, foram calcula-
dos o incremento corrente mensal (ICM) e o incremento médio mensal (IMM), para altura e 
DNS, a partir das seguintes equações:

ICM = M2 – M1

IMM = ∑Mx / N

Onde: 

ICM: Incremento corrente mensal, IMM: Incremento médio mensal, M2: Mês atual, 

M1: Mês anterior, ∑Mx: Somatório dos meses, N: Número de meses

Resultados e Discussões

Aos 150 dias as mudas apresentaram média geral de 43,96 cm (±9,13) de altura e 
0,62 cm (±0,12) de DNS. Os valores médios e desvio padrão para altura e DNS, para cada 
período são apresentados, na Tabela 1.
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Tabela 1. Valores médios e desvio padrão de altura e DNS, em cm, para mudas de                                      
Calophyllum brasiliense (guanandi) em diferentes períodos, em Cáceres – MT.

Período (dias) 0 30 60 90 120 150

Altura (cm)
20,92 

(±3,87)
24,96

(±4,51)
27,51

(±5,27)
30,49

(±5,94)
38,78

(±9,16)
43,96

(±9,13)

DNS (cm)
0,40

(±0,08)
*

0,48
(±0,06)

0,50
(±0,08)

0,54
(±0,10)

0,62
(±0,12)

*Não houve medição neste período. Os valores de desvio padrão se encontram dentro dos parênteses.

Neste mesmo período (150 dias) os indivíduos apresentaram ICM de 5,18 cm para 
altura (Figura 1) e 0,08 cm para DNS (Figura 2), sendo que aos 120 dias foi o período de 
maior crescimento em altura (8,29 cm). Ao passo que aos 150 dias o guanandi apresentou 
um crescimento médio de 4,61 cm para altura (Figura 1) e 0,04 cm de DNS (Figura 2). 

Figura 1. Incremento corrente mensal (ICM) e incremento médio mensal (IMM) em altura (cm) para mudas 
de Calophyllum brasiliense (guanandi), em Cáceres – MT.

Figura 2. Incremento corrente mensal (ICM) e incremento médio mensal (IMM) em DNS (cm) para mudas de 
Calophyllum brasiliense (guanandi), em Cáceres – MT.
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O estabelecimento do guanandi na área de estudo é bastante promissor, no entanto, 
ainda é necessário acompanhar o crescimento das mudas durante todo o período seco, 
onde o lençol freático se em contra bem abaixo do nível do solo. 

Conclusões

O guanandi apresentou um padrão de crescimento satisfatório nos primeiros 150 dias 
após o plantio.
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

A análise de estabilidade de agregados visa caracterizar a estrutura do solo, e é realizada em amostras re-
tiradas da camada superfi cial. Este estudo teve por objetivo avaliar a infl uência do espaçamento de plantio 
de Tectona grandis L.f. (teca), sobre a estabilidade de agregados do solo. O estudo foi realizado em Cáceres 
–MT, em plantios com aproximadamente 15 anos. Os tratamentos consistiram em quatro espaçamentos de 
teca: 3x2; 4x2; 5x2 e 6x2 m. O delineamento foi em três blocos casualisados. Ultilizou-se como referência 
uma área de fl oresta secundária, classifi cada como Savana Florestada (Cerradão). Foram coletadas amos-
tras nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-15 cm de profundidade para cada tratamento. Utilizou-se três repetições 
por profundidade de solo, totalizando 45 amostras. A determinação da estabilidade de agregados foi via 
úmida, sendo utilizado o aparelho de Yooder. Foi determinado o diâmetro médio ponderado, diâmetro médio 
geométrico e índice de sensibilidade. Realizou-se o teste de normalidade dos resíduos e a ANOVA ao nível 
de 5% de signifi cância. Não houve diferença signifi cativa entre os tratamentos para nenhuma das variáveis 
analisadas, em todas as três profundidades de solos. Para as condições do presente estudo, o espaçamento 
de plantio de teca não infl uenciou a estabilidade de agregados, porém, os plantios de teca apresentaram es-
tabilidade de agregados semelhantes à fl oresta secundária.
Palavras-chave: Qualidade do solo, Estrutura do solo, Espaçamento de plantio.

Introdução

A estrutura do solo é entendida pelo arranjo de suas partículas, sendo que os fato-
res de formação do solo podem infl uenciar a estrutura. Solos bem estruturados oferecem 
melhores condições ao desenvolvimento das plantas. O agregado é formado pela união 
de partículas primárias do solo. Para que ocorra essa junção, é necessária a presença de 
agentes cimentantes. A análise de estabilidade de agregados ocorre nas camadas superfi -
ciais do solo, onde a atividade biológica e a matéria orgânica exercem infl uência signifi ca-
tiva na agregação. Estruturas resistentes são fundamentais para o fornecimento de água e 
nutrientes, além de garantir um bom desenvolvimento das raízes das plantas (LIER, 2010).

A matéria orgânica é de suma importância para a formação de agregados no solo, 
sendo ela proveniente de fl orestas naturais ou plantadas. No entanto ainda é necessária a 
realização de estudos, envolvendo plantios fl orestais, que busquem conhecer a infl uência 
que os diferentes espaçamentos podem exercer sobre os agregados.

Assim, este estudo teve por objetivo avaliar a infl uência do espaçamento de plantio de 
Tectona grandis L.f. (teca), sobre a estabilidade de agregados do solo. 
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Metodologia

O estudo foi realizado em Cáceres –MT, em área de relevo plano e solo classifi cado 
como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófi co (PASSOS et al., 2006). O clima, pela classi-
fi cação de Köppen, é Awi (Savanas tropicais com verão úmido e inverno seco), em que a 
temperatura média anual varia entre 23 e 25ºC. O índice pluviométrico anual é de 1.277 
mm.

Os tratamentos consistiram em quatro espaçamentos de teca: 3x2; 4x2; 5x2 e 6x2 m. 
Os plantios estavam com aproximadamente 15 anos no momento das avaliações e, apesar 
da idade avançada, não foram desbastados. Também foi realizada coleta em uma área de 
fl oresta secundária, classifi cada como Savana Florestada (Cerradão), utilizada como refe-
rência. Segundo informações locais, a mesma estava há aproximadamente 30 anos sem 
sofrer intervenção antrópica. O delineamento foi em três blocos casualisados.

Foram coletadas amostras indeformadas de solo nas camadas de 0-5,     5-10 e 10-15 
cm de profundidade. Para cada tratamento, utilizou-se três repetições por profundidade de 
solo, totalizando 45 amostras.

As amostras foram destorroadas manualmente e passadas por peneira de malha 9,50 
mm e 4,75 mm, sendo utilizados os agregados retidos na última malha. Em seguida o ma-
terial foi seco ao ar. A determinação da estabilidade de agregados foi via úmida (KEMPER 
e CHEPIL, 1965) sendo utilizado o aparelho de Yooder. Foi determinado o Diâmetro Médio 
Ponderado (DMP) dos agregados conforme a Equação 1:

  (Equação 1)
Em que: i = intervalo de classe do agregado: 9,50 ≥ x > 4,75,0 mm; 2,0 ≥ x > 1,0 mm; 

1,0 ≥ x > 0,5 mm; de 0,5 ≥ x > 0,25 mm; xi = é o diâmetro do centro de classe do agregado 
(mm); yi = é a razão entre a massa de agregados dentro da classe (xi) e a massa total de 
agregados.

O Diâmetro Médio Geométrico (DMG) foi obtido pela Equação 2:

 ( Equação 2)
Em que: wi = peso dos agregados de cada centro de classe (g); xi = diâmetro do 

centro de O índice de sensibilidade (IS), utilizado por Brito (2005) e proposto por Bolinder 
(1999), foi calculado pela Equação 3:

IS = (DMP i) / (DMP ii) (Equação 3)
Em que: DMP i = valor do DMP dos agregados do solo da área alterada (espaçamen-

to); DMP ii = valor do DMP dos agregados do solo da área preservada (fl oresta secundária).
Os dados não atenderam à distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, 

então foram submetidos à transformação Box-Cox e em seguida realizado o teste de nor-
malidade dos resíduos de Kolmogorov-Smirnov e teste de homogeneidade de variância dos 
resíduos de Bartlett. Posteriormente realizou-se a ANOVA ao nível de 5% de signifi cância. 
Foram feitas comparações de DMP, DMG e IS entre os tratamentos para cada profundidade 
e entre as profundidades de um mesmo tratamento.

Resultados e Discussões

Não houve diferença signifi cativa entre os tratamentos para nenhuma das variáveis 
analisadas, em todas as três profundidades de solos (Tabela 1). Comparando os valores de 
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DMP, DMG e IS, entre as diferentes profundidades de um mesmo tratamento, também não 
foi encontrada diferença signifi cativa (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios de diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro médio geométrico (DMG) e índice 
de sensibilidade (IS), em três profundidades de solo, para diferentes espaçamentos de Tectona grandis, aos 

15 anos, e uma fl oresta secundária, em Cáceres – MT.

Profundidade**
------------------------------------- 0 - 5 cm -----------------------------------

Tratamento DMP*(mm) DMG*(mm) IS*
3X2 6,25 5,59 1,18
4X2 6,02 5,17 1,14
5X2 5,96 5,04 1,13
6X2 5,84 4,92 1,10

Floresta Se-
cundária

5,35 4,48 ----

Profundidade**
-------------------------------------- 5 - 10 cm --------------------------------

Tratamento DMP*(mm) DMG*(mm) IS*
3X2 6,16 5,35 1,00
4X2 6,33 5,58 1,03
5X2 6,21 5,37 1,01
6X2 6,38 5,79 1,03

Floresta Se-
cundária

6,18 5,48 ----

Profundidade**
------------------------------------- 10 - 15 cm --------------------------------

Tratamento DMP*(mm) DMG*(mm) IS*
3X2 6,47 5,85 1,03
4X2 6,09 6,22 0,97
5X2 6,40 5,82 1,02
6X2 6,26 5,21 1,00

Floresta Se-
cundária

6,26 5,58 ----

*Não houve diferença signifi cativa entre tratamentos pelo teste F (p<0,05), para a mesma profundida-
de; ** Não houve diferença signifi cativa pelo teste F (p<0,05), entre profundidades diferentes de um                          

mesmo tratamento.

Os resultados indicam que os espaçamentos de plantio de teca não infl uenciaram a 
estabilidade de agregados para as condições de estudo. Isto pode ser explicado pelo fato 
dos plantios não terem sofrido desbastes, mesmo estando com 15 anos de idade, o que 
proporcionou aos diferentes espaçamentos, uma condição de competição semelhante en-
tre os plantios, afetando a serapilheira.

Sabe-se que a serapilheira é responsável por fornecer matéria orgânica para o solo 
(SELLE, 2007) e que a matéria orgânica tem importante papel na formação dos agrega-
dos, atuando como agente cimentante (SIX et al., 2004). Desta forma, pode-se inferir que, 
devido a uma condição semelhante de produção de serapilheira entre os diferentes espa-
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çamentos, o efeito do espaçamento sobre a formação de agregados estáveis tenha sido 
suprimido ao longo do tempo.

Se por um lado não foi verifi cada diferença na estabilidade de agregados entre os 
tratamentos (incluindo a área de fl oresta secundária), por outro lado observa-se que os 
plantios de teca possibilitaram uma condição de qualidade do solo satisfatória no que tange 
à agregação do solo. Isto considerando que os índices de estabilidade de agregados (DMP 
e DMG) foram semelhantes à área de fl oresta nativa (fl oresta secundária), ainda que de 
maior idade do que as áreas de teca.

Conclusões

Para as condições do presente estudo, o espaçamento de plantio de teca não infl uen-
ciou a estabilidade de agregados. A teca possibilitou uma condição de qualidade do solo 
satisfatória, no que tange à agregação do solo, comparada à área de fl oresta secundária.
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Resumo

Sabe-se que a Gliricidia sepium (gliricídia) pode ser utilizada na alimentação animal, por ser uma fonte rica 
em proteínas. É uma leguminosa perene, fi xadora de nitrogênio, utilizada na adubação verde, além de ser de 
fácil cultivo e adaptada a climas secos. Desta forma, a implantação da espécie pode contribuir para o manejo 
de sistemas agropecuários. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estabelecimento e crescimento inicial da 
Gliricídia em um plantio puro, em Cáceres – MT. Em maio de 2016, foi realizado um plantio homogêneo da 
espécie. O plantio foi realizado no início do período seco, de forma manual, com espaçamento de 3 x 3 m. 
Mensurou-se a altura e o diâmetro ao nível do solo (DNS) das mudas aos 60 e 120 dias após o plantio. As 
mudas apresentaram valores médios de 0,80 cm para DNS e 46,32 cm para altura, aos 120 dias. Concluiu-se 
que a Gliricídia é uma planta rústica, suporta longo período de estiagem e conseguiu se estabelecer, mesmo 
que no período de seca. A espécie apresenta grande potencial de cultivo na região de Cáceres – MT.
Palavras chave: adubação verde, agroecologia, gliricídia.

Introdução

A Gliricidia sepium (gliricídia) é uma espécie de interesse comercial e econômico para 
regiões tropicais, devido às suas características de uso múltiplo, sendo cultivada em di-
versos países tropicais (DRUMOND et al., 2004). Pode ser utilizada para adubação verde, 
quebra-vento, sombreamento, cobertura do solo, produção de lenha, moirão vivo e forma-
ção de cercas vivas. É uma espécie nativa da América do Sul e Central, com distribuição 
nas regiões tropicais. É uma planta adaptada a solos pobres e ácidos, além das raízes no-
dularem abundantemente quando inoculadas com bactérias fi xadoras de nitrogênio (WAN-
DELLI 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 rege-
neração, resistência à seca e facilidade em propagar-se sexuada e assexuadamente. 

É uma planta muito utilizada para forragem e adubação verde. Segundo Andrade et 
al. (2015), além da elevada adaptabilidade, a implantação da Gliricídia ainda possibilita a 
realização da fi xação biológica do nitrogênio através da simbiose com as bactérias do gê-
nero Rhizobium, que somado aos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, a espécie 
tem demonstrado capacidade de recuperar e aproveitar áreas degradadas. Também afi rma 
Rangel et al. (2011), que por ser uma leguminosa, a planta é recomendada para sistemas 
de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF).

A espécie possui alto valor de proteínas, sendo assim é 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 defi ciência na qualidade de alimentos para ruminantes.
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Devido aos diversos benefícios que a espécie pode gerar para o produtor rural, o ob-
jetivo deste trabalho foi avaliar o estabelecimento e crescimento inicial da Gliricídia em um 
plantio puro, em Cáceres – MT.

Metodologia 

O estudo foi realizado em um talhão recém implantado de Gliricidia sepium (gliricídia), 
em Cáceres - MT, no campus do IFMT. A área de estudo fi ca localizada sob as coordenadas 
16°07’50.2’’S e 57°41’23.7’’W. O clima, pela classifi cação de Köppen, é Awi (Savanas tropi-
cais com verão úmido e inverno seco), ou seja, clima tropical chuvoso, em que a tempera-
tura média anual varia entre 23 e 25ºC. O índice pluviométrico anual é elevado (1.277 mm).  

O plantio foi realizado em maio de 2016, em aula prática do curso de engenharia fl o-
restal da instituição. O objetivo do plantio é formar um banco de estacas e matrizes para 
coleta de sementes, visando propagar a espécie na região. Utilizou-se o espaçamento 3x3 
m. Foram plantadas 102 mudas no início do período de estiagem. As condições climáticas 
no momento do plantio eram consideradas inadequadas para a atividade, pois fazia alguns 
dias que não chovia, o solo estava seco e a temperatura ambiente elevada. Antes do plantio 
foi feito o controle da matocompetição através de roçada mecanizada. Não houve revolvi-
mento do solo.  O plantio foi manual, sendo as covas abertas com cavadeira. Não foi feita 
adubação ou calagem e as mudas foram molhadas no momento do plantio. Também não 
foi utilizado hidrogel. Em julho foi feita outra roçada mecanizada.

Foram coletados dados de altura e diâmetro ao nível do solo (DNS), tomado aos 5 
cm a partir do nível do solo, aos 0, 60 e 120 dias após o plantio, além de mortalidade. Em 
seguida foi calculado a média, o desvio padrão o incremento corrente bimestral (IC) em 
altura e DNS.

Resultados e Discussões

As mudas apresentaram valor médio de 0,80 cm para DNS e 46,32 cm para altura, 
aos 60 dias após o plantio, com um incremento de 0,19 cm em DNS e 8,96 cm em altura, 
durante o período avaliado (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios de altura (± desvio padrão), diâmetro ao nível do solo - DNS (± desvio padrão), 
incremento corrente bimestral (IC) em altura e em DNS, em cm, para mudas de Gliricidia sepium, no perío-

do seco, em Cáceres - MT.

Período (dias) 0 60 120

DNS (cm) 0,61 (±0,09) 0,80 (±0,16) 0,98 (±0,22)
Altura (cm) 37,36  (±8,38) 46,32 (±8,6) 55,49 (±14,95)

IC em DNS (cm) _ 0,19 0,18
IC em altura (cm) _ 8,96 9,17

Já aos 120 dias após o plantio, as mudas apresentaram valor médio de 0,98 cm para 
DNS e 55,49 cm para altura, com um incremento de 0,18 cm em DNS e 9,17 cm em altura 
durante o período avaliado (Tabela 1).

Em experimentos na região semi-árida do nordeste do Brasil, Drumond et al. (2004) 
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obtiveram valores de altura, para gliricídia de 1,8 e 2,5 m, em Nossa Senhora da Glória - SE 
e Petrolina – PE, respectivamente, aos 28 meses após o plantio.

No presente trabalho, as mudas foram plantadas em uma época imprópria para o 
plantio, no início da estação seca. Durante os 120 dias de avaliação, houve uma estiagem 
de aproximadamente dois meses. Apesar disso, como mostram os resultados, as plantas 
apresentaram um crescimento satisfatório durante o período de estudo. Isto mostra que a 
espécie é rústica, suporta longo período de estiagem e conseguiu se estabelecer, mesmo 
que no período de seca. Apresenta  grande potencial de cultivo na região, permitindo assim, 
a sua adoção pelos produtores rurais a fi m de se benefi ciarem dos seus usos múltiplos nos 
diferentes sistemas de produção agropecuária.

Conclusões

A gliricídia apresentou crescimento satisfatório e conseguiu se estabelecer, apresen-
tando, portanto, grande potencial de cultivo na região de Cáceres – MT.
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

O Cumbaru (Dipteryx alata Vogel), pertencente à família Fabaceae é uma espécie de habito arbóreo, típica do 
Cerrado e que possui grande valorização por apresentar características morfológicas e taxonômicas notáveis, 
podendo ser utilizada para arborização urbana e aproveitamento de produtos madeireiros e não madeireiros, 
tendo em vista sua castanha que possui um alto valor nutricional. O presente trabalho teve como objetivo 
caracterizar biometricamente, os frutos e sementes de Dipteryx alata posteriormente avaliando a correlação 
entre os parâmetros dos frutos e das sementes. Foram coletados 264 frutos, oriundos de matrizes localizadas 
na região de Cáceres-MT, dos quais se considerou apenas 180. O estudo se desenvolveu nos laboratórios 
de Sementes Florestais e Solos do Instituto Federal de Mato Grosso-IFMT. Foram determinados três trata-
mentos, sendo eles: frutos pequenos (menor que 5 cm), frutos médios (maior que 5 cm e menor que 6 cm) e 
frutos grandes (maior que 6 cm). Não houve diferença signifi cativa entre as árvores para as oito variáveis de 
frutos e sementes. Há correlação signifi cativa entre o comprimento, largura, espessura e massa do fruto, com 
o comprimento e a massa da semente.
Palavras-chave: Cumbaru, Espécie, Parâmetros.

Introdução

O baru ou barueiro (Dipteryx alata Vogel, Leguminosae Faboideae) é uma espécie 
arbórea que ocorre no Brasil Central, principalmente em Minas Gerais, Goiás, Distrito Fe-
deral, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e é valorizada por suas diversas utilizações. 
Considerada grande fi xadora de nitrogênio no solo, ocorre em solos considerados mais 
férteis, entre aqueles dos cerrados, cerradões e matas A biometria dos frutos constitui um 
instrumento importante para detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma 
mesma espécie (OLIVEIRA, 1993; CARVALHO et al., 2003; MATHEUS; LOPES, 2007). 
Para Carvalho e Nakagawa (2000), a classifi cação das sementes por tamanho ou por peso 
é uma estratégia que pode ser adotada para uniformizar a emergência das plântulas e para 
a obtenção de mudas de tamanho semelhante ou de maior vigor. O tamanho e as caracte-
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rísticas das sementes são importantes no estudo de uma espécie por permitir entender a 
dispersão e o estabelecimento de plântulas (FENNER, 1993).

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar biometricamente, os frutos e sementes 
de Dipteryx alata posteriormente avaliando a correlação entre os parâmetros dos frutos e 
das sementes.

Metodologia

O trabalho foi conduzido nos laboratórios de Sementes Florestais e de Solos do Insti-
tuto Federal de Mato Grosso-IFMT. Frutos de Dipteryx alata foram coletados em diferentes 
localidades na cidade de Cáceres-MT, não levando em consideração os aspectos dos sítios 
de onde foram coletados, bem como os aspectos das matrizes. Para o desenvolvimento do 
presente trabalho foram coletados 264 frutos, da onde se considerou apenas 15 frutos e 
sementes para cada uma das quatro repetições, totalizando 180 frutos e sementes. A ava-
liação das características biométricas ocorreu no período de julho a agosto de 2017.

Os frutos foram armazenados em sacos de polietileno pretos perfurados para que 
houvesse controle entre a quantidade de frutos para cada repetição dos tratamentos. Os 
mesmos foram avaliados segundo seu comprimento (medido no sentido longitudinal do 
fruto), largura e espessura com o auxílio de um paquímetro digital e, pesados em uma 
balança digital para a obtenção de sua massa em gramas. Logo após a coleta dos dados 
biométricos, os frutos foram partidos com o auxílio de um extrator manual, e suas sementes 
separadas pelo tamanho do comprimento em centímetro. As sementes com menos de 2 cm 
foram consideradas como pequenas, as sementes maiores que 2 cm e menores que 3 cm 
como médias e, sementes com mais de 3 cm como grandes). As sementes foram armaze-
nadas em sacos de papel. Houve frutos que não possuíam sementes em seu interior, ou 
que as sementes estivessem danifi cadas.

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do Softwere Estatístico Genes. Foi 
calculado o coefi ciente de correlação de Spearman, e os dados foram submetidos à análise 
de variância (ANOVA) para a verifi cação da infl uência dos frutos nos parâmetros avaliados 
e calculados os valores de média, mínimos, máximos e desvio padrão, erro padrão e coe-
fi ciente de variação.

Resultados e Discussões

A Tabela 1 apresenta dados da biometria de frutos de Dipteryx alata. Já a Tabela 2 
esta relacionada às sementes, apresentando dados sobre mínimo, máximo, mediana, mé-
dia, desvio padrão, erro padrão e coefi ciente de variação.
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Tabela 1. Parâmetros Biométricos do fruto – comprimento (CF), largura (LF), espessura (EF)                       
em centímetros, e massa (MF) em gramas dos frutos de Dipteryx alata.

CF LF EF MF
(cm) (cm) (cm) (g)

Mínimo 3,77 2,7 2,23 1,31
Máximo 7,03 5,2 3,96 5,05
Mediana 5,20 4,30 3,00 3,52

Média Aritmética 5,41 4,36 2,98 3,54
Desvio Padrão 0,73 0,40 0,23 0,73

Erro Padrão 0,05 0,03 0,02 0,05
Coefi ciente de Variação 13,58% 9,17% 7,74% 20,76%

Fonte: Autores.

Os resultados evidenciam que os parâmetros avaliados apresentam variações en-
tre os valores mínimo e máximo, e a distribuição é assimétrica, pois a média e media-
na não são iguais. A variabilidade entre os indivíduos de D. alata não é grande, pois os 
valores do desvio padrão foram relativamente baixos, sendo observado que os valores do 
comprimento e da massa foram iguais. Embora a variabilidade de D. alata não tenha sido o 
objetivo principal do trabalho, segundo Rodrigues (2013), os níveis baixos de variabilidade 
genética entre os indivíduos parecem ser o padrão para as espécies. A margem de erro da 
média é pequena (menor que um).

Não houve grande variação entre os valores de desvio padrão e erro padrão para os 
parâmetros estabelecidos de sementes de D. alata.

Tabela 2. Parâmetros Biométricos da semente – comprimento (CS), largura (LS), espessura (ES)               
em centímetros, e massa (MS) em gramas dos frutos de Dipteryx alata.

CS LS ES MS
(cm) (cm) (cm) (g)

Mínimo 1,8 0,7 0,53 0,47
Máximo 3,38 1,7 0,94 1,89
Mediana 2,82 1 0,77 1,325

Média Aritmética 2,75 1,03 0,77 1,29
Desvio Padrão 0,35 0,10 0,06 0,25

Erro Padrão 0,03 0,01 0,00 0,02
Coefi ciente de Variação 12,61% 9,64% 7,36% 19,52%

Fonte: Autores

Na Tabela 3 se encontra a matriz dos coefi cientes de correlação de Spearman entre 
alguns parâmetros avaliados no presente trabalho.
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Tabela 3. Matriz dos coefi cientes de correlação de Spearman entre o comprimento dos frutos (CF), largura 
do fruto (LF), espessura do fruto (EF), massa do fruto (MF), comprimento da semente (CS), largura da se-
mente (LS), espessura da semente (ES) e massa da semente (MS). **signifi cativo 1%; *signifi cativo 5%; ns 

Não Signifi cativo.

CF LF EF MF CS LS ES
LF 0.8988**
EF 0.5146** 0.5213**
MF 0,8715** 0.8427** 0.5741**
CS 0.8179** 0.7573** 0.4968** 0.7959**
LS -0.1003ns -0.087ns -0.0623ns -0.0525ns 0.0138ns

ES -0.0842ns -0.0969ns -0.0326ns -0.0817ns 0.0687ns 0.3257**
MS 0.3155** 0.2552* 0.3975** 0.3403** 0.5374** 0.3405** 0.2272*

Fonte: Autores. 

Constatou-se correlação signifi cativa entre o comprimento, largura, espessura e mas-
sa do fruto com o comprimento da semente (CS) e a massa da semente (MS), demonstran-
do que o tamanho do fruto infl uência no comprimento e na massa da semente. Não houve 
correlação signifi cativa positiva entre a largura do fruto (LF) e a largura da semente (LS), e 
entre a espessura do fruto (EF) e a espessura da semente (ES), demonstrando que frutos 
mais largos e espessos não possuem sementes mais largas e espessas. 

Conclusões

Através do presente trabalho pode-se concluir que não houve diferença signifi cativa 
entre as árvores para as oito variáveis de frutos e sementes. Frutos mais compridos pos-
suem sementes mais compridas. Há correlação signifi cativa entre a largura, espessura e 
massa do fruto com o comprimento e a massa da semente. Frutos mais largos não pos-
suem sementes mais largas. Conclui-se também que frutos mais espessos não possuem 
sementes mais espessas.

Referências

CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 4.ed. Jaboticabal: FUNEP, 
2000. 588p.

CARVALHO, J.E.U.; NAZARÉ, R.F.R.; OLIVEIRA, W.M. Características físicas e físico-químicas de um 
tipo de bacuri (Platonia insignis Mart.) com rendimento industrial superior. Revista Brasileira de Fruti-
cultura, v.25, p.326- 328, 2003.

MATHEUS, M.T.; LOPES, J.C. Morfologia de frutos, sementes e lântulas e germinação de sementes de 
Erythrina variegata L. Revista Brasileira de Sementes, v.29, n.3, p.08-17, 2007.

OLIVEIRA, Eurico Cabral. Morfologia de plântulas fl orestais. In: AGUIAR, I.B.; PINÄ- RODRIGUES, NATASHA 
BRIANEZ. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Variabilidade genética de populações de Hymenaea stigono-
carpa Mart. ex Hayne e Dipteryx alata Vogel em áreas nativas e em plantios de recuperação de áreas 
degradadas em Paracatu, MG, 2013. 113p. Dissertação (Mestrado).

FENNER, M. Seed ecology. London: Champman & Hall, 1993. 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

230

 
AVALIAÇÃO DO DAP DE Tectona grandis L.f. AOS 17 ANOS DE IDADE, SOB           

QUATRO ESPAÇAMENTOS EM FILEIRAS DUPLAS, EM CÁCERES- MATO GROSSO

Valteir Siani Ferreira1, José Renato Mauricio da Rocha2, Arthur Guilherme Schirmbeck Chaves3

1 Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, Departamento de Engenharia 
Florestal, sianivalteir@gmail.com

2 Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, Departamento de Engenharia 
Florestal, jose.renato@cas.ifmt.edu.br 

3 Instituto Federal de Mato Grosso Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, Departamento de Engenharia 
Florestal, arthur.chaves@cas.ifmt.edu.br 

Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

O trabalho foi realizado em um povoamento de teca, com 17 anos, no IFMT campus 
Cáceres e teve como objetivo avaliar a infl uencia dos tipos de espaçamentos sobre o de-
senvolvimento da cultura através do DAP das plantas. O plantio é um experimento cons-
tituído por quatro espaçamentos arranjados em fi leiras duplas: 3x2x2m, 4x2x2m, 5x2x2m 
e 6x2x2m, em blocos ao acaso. Os dados foram analisados com o auxilio do software 
Assistat 7.7beta. O resultado obtido através da análise de variância indica que não houve 
diferença signifi cativa entre blocos e entre espaçamentos. Os espaçamentos em fi leiras 
duplas testados não causam diferença estatística no DAP das plantas. 
Palavras-chave: Experimentação, Manejo fl orestal, Teca

Introdução

A crescente demanda madeireira associada à exploração desgovernada comprome-
teu os estoques das fl orestas nativas, evidenciando a necessidade de estudos para aumen-
tar a produção de madeira a partir de fl orestas plantadas. Pesquisas mostram que a teca 
é potencialmente apta para regiões do Mato Grosso, pois no Estado a cultura encontrou 
condições climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento, proporcionando produção supe-
rior se comparado com seus países de origem (MACEDO et al., 2005).

Sua madeira possui excelentes qualidades tendo grande procura no mercado mundial, 
podendo alcançar preços até três vezes maior que o mogno. A importância e a valorização 
da teca devem-se às propriedades desejáveis da madeira, como durabilidade, estabilidade 
dimensional, facilidade de pré-tratamento, resistência natural ao ataque de fungos, insetos, 
pragas e brocas. Além dessas, o desenho e a cor são aspectos qualitativos importantes que 
tornam a teca a madeira de folhosa mais valorizada no mundo (VIEIRA et al., 2002).

Assim sendo, o presente trabalho buscou avaliar o desenvolvimento de um plantio 
experimental de teca, exposto a quatro espaçamentos em fi leiras duplas distintos, através 
do DAP das plantas.
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Metodologia

Caracterização da área do estudo

O trabalho foi realizado em um povoamento de Teca com 17 anos de idade, no IFMT 
Campus Cáceres. O clima da região segundo Köppen é Awi e apresenta temperatura média 
anual entre 23 e 25°C. O índice pluviométrico anual é de 1.277 mm, com máxima de 1.698 
mm e mínima de 843 mm. O relevo é plano e o solo classifi cado como Latossolo Vermelho 
Amarelo Distrófi co (EMBRAPA, 2006). O povoamento não recebeu desbaste, apenas des-
rama.

Coleta de dados

Com auxilio de fi ta métrica foram medidos os diâmetros a altura do peito (DAP) a 1,3 
m de altura, de 100 árvores sorteadas por parcela. 

Delineamento estatístico

Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados (DBC) com quatro tratamentos, 
e três blocos, totalizando 12 parcelas. O valor de cada parcela foi formado pela média de 
100 medidas. Os tratamentos estudados foram quatro espaçamentos em fi leiras duplas: 
3x2x2m, 4x2x2m, 5x2x2m, 6x2x2m.

Processamento de dados

Os dados obtidos foram submetidos aos seguintes procedimentos estatísticos:
i. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk, ao nível de 5% de probabilidade, através do software 

Assistat 7.7beta (SILVA, 2009);
ii. Teste de homocedasticidade de Hartley, ao nível de 5% de probabilidade, através do software 

Microsoft Excel 2007;
iii.Análise de variância aos níveis de 5 e 1% de probabilidade para os dados de tratamentos e 

blocos, por meio do software Assistat 7.7beta; 

Resultados e Discussões

Os dados do experimento possuem distribuição normal, e homocedasticidade, de 
acordo com o teste de Shapiro-Wilk, e de Hartley, respectivamente, ao nível de 5% de pro-
babilidade.
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Tabela 1. Análise de variância para DAP de Tectona grandis aos 17 anos de idade em Cáceres-MT.

FV GL SQ QM Fcal Ftab
Blocos 2 8,6066 4,3033 5,04ns 5,14

Tratamentos 3 6,3491 2,1163 2,48ns 4,75
Resíduo 6 5,1133 0,8522 - -

Total 11 20,0691 - - -
ns Não signifi cativo pelo teste F a 5% probabilidade.CV%=5,85

Os resultados obtidos das análises de variância (Tabela 1) indicam que não houve 
diferença signifi cativa entre as médias dos blocos e entre as médias de tratamentos, conti-
nuam confi rmando, em espaçamentos em fi leiras duplas, para o mesmo plantio, os resulta-
dos obtidos por Passos et al. (2000) e Passos et al. (2006).

Uma provável explicação para as variações pouco expressivas entre os arranjos es-
paciais pode ser justifi cada ao observar a área teórica de competição das raízes. Em um 
espaçamento de 6x1 m e 3x2 m, a área teórica para cada árvore é a mesma (6 m²), no en-
tanto, o inicio da competição por parte das raízes devem ocorrer primeiro no espaçamento 
6x1 m, devido o espaçamento entre planta na linha ser menor (1 m) (CAMPOS; LEITE, 
2013). 

Seguindo esse pressuposto, devido os arranjos avaliados serem em fi leiras duplas, 
e com mesmos espaçamentos entre as plantas nas linhas (2 m), e possível inferir que a 
competição por parte das raízes se iniciaram na mesma idade, independentemente da área 
disponível para cada planta (VENDRUSCOLO et al., 2015).

Já em experimento com teca aos 36 meses de idade realizado em Minas Gerais, foi 
possível observar que, os valores de DAP apresentaram-se de forma inversamente propor-
cional à área teórica disponível para cada planta, correspondente aos seus respectivos es-
paçamentos de plantio. Ou seja, na medida em que se aumentou o espaçamento, ocorreu 
uma diminuição dos valores das variáveis avaliadas (MACEDO et al., 2005).

Portanto, de modo geral, a diferença entre os efeitos dos espaçamentos experimen-
tados sobre a variável avaliada (DAP) não foram signifi cativas devido, provavelmente, à 
similar competição intraespecífi ca por fatores ambientais tais como luz e nutrientes, em 
cada espaçamento.

Conclusões

Os espaçamentos em fi leiras duplas testados não causam diferença estatística no 
DAP das plantas.
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade genética de frutos e sementes do tam-
boril (Enterolobium contortisiliquum) em três áreas no município de Cáceres-MT. Foram 
colhidos frutos de 8 indivíduos e levados para o laboratório, para medição do comprimento, 
largura, espessura e massa dos frutos e também foi colhido comprimento, espessura e 
massa fresca total das sementes. Os dados foram processados no programa Genes, cal-
culando a diversidade genética e similaridade por agrupamento. Verifi cou-se que a árvore 
6 localizada na rua 13 de julho na cidade de Cáceres teve a maior dissimilarida genética na 
características de comprimento e largura de fruto, comprimento e espessura de sementes. 
A árvore 7 localizada na praia do Dáveron se sobresaiu tendo a maior massa de fruto e tam-
bém o maior número de sementes por fruto. Na medição de espessura de fruto, não teve 
diferenciação genética, portanto, não é recomendado como marcador morfológico.
Palavras-chave: Agrupamento, Marcador morfológico, variabilidade

Introdução

A Enterolobium contortisiliquum, conhecida mais como “orelha de macaco” é uma 
espécie de porte grande, alcança de 20 a 30 metros de altura e possui 80 a 160 cm de 
diâmetro. Seu caule lenhoso é bastante utilizado para construção, fabricação de carvão, 
servem para a criação de jangadas e possui elevada porcentagem de saponina nas cascas 
e nos frutos, servindo para fabricação de sabão caseiro. Pode ser utilizada na arborização 
urbana e na recuperação de áreas degradadas (LORENZI, 1998).

Informações sobre ecologia e genética, em populações naturais, são incipientes na 
literatura em função da alta diversidade e complexidade de espécies, trazendo difi culdades 
na amostragem e nas metodologias apropriadas para o seu estudo. Esse conhecimento é 
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essencial para o entendimento da estrutura genética dessas populações e, portanto, para 
o delineamento de estratégia de conservação, melhoramento e manejo sustentável com 
atividades para a defi nição do tamanho de reservas, manejo adequado das espécies, re-
cuperação de áreas degradadas e coleta de sementes para plantios com espécies nativas 
(KAGEYAMA et al., 2003).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade genética do Enterolo-
bium contortisiliquum, afi m de conhecer a melhor forma de escolher uma matriz através de 
marcadores morfológicos, e a similaridade genética entre estes indivíduos.

Metodologia

Os frutos foram colhidos de oito árvores de Enterolobium contortisiliquum, localizadas 
no município de Cáceres-MT. Em cada uma delas foi obtida a medição de altura, diâmetro 
da copa e diâmetro do caule, e a posição geográfi ca (Tabela 1).

Foram colhidos 20 frutos por árvore, sadios, inteiros e sem deformações. Avaliou-se o 
comprimento (CF), diâmetro (DF) e a largura (LF), com auxílio de um paquímetro digital, e 
a massa do fruto (MF) em uma balança analítica. Em seguida, as sementes foram extraídas 
manualmente e determinou-se o comprimento (CS), espessura (ES) e a massa fresca total 
de sementes de cada fruto (MF).

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e posteriormente, utili-
zado o teste de tukey em nível de signifi cância de 5% de probabilidade, visando agrupar as 
médias dos genótipos e identifi car a variabilidade entre os acessos.

A divergência genética entre os genótipos foi avaliada com emprego da distância ge-
neralizada como medida de dissimilaridade, e para agrupamento dos genótipos.

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica e utilizados para a estimativa da 
diversidade genética no programa Genes (Cruz et al., 2013). O delineamento experimental 
foi inteiramente ao acaso (DIC), com 8 repetições de 20 frutos por árvore. Em seguida, 
foi calculada a dissimilaridade genética entre as árvores pela distância generalizada de 
Mahalanobis. A diversidade genética foi visualizada através dos métodos de agrupamento 
de otimização de Tocher e hierárquico UPGMA (Unweighted Pair Group Method with. Arithmetic 
Averaging).

Resultados e Discussões

Na Tabela 1 é apresentada as características dos genótipos avaliados e sua localiza-
ção, como: altura da árvore (m), diâmetro de copa (m), diâmetro a altura do peito (cm), local 
e coordenadas.
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Tabela 1. Características dos genótipos.

Genotipo Altura(m) DC(m) DAP(cm) Localização COODERNADAS
1 12,53 24 117,19 sematur- patio -16.061134, -57.689545
2 12,6 28 120,70 sematur-patio -16.061083, -57.689543
3 9,9 15 77,70 sematur-Baixada -16.060994, -57.689526

4 12,4 15,5 91,71
sematur- 

mangueiras
-16.060606, -57.689108

5 14,55 23 83,12 Vila Aparecida -15.811000, -57.412971
6 9,7 19 80,25 R. 13 de julho -16.067051, -57.679574
7 8,9 20,7 130,57 praia do daveron -16.061259, -57.690139
8 11,40 24,5 97,77 IFMT -16.131537, -57.694297

De acordo com a Tabela 2 em todas as variáveis avaliadas verifi caram-se diferenças 
signifi cativas entre os genótipos, exceto para a variável espessura do fruto (EF), que não 
se constitui um bom marcador morfológico.

Tabela 2. Resumo da análise de variância para as características comprimento (CF), largura (LF), espessura 
(EF) e massa (MF) de frutos e média do comprimento (MCS), média da espessura (MES) e massa fresca 

total (MST) de sementes em genótipos de Enterolobium contortisiliquum. Cáceres, 2017.

FV CF LF EF MF NS MCS MES MST
QM 61,40** 831,83** 11,32ns 2394,08** 33,29** 14,73** 29,71** 97,49**

Média 77,44 57,72 17,55 33,91 10,17 14,79 9,93 7,77
CV% 10,12 18,07 22,23 22,86 26,46 5,58 16,62 28,74

Mínimo 32,36 2 6,63 0,61 11,8 29,01 3,02 12,33
Máximo 103,5 17 26,14 15,8 17,83 97,14 40,8 68,89

** Signifi cativo a 1% de probabilidade; ns: não signifi cativo;                                                                                                    
coefi ciente de variação (CV), fonte de variação (FV); quadrado médio (QM).                                                                                                                                  

Fonte: programa genes

De acordo com a Tabela 3, a maior amplitude de Distância de Mahalanobis foi verifi -
cado entre os genótipos 7 e 5, por outro lado, a menor amplitude entre os genótipos 7 e 2, 
portanto, menor distância genética.

Tabela 3. Matriz de dissimilaridade genética entre os genótipos de Enterolobium contortisiliquum a                  
partir da Distância de Mahalanobis. Cáceres, 2017.

2 3 4 5 6 7 8
1 2,33 2,91 1,72 2,71 0,10 2,68 2,25
2 2,45 1,74 2,96 2,66 0,06 1,90
3 2,36 3,26 3,35 2,94 0,09
4 0,81 2,03 2,23 1,63
5 2,77 3,35 2,63
6 2,92 2,68
7 2,39

Fonte: programa genes

Pelo método de otimização de Tocher (Tabela 4) foi possível organizar os genótipos 
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em três grupos genéticos, o que foi confi rmado também pelo dendograma de dissilaridade 
(Figura 1).
 

Tabela 4. Agrupamento dos genótipos de Enterolobium contortisiliquum obtido pelo método de otimização de 
Tocher. Cáceres: IFMT, 2017.

Grupos Genótipos
I 2, 7 e 8
II 4, 6 e 1
III 3 e 5

Fonte: Programa genes.

Figura 1. Dendrograma representativo da dissimilaridade genética entre genóti-
pos de Enterolobium contortisiliquum, obtido pelo método UPGMA com base na dis-

tância de Mahalanobis, estimada a partir de características do fruto e sementes.                                                                                                                                  
Fonte: programa genes

Conclusões

Espessura da semente não deve ser recomendado como marcador morfológico.
Os genótipos apresentam foram agrupados em três grupos genéticos.
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Eixo 6. Engenharia Florestal: Silvicultura, Manejo e Conservação da Natureza.

Resumo

Este trabalho teve como objetivo a caracterização de um quintal agrofl orestal da comunidade de fl or da mata/
Cáceres-MT. Para isto realizou-se visitas à propriedade e entrevistas ao proprietário. Realizou-se a identifi -
cação das espécies. Há 15 anos o proprietário deixa a mata se regenerar, onde antes havia roça, e em volta 
da residência ele implantou o quintal. Este possui 147 indivíduos de 28 espécies, entre arbóreas frutíferas 
e culturas anuais. Do total, 37% é usado apenas na alimentação, 29,63% somente ornamental e 14,81% é 
usado tanto na alimentação quanto na medicina, 3,7% somente medicinal. Conclui-se que o uso do quintal 
agrofl orestal é importante na vida familiar, tanto para a beleza estética da propriedade quanto para a contri-
buição na alimentação e saúde do proprietário, amigos e vizinhos.
Palavras-chave: Conduta Profi ssional; Moral; Empresa. 

Introdução

Os quintais agrofl orestais são formas de uso e manejo da terra, nos quais árvores 
ou arbustos são utilizados em associação com cultivos agrícolas e/ou com animais, numa 
mesma área, de maneira simultânea (FERNANDES; NAIR, 1986). 

É uma área de produção localizada próximo a casa, onde é cultivada uma mistura de 
espécies agrícolas e fl orestais, envolvendo, também, a criação de pequenos animais do-
mésticos (MACEDO, 2000). Para Altieri (2002) os quintais são formas altamente efi cientes 
de uso da terra que incorporam diversas culturas com diferentes hábitos de crescimento, 
tendo como resultado uma estrutura semelhante às fl orestas tropicais, com diversas espé-
cies, e uma confi guração em estratos, imitando o processo de sucessão.

São muitas vantagens na implantação desses quintais, como a melhora do microcli-
ma, a atração de aves, a conservação do meio ambiente por não usar agrotóxicos, diminui 
a erosão do solo e consequentemente a perda de nutrientes. Segundo Santos e Guarim 
Neto (2003), outro aspecto muito importante a ser considerado sobre os quintais agrofl o-
restais, é que eles funcionam como banco genético, pois muitas espécies e variedades de 
frutas são cultivadas nesse agroecossistema.

Este trabalho teve por objetivo a caracterização de um quintal agrofl orestal da comu-
nidade de Flor da Mata no município de Cáceres- MT.
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Metodologia

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Cáceres-MT, na comunidade 
de Flor da Mata, nas proximidades do rio Sepotuba. Na propriedade do senhor José Nilton 
(seu Dé), um quintal agrofl orestal que ele vem desenvolvendo a 15 anos, com o manejo de 
espécies arbóreas nativas, frutíferas e culturas anuais. Propriedade onde era desmatada 
parte dela para a pratica de culturas anuais (roça) e agora ele deixa ela se regenerar. 

Foram feitas entrevistas com o proprietário, com perguntas abertas e visitas ao local 
para coleta de dados do quintal, como, dimensão do quintal, espécies, usos, manejo. 

Resultados e Discussões

O proprietário foi implantando o quintal logo que se mudou para propriedade e, a 
paixão pela natureza contribuiu para sua permanência na propriedade e formar o quintal 
agrofl orestal, com o arranjo espacial de forma aleatória. 

De acordo com o proprietário, o objetivo era trazer a diversidade de espécies para 
próximo, o aumento da variedade alimentícia, implementada com frutas, legumes, e usos 
medicinais, também aumentando a fauna do local, a produção da propriedade é somente 
para consumo do proprietário amigos e vizinhos, produtos estes que são doados.

No quintal foram identifi cados 147 indivíduos de 28 espécies (Figura 1) e uma área de 
5,500 m².

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Cu
m

ba
ru

Ar
oe

ira
Ip

ê 
ro

xo
Ip

ê 
Am

or
el

lo
Ce

dr
o

Pe
ro

ba
Ca

be
ça

 d
e 

ne
go

Ac
er

ol
a

In
gá

Bo
ca

iu
va

Li
m

a
Ba

na
na

Ca
ju

G
oi

ab
a

Pi
nh

ão

Ta
m

ar
in

do
Li

m
ão

M
ix

iri
ca

Ja
ca

Pi
nh

a
M

an
di

oc
a

Ba
ta

ta
 d

oc
e

Se
te

 c
op

as
Pa

u 
br

as
il

Pi
to

m
ba

M
an

da
ca

ru
Ja

to
bá

Am
es

ca

Número de individuos por espécie

Figura 1. Caracterização do quintal agrofl orestal.                                                                                          
Fonte: William N. de Souza.

As espécies mais abundantes foram a mandioca (Manihot esculenta) 34 indivíduos, 
banana (Musa spp.) com 24 e pinha (Annona squamosa) com 21. Por outro lado, haviam 
espécies com apenas 1 indivíduo, como, Ipê roxo (Handroanthus avellanedae), peroba 
(Paratecoma peroba), Pau Brasil (Paubrasilia echinata), Goiaba (Psidium guajava), entre 
outros. 

Quanto ao uso, 37% das espécies do quintal é usado apenas para alimentação, 
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29,63% como ornamental, 3,7% como medicinal, 14,81% é usado tanto alimentar como 
medicinal. 

Conclusões

Conclui-se que o uso do quintal agrofl orestal é importante na vida familiar, tanto para a 
beleza estética da propriedade quanto para a contribuição na alimentação e saúde do pro-
prietário, amigos e vizinhos. É também uma forma de fi xar o homem do campo, no campo.
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 Eixo 7. Informática: Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas

Resumo

A piscicultura é uma das áreas da aquicultura que trata da criação de peixes em cativeiro, no qual faz-se 
necessário o monitoramento constante dos níveis ideais de qualidade de água para redução de perdas. Para 
facilitar o constante monitoramento das análises de água pode-se fazer uso de automação que, por meio da 
junção de ferramentas, permite a realização de uma determinada atividade com pouca ou nenhuma interven-
ção humana. Neste trabalho buscou-se desenvolver um sistema de análise automática de pH para avaliar a 
qualidade de água em piscicultura, tornando o trabalho mais dinâmico e preciso. O sistema desenvolvido faz 
uso da plataforma Arduino Mega e sensor de pH. Nos testes de precisão e validação do sistema, o sensor 
de pH foi mergulhado em soluções tampão, que são soluções com com pH conhecido, permitindo obter os 
parâmetros necessários para calibrar o sistema e obter resultados com alto grau de precisão. Com base nos 
resultados obtidos, pode-se constatar a viabilidade do uso do sistema automatizado para análises de pH da 
água de pisciculturas.
Palavras-chave: Automação, Arduino, Aquicultura

Introdução

O monitoramento constante da qualidade da água dos viveiros de piscicultura tor-
na-se imprescindível em todo processo produtivo, pois níveis fora da faixa ideal, assim 
como mudanças bruscas de tais indicadores, podem prejudicar o crescimento, ocasionar 
doenças e até mesmo a morte dos peixes criados. Atualmente as análises de água de pis-
ciculturas são realizadas, em sua maioria, de maneira presencial in loco, sendo necessário 
que o responsável realize periodicamente a medição dos principais indicadores por meio 
de equipamentos e kits químicos. Uma vez constatada alguma alteração na qualidade da 
água, faz-se necessário a adoção de ações específi cas para reestabelecer o ambiente fa-
vorável à produção de peixes.

Uma das difi culdades desse método consiste na falha humana, em que o responsável 
pode esquecer ou não realizar a medição e acompanhamento, seja pela falta de tempo 
ou por estar ocupado com outras atividades na fazenda; ou ainda não residir no local de 
produção, difi cultando assim o monitoramento constantemente do ambiente. Outro entrave 
são os preços elevados dos equipamentos e kits químicos para análise de água, impedindo 
que a maioria dos piscicultores os tenha. Dessa forma, o proprietário não efetua o acom-
panhamento da qualidade da água e, consequentemente, poderá ter perdas signifi cativas.

Uma alternativa de baixo custo para sanar esse problema consiste no desenvolvimen-
to de um sistema de telemetria que, em suma, realiza medições constantes do ambiente. 
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O sistema pode ser instalado nos tanques de piscicultura para realizar o monitoramento 
periódico dos indicadores de qualidade de água por meio de sensores eletrônicos de baixo 
custo.

Segundo Braga et al. (2002), há diversos parâmetros determinantes na caracterização 
da qualidade da água, representando suas características físicas, químicas e biológicas. O 
pH, potencial hidrogeniônico, é um parâmetro químico muito importante a ser considerado 
em aquicultura, já que possui um efeito sobre o metabolismo e processos fi siológicos de 
peixes, e todos os organismos aquáticos. Consiste numa medida da concentração de íons 
H+ na água, sendo na prática mensurando através de kits colorimétricos ou peagâmetros 
digitais. A sua medida se dá em uma escala que varia de 0 a 14, de modo que o pH igual a 
7 corresponde ao neutro, abaixo de 7, ácido, acima de 7 básico ou alcalino. O valor reco-
mendado para um ótimo desenvolvimento da grande maioria das espécies de peixes varia 
de 6,5 a 8,5. Valores inferiores a 6,5 ou superiores a 8,5 causam problemas fi siológicos 
diversos tanto no crescimento quanto na reprodução, bem como são causas de mortalidade 
expressiva do plantel (ARANA, 2004; MORO et al., 2013).

Neste trabalho buscou-se desenvolver uma ferramenta de baixo custo para análise 
automática do pH da água, a fi m de permitir ao piscicultor realizar o monitoramento em 
tempo real.

Metodologia

Na etapa inicial do projeto, foi realizado um estudo para defi nição dos componentes 
necessários para desenvolver a ferramenta de análise de água. Nesta etapa levou-se em 
consideração a capacidade de processamento, compatibilidade de sensores e o custo. 

Para gerenciar os componentes foi utilizado o Arduino, pois trata-se de uma platafor-
ma de automação open-source composto por uma placa automação com um controlador 
e entradas e saídas tanto digitais como analógicas. O Arduino utilizado foi a versão Mega, 
que possui um ambiente próprio de desenvolvimento em linguagem C com algumas modifi -
cações, sendo possível desenvolver projetos utilizando uma placa com o microcontrolador 
Atmega2560 e 54 pinos digitais utilizados para entrada e/ou saída de dados. 

Outro componente utilizado foi o kit SEN0161 que contém um sensor de pH e um 
módulo para aferir o parâmetro pH. A codifi cação utilizada como base foi encontrada no site 
DFROBOT e adaptada para uso neste projeto. O módulo utilizado tem por função regular e 
transformar a voltagem a ser utilizada no sensor de pH, pois este atua em baixa voltagem. 

Para o desenvolvimento e testes em laboratório, fez-se uso de notebook, o microcon-
trolador Arduino Mega, o kit contendo sensor de pH e módulo de controle de voltagem. A 
montagem do circuito interligando o Arduino Mega ao sensor de pH foi realizada a partir da 
protoboard, sendo este um importante instrumento para a prototipação de circuitos, tornan-
do possível a comunicação entre os sensores e o microcontrolador Arduino.

Os testes com o kit pH SEN0161 foram realizados em soluções tampão com pH co-
nhecido, para que assim fosse possível constatar a precisão das leituras e, se necessário, 
realizar a calibração do sistema. Foram utilizadas duas soluções para os testes, uma com 
pH 7,00 e outra com pH 4,00. Para uma maior precisão dos dados, o sensor utilizado para 
análise de pH fi cou submerso durante 5 minutos em cada solução. 

Durante os testes iniciais de pH foi observado que o sensor não estava realizando 
leituras precisas, sendo necessário realizar uma calibração. A calibração foi realizada com 
regulagens no potenciômetro (regulador de tensão) do módulo e algumas alterações no 
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código fornecido pela fabricante do Kit. Após a calibração, foi realizado um segundo teste 
em soluções tampão, para assim validar a calibração realizada e obter com precisão os 
dados aferidos.

Resultados e Discussões

O Quadro 01 apresenta os valores do pH das soluções tampão utilizadas e os resul-
tados obtidos nos testes iniciais e fi nais em cada solução. Nos testes iniciais, observa-se 
que o kit pH SEN0161 estava descalibrado, pois apresentou valores muito discrepantes 
dos valores reais de pH das soluções tampão. Após a calibração, foi possível obter valores 
corretos e precisos nas análises, com oscilações de ±0,01.

Quadro 01. Comparativo entre os valores de pH das soluções tampão utilizadas e do sensor                         
antes e depois da calibração 

Solução Tampão
Kit pH SEN0161            

(antes da calibração)
kit pH SEN0161             

(depois da calibração)
Desvio Padrão

7,00 7,01 7,00 0,0070
4,00 5,67 4,00 1,1808

Beck et al. (2006) tiveram êxito ao desenvolver um projeto para análise automática 
de água e afi rmaram que se mostrou um sistema inovador, pois como a atividade piscícola 
demanda uma dedicação constante para manter uma boa qualidade de água, a ferramenta 
possibilita um monitoramento constante, garantindo um conforto maior para a pessoa res-
ponsável pela piscicultura. 

Fernandes (2012) e Laranjeira (2014) também desenvolveram projetos semelhantes, 
em que se verifi ca que o projeto desenvolvido por eles apresentou-se viável para a aplica-
ção em tanques de piscicultura pela praticidade e segurança no monitoramento de indica-
dores de qualidade de água.

Assim como nos projetos desenvolvidos por Beck et al. (2006), Fernandes (2012) e 
Laranjeira (2014), neste trabalho foi possível desenvolver o sistema de análise de água 
automático de baixo custo e funcional para ser utilizado em pisciculturas. Este tipo de fer-
ramenta desenvolvida se mostra de extrema importância, pois possibilita monitoramento 
constante, redução de custos e tempo para a realização de análises e, principalmente, evita 
prejuízos causados pela má qualidade de água.

Considerando que o sistema desenvolvido permite monitorar constantemente a qua-
lidade da água evitando assim uma série de problemas, esta ferramenta possibilita maior 
precisão dos resultados do que as análises realizadas através de reagentes químicos, que 
são bastante complexos e demorados. 

Como trabalhos futuros e de continuidade deste projeto, será implementado um mó-
dulo adicional ao sistema de monitoramento para permitir o envio dos parâmetros aferidos 
ao responsável pelo tanque, bem como irá permitir a emissão de notifi cações caso seja 
detectada alguma alteração na qualidade da água que indique a necessidade de imediata 
intervenção.
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Conclusões

O sistema de análise automática do parâmetro de pH da água mostrou viabilidade 
para ser utilizado em piscicultura, pois os dados obtidos nos testes foram bastante precisos.
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Eixo 7. Informática: Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas. 

Resumo

A utilização de tecnologias no processo de produção animal infl uencia na diminuição dos custos de produção 
e no melhor aproveitamento das condições ambientais. No presente trabalho buscou-se desenvolver um sis-
tema de análise automática da temperatura da água para piscicultura, tornando o trabalho mais dinâmico e 
preciso. O sistema desenvolvido utiliza a plataforma Arduino Mega e um sensor de temperatura. Nos testes 
de precisão e validação do sistema, o sensor de temperatura foi mergulhado em água juntamente com termô-
metros para comparar as medições. Foi observado ao fi nal dos testes, que os valores obtidos foram bastante 
precisos. O sistema desenvolvido mostrou-se viável para ser utilizado no monitoramento do parâmetro tem-
peratura como indicativo de qualidade da água em piscicultura.
Palavras-chave: Automação, Aquicultura, Monitoramento.

Introdução

A evolução tecnológica com a incorporação da eletrônica nos campos de pesquisa e 
desenvolvimento tem impulsionado inovações nas mais diversas áreas do conhecimento. 
Na área da aquicultura, o desenvolvimento de novas tecnologias tem possibilitado signifi ca-
tivas mudanças na prática, tais como na alimentação automatizada de peixes e na implan-
tação de sistemas de supervisão e de controle que permitem a leitura e o registo das cara-
terísticas da água remotamente com ou sem a supervisão humana. A tecnologia aplicável à 
aquicultura pode abranger o desenvolvimento de sensores e de inteligência artifi cial, para 
o controle local ou remoto do sistema (LARANJEIRA, 2014). 

Segundo Junior et al. (2015), a utilização de tecnologias no processo de produção 
animal infl uencia na diminuição dos custos de produção e no melhor aproveitamento das 
condições químicas, físicas e biológicas do ambiente. A automação pode ser conceituada 
como sendo a junção das ferramentas necessárias para realização de uma determinada 
atividade, do processo para chegar ao objetivo desta atividade e do controle para tal, fazen-
do com que haja pouca ou nenhuma intervenção de trabalho humano (SILVEIRA, 2015). 
Embasada por esta defi nição, torna-se a solução mais efi caz no que tange ao problema de 
falta de mão de obra, não somente na piscicultura, mas em qualquer outra atividade. 

Segundo Rodrigues et al. (2014), para realizar a análise ambiental em tempo real faz-
se necessário o uso de sensores que permitem aferir dados do ambiente e, por meio de 
uma plataforma computacional, é possível interpretar e analisar os dados de produção e 
controlar todo este processo. Na área da piscicultura, Braga et al. (2002) descreve que há 
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diversos parâmetros determinantes na caracterização da qualidade da água, representan-
do suas características físicas, químicas e biológicas. 

A temperatura é um parâmetro físico muito importante para a qualidade da água na 
piscicultura (SEBRAE, 2013), pois por serem animais pecilotérmicos, os peixes não regu-
lam sua temperatura do corpo (SILVA et al., 2016). Em vista disso, a temperatura ambiental 
tem um profundo efeito sobre o crescimento, a taxa de alimentação e o metabolismo destes 
animais (ARANA, 2004). Temperaturas acima ou abaixo da faixa ideal podem inibir o cres-
cimento, além de favorecer a incidência de doenças (ARANA, 2004; MORO et al., 2013). 

Neste trabalho buscou-se desenvolver uma ferramenta computacional de baixo custo 
voltada para a automação e controle na área de piscicultura, mais especifi camente no as-
pecto voltado a análise automática da temperatura da água, a fi m de permitir ao piscicultor 
realizar o monitoramento em tempo real.

Metodologia

Na etapa inicial do projeto, foi realizado um estudo para defi nição dos componen-
tes para desenvolver a ferramenta de análise e monitoramento da temperatura da água, 
considerando aspectos relacionados a capacidade de processamento, compatibilidade de 
sensores e o custo baixo. 

Para gerenciar os componentes eletrônicos foi utilizado o Arduino, pois trata-se de 
uma plataforma de computação open-source composto por uma placa com um controlador 
e entradas e saídas tanto digitais como analógicas. O Arduino utilizado foi o Mega, que 
possui um ambiente próprio de desenvolvimento em linguagem similar ao C e conta com 
um microcontrolador Atmega2560. Ele é composto por 54 pinos digitais para entrada e/ou 
saída de dados.

Para aferir a temperatura foi utilizado o sensor DS18B20, que tem por característica 
ser impermeável e possuir precisão de ±0,5 °C. A programação de uso do sensor teve por 
base o trabalho de Thomsen (2015).

A ferramenta foi montada utilizando notebook, o microcontrolador Arduino Mega e 
o sensor de temperatura DS18B20. A prototipação do circuito foi realizada com o auxílio 
de uma protoboard que permite realizar a conexão do Arduino com os sensores e demais 
componentes eletrônicos. 

Para a realização dos testes, o sensor de temperatura DS18B20 foi imerso em dois 
béquers, um contendo água em temperatura ambiente de ± 32 °C e em água refrigerada 
com temperatura aferida em ± 11 °C. Para realizar a verifi cação da precisão do sensor 
DS18B20 foram utilizados dois termômetros distintos, um de mercúrio e outro de álcool. 
Tanto o sensor quanto os termômetros fi caram mergulhados durante 5 minutos em cada 
béquer, para que assim fosse obtido uma maior precisão no teste.

Resultados e Discussões

Os testes iniciais e de calibração do sistema, utilizando os dois termômetros imersos 
nas duas amostras de água, demonstraram uma boa acurácia entre resultado aferido e o 
real, pois como demonstrado no Quadro 01, proximidade dos valores obtidos no sensor 
com os valores obtidos pelos termômetros obteve variação de ± 0,5° C, demonstrando a 
boa efi cácia de uso deste sensor no sistema.
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Quadro 01. Comparativo entre os resultados encontrados utilizando o sensor DS18B20 e termômetros de 
mercúrio e álcool

Sensor 
DS18B20 (°C)

Termômetro de 
mercúrio (°C)

Termômetro de 
álcool (°C)

Desvio Padrão

32,0 32,0 31,5 0,2886
11,0 11,0 11,0 0,00

Beck et al. (2006) tiveram êxito ao desenvolver um projeto para análise automática 
de água e afi rmaram que se mostrou um sistema inovador, pois como a atividade piscícola 
demanda uma dedicação constante para manter uma boa qualidade de água, a ferramenta 
possibilita um monitoramento constante, garantindo um conforto maior para a pessoa res-
ponsável pela piscicultura.

Silveira e Alves (2015) também desenvolveram um sistema remoto de indicadores da 
qualidade de água de tanques de piscicultura de baixo custo, no entanto, utilizaram três 
sensores eletrônicos (temperatura, condutividade e turbidez). Os autores verifi caram que 
o projeto desenvolvido por eles apresentou-se viável para a aplicação em tanques de pis-
cicultura pela praticidade e segurança no monitoramento de indicadores de qualidade de 
água.

Assim como nos projetos desenvolvidos por Beck et al. (2006) e Silveira e Alves 
(2015), o presente trabalho conseguiu desenvolver um sistema automático de análise da 
temperatura de água de baixo custo e funcional para ser utilizado em pisciculturas. 

Considerando que o sistema desenvolvido permite monitorar constantemente a qua-
lidade da água, evitando assim uma série de problemas, esta ferramenta torna-se extre-
mamente importante para piscicultores. A ferramenta desenvolvida possibilita também uma 
redução de custos e tempo para análise e, principalmente, evita prejuízos causados pela 
má qualidade de água.

Conclusões

Foi possível desenvolver o sistema automatizado para análise e monitoramento da 
água, prototipado pela plataforma Arduino Mega e sensor de temperatura, o que viabiliza a 
utilização deste sistema desenvolvido em análises de água de piscicultura. 
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Eixo 7. Informática: Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas. 

Resumo

O trabalho trata-se do desenvolvimento de um aplicativo sobre a formação do Planeta Terra e tem como intuito 
ser uma ferramenta que permita ensinar/aprender de forma lúdica sobre o processo de formação da Terra. O 
aplicativo, na forma de um jogo, possui questões sobre a formação da Terra tendo uma animação e uma dica 
para ajudar a responder à questão. Ele foi desenvolvido através da utilização das ferramentas Blender, HTML 
e CSS que permitiram a programação, diagramação e execução do aplicativo. Por fi m, foi desenvolvido um 
protótipo e a partir de sua experimentação pode-se ter uma base que permitiu a visualização geral do aplica-
tivo e sua operacionalização, concluindo-se que os objetivos propostos no projeto foram atingidos.

Palavras-chave: Aprendizagem, Aplicação web, Lúdico.

Introdução

De acordo com Teixeira et. al. (2008, p.2) “o Planeta em que vivemos é formado pelo 
mesmo material que compõe os demais corpos do Sistema Solar e tudo o mais que faz 
parte de nosso universo”, podendo-se entender que “a origem da Terra está ligada intrinse-
camente à formação do Sol, dos demais planetas do Sistema Solar e de todas as estrelas 
a partir de nuvens de gás e poeira interestelar”.

O processo de formação da Terra foi complexo e necessita que cada uma de suas fa-
ses seja bem compreendida. É isso que o projeto propõe. Dessa forma, o projeto objetivou 
o desenvolvimento de um sistema com interface Web que possibilite a aprendizagem do 
processo de formação da Terra de forma lúdica.

Metodologia

O conteúdo do sistema foi escolhido tomando como base o documentário Construindo 
o Planeta Terra (ABBAS, 2010), que mostra cronologicamente como foi formado o Planeta 
Terra.

Para a criação do aplicativo, com interface web, foram utilizadas tecnologias que per-
mitem a confecção de uma página onde o usuário interage com o software sobre a temática 
proposta. Ele consiste em um jogo onde o usuário responde a perguntas sobre a formação 
da Terra e acompanha a animação de cada uma de suas fases. 
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Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizado o HTML5, uma linguagem de marca-
ção estruturada constituída por códigos que delimitam conteúdo específi co, seguindo uma 
sintaxe própria (PACIEVITCH, 2016). Ele permite a interação com diversas ferramentas, 
dentre elas, o Blender, através da integração das animações no corpo da página.

O Blender permite a criação de conteúdos em 3D, ou seja, a criação de espaços tridi-
mensionais, imagens estáticas, como vídeos de alta qualidade, incorporar ainda um motor 
3D em tempo real, que possibilita também a criação de conteúdo 3D interativo, para repro-
dução stand-alone (BLENDER TOTAL, 2008). 

O CSS é uma linguagem de estilo que é usada para descrever a apresentação de um 
documento escrito em HTML ou XML. CSS descreve como elementos são mostrados na 
tela, no papel, no discurso ou em outras mídias, e é uma das principais linguagens da open 
web e tem sido padronizado pela especifi cação da W3C (ARTHUR, 2017).

Resultados e Discussões

O jogo possui um personagem (Figura 1) que mostra para o usuário perguntas sobre a 
Formação do Planeta Terra contendo quatro alternativas cada. O usuário terá acesso a uma 
página inicial, em seguida ele será direcionado para a primeira pergunta, caso ele selecione 
a alternativa errada, terá uma dica que pode ajudá-lo a responder a pergunta corretamente. 
Em caso de acerto, é direcionado para a próxima pergunta (Figura 2).

Figura 1. Personagem do jogo.                                                                                                                                          
Fonte: Arquivo Pessoal.

A animação apresentada durante a passagem de fase do jogo foi criada no Blender, e 
o software foi desenvolvido no HTML. Uma das animações foi desenvolvida utilizando uma 
esfera, onde selecionamos a parte do movimento realizado e fi xamos o ponto para fazer o 
objeto se mover. Foi preciso fi xar outro ponto para fi nalizar o movimento de rotação.
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Figura 2. Fluxograma do aplicativo.                                                                                                                     
Fonte: Arquivo Pessoal.

A principal difi culdade na elaboração do aplicativo foi construir as animações e integrá
-las às teclas de atalho do Blender. Houve também difi culdade em encontrar nos tutoriais do 
HTML as explicações e ferramentas necessárias para a elaboração do projeto. Com isso, 
muitas das soluções tiveram de ser criadas pelo próprio grupo. 

Conclusões

Durante o desenvolvimento do software teve-se muita difi culdade em encontrar vídeo 
aulas para ajudar na utilização do Blender que é uma ferramenta muito complexa e que 
possui muitas teclas de atalhos, sendo difícil de usar para fazer a modelagem, o movimento 
e as animações. Foi criado um protótipo do aplicativo e este foi tomado como base para a 
construção da versão fi nal. 

Com isso, entende-se que a proposta do projeto foi efetivada. Acredita-se ainda que 
um aplicativo complementar a esse, ou mais aprofundado, poderá ser criado futuramente a 
partir dessa base já montada. 
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Eixo 7. Informática: Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas.

Resumo

O uso de hortaliças medicinais tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre a população. A uti-
lização da tecnologia da informação pode facilitar o acesso ao conhecimento sobre as plantas medicinais e 
ampliar ainda mais o uso. O objetivo deste trabalho foi criar um aplicativo para dispositivos móveis que per-
mite a consulta das hortaliças medicinais listadas em portfólio, sobre seus benefícios e como utilizar de forma 
correta. Para o desenvolvimento do aplicativo foram utilizadas as linguagens Javascript e HTML 5, por serem 
compatíveis com as plataformas Android, IOS, Windows Phone e até Windows 8. 

Palavras-chave: aplicativo, conhecimento, Android e portfólio 

Introdução

Nos dias de hoje o uso de plantas medicinais vem sendo usado e recomendado cada 
vez mais por médicos, por ser um modo de medicamento que qualquer um pode ter aces-
so, basta apenas ter o conhecimento certo para que se possa utilizá-las (VEIGA JR et al., 
2005). Contudo, em estudo realizado por este trabalho, observou-se que os livros trazem 
de forma ampla o conhecimento sobre as Hortaliças, porém, por questão cultural da socie-
dade ou pelo custo do livro, poucas pessoas têm acesso as informações concernentes aos 
benefícios das Hortaliças Medicinais.

Assim, o objetivo desta pesquisa foi apresentar uma solução voltado às hortaliças 
medicinais de uso social em dispositivos móveis para a disseminação dos seus benefícios. 
Bem como, elaborar um portfólio de hortaliças medicinais, e, assim, desenvolver um aplica-
tivo para que permita a consulta das hortaliças medicinais listadas no portfólio

Metodologia 

O aplicativo proposto foi desenvolvido para uso em dispositivos moveis. O sistema 
especialista foi desenvolvido para utilização em sistema operacional Android (versão 2.3 ou 
superior) possibilitando a sua utilização em smartphones, facilitando a mobilidade e aces-
sibilidade do sistema. A utilização da plataforma Android foi escolhida, pois, a maioria dos 
usuários de smartphones utilizam o sistema Android.

O aplicativo foi desenvolvido em linguagem Javascript e linguagem de markup HTML 
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5 (Linguagem de Marcação de Hipertexto), escolhidas por funcionarem como uma lingua-
gem de programação universal para várias plataformas, incluindo o Android, IOS, Windows 
Phone e até Windows 8.

Para fazer o upload dos recursos HTML5, CSS e JavaScript para funcionar como app 
para as plataformas de sistemas, utilizamos os serviços Adobe® PhoneGap TM Build, onde 
se faz a compilação destes.

O Adobe PhoneGap é uma estrutura de desenvolvimento de código aberto baseada 
em padrões para a construção de aplicativos móveis multiplataforma com HTML, CSS e 
JavaScript para iOS, Android TM e Windows® Phone 8.

Resultados e discussões 

No âmbito das aplicações móveis acerca dessa temática, existem alguns aplicativos 
semelhantes ao apresentado neste trabalho, tais como: Medicina Natural, Guia de plantas 
medicinais, Plantas Medicinais, etc. Porém todos estes são voltados para as plantas de um 
modo geral sem um foco especifi co, e algumas são pagas e funcionam apena online. O di-
ferencial do PLANTASMÉDIC é dada pelo fato de ter seu foco voltado apenas as hortaliças 
medicinais, não ter custo para o usuário e funcionar off -line.

O uso do aplicativo é útil para a população, pois é de fácil acesso em dispositivos mó-
veis com plataforma Android e, também, não tem nenhum custo para o usuário. O aplicativo 
utiliza um portfólio de hortaliças medicinais que traz as informações completas sobre 19 
hortaliças medicinais, como: a sua descrição, o seu modo de preparo, suas contra – indica-
ções (se tiverem contra – indicações) e seu valor benéfi co para a saúde.

O sistema é de uso fácil, onde o usuário escolherá uma das hortaliças, e assim, será 
levado a uma guia onde contém todas as informações necessárias para seu uso, e deste 
modo, a interação do App com o usuário será bem exercida e ampla.

Conclusões

O objetivo do Plantasmédic foi alcançado pois traz de forma necessária o conheci-
mento sobre os benefícios das hortaliças medicinais em dispositivos móveis , de maneira 
rápida, efi ciente e que todos têm fácil acesso, deixando de lado todos os problemas refe-
rentes a questão cultural da sociedade, e ao custo do livro ou a outros problemas de acesso 
a estes conhecimentos.
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Eixo 7. Informática: Desenvolvimento de Sistemas e Inovações Tecnológicas.

Resumo

O trabalho diz respeito à um sistema automatizado de aquecimento para pintainhos (SAAP), cujo objetivo é 
sanar os problemas como possíveis perdas de animais e facilitar o manejo das aves nas pequenas produ-
ções. Para tal, utilizou-se das ferramentas do dispositivo Arduino, que são simples, práticas e acessíveis. Os 
testes de aplicação realizados comprovaram que o sistema atende não só aos objetivos propostos, como tam-
bém se estima que possa auxiliar na problemática do consumo excessivo e desnecessário de energia elétrica.
Palavras-chave: Tecnologia, Pequena produção agrícola, Arduino, Manejo Facilitado.

Introdução

A utilização da tecnologia nas pequenas produções agrícolas

Haja vista que durante os quinze primeiros dias de vida das aves é necessário manter 
a temperatura da área em que se encontram entre 35ºC e 28ºC, e que em pequenas produ-
ções este controle é feito manualmente por meio de lâmpadas incandescentes, havendo a 
necessidade de que haja sempre alguém para fazer o controle da temperatura do ambiente, 
ligando ou desligando a lâmpada. Deste modo nota-se que há a suscetibilidade á perdas de 
animais em períodos, como a madrugada, em que ocorrem quedas mais signifi cativas de 
temperatura e que nem sempre há alguém com disponibilidade para permanecer em vigia 
para garantir que a temperatura se mantenha ideal.

Considerando a possibilidade de sanar tais problemas com a aplicação de tecnologia 
nas pequenas produções, surgiu o questionamento de como desenvolver uma tecnologia 
acessível e descomplicada, que auxilie e facilite o manejo das aves para os produtores. 
Motivados por estas razões foi desenvolvido um sistema automatizado para o controle da 
temperatura da área em se encontram os pintainhos, o círculo de proteção (que tem como 
função proteger os animais do frio e das correntes de ar).

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido em três principais etapas: 1.Planejamento: Estudou-se 
quais eram os possíveis meios para desenvolver um sistema com as premissas postas. Ao 
fi nal das pesquisas, escolheu-se o Arduino por atender todos os requisitos propostos; 2.De-
senvolvimento do Software –Programação: Durante esta fase desenvolveu-se dois subpro-
cessos. Ao passo em que a programação era feita, também ocorriam os testes dos códigos 
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elaborados por meio do simulador virtual Tinkercad, para que os erros de aplicação fossem 
detectados antes de os códigos serem executados nas placas eletrônicas, evitando possí-
veis danos ao material; 3.Montagem da parte física do sistema: Após ter sido desenvolvido 
o software, foi montado o circuito físico do sistema, onde foi utilizado um placa de Arduino, 
duas protoboards, um sensor de temperatura LM35, um relé, um display LCD 16X2, um 
bocal e uma lâmpada incandescente de 100w. Para a escolha da lâmpada com potência de 
100w foram feitas medições das diferentes temperaturas obtidas com lâmpadas com 60w 
e 150w de potência. A medição foi realizada utilizando o termômetro do próprio sistema, 
em intervalos de 10 minutos, totalizando 35 minutos de observação para cada lâmpada 
incandescente (pois após este período a temperatura se estabiliza). Os dados obtidos se 
encontram na tabela 1. Considerando a variação de temperatura ideal para o aquecimento 
dos pintainhos (entre 28ºC e 35ºC), foi escolhida a lâmpada de 100w, tendo em vista que 
a temperatura atingida foi de 35,16ºC, e que a lâmpada com potência de 150w causaria 
desconforto aos animais por conta do superaquecimento e a outra (com potência de 60w) 
apresenta aquecimento um pouco inferior ao da lâmpada escolhida, e por isso poderia vir a 
causar incômodo por não fornecer temperatura adequada.

Tabela 1. Avaliação de Temperatura (ºC) submetido três potências de lâmpadas incandescentes(w) em um 
intervalo de tempo de 35 minutos

Potência das 
Lâmpadas

10 minutos 20 minutos 30 minutos 35 minutos

60w 32,69ºC 33,44ºC 33,88ºC 34,30ºC
100w 32,58ºC 33,70ºC 34,95ºC 35,16ºC
150w 35,16ºC 37,60ºC 41,00ºC 43,30ºC

Fonte: Equipe de Desenvolvimento.

Resultados e Discussões

Ao fi nal das etapas de desenvolvimento, o SAAP foi implementado à um círculo de 
proteção contendo três pintainhos. Ao fazer a aplicação do sistema fi nal foi observado o 
comportamento dos pintainhos, que segundo Santos (2006), quando a temperatura está 
ideal, os pintainhos devem se distribuir uniformemente por todo o círculo de proteção. Se a 
temperatura estiver acima do ideal as aves se afastam da fonte de calor e fi cam ofegantes, 
caso contrário eles devem se amontoar embaixo da fonte de calor (a lâmpada, no caso do 
SAAP) e começam a piar. Na implementação do sistema, pôde-se perceber incômodo, pois 
a lâmpada estava muito próxima dos mesmos (30cm). Posteriormente, o distanciamento 
foi alterado para 45cm (altura máxima indicada), e então os animais comportaram-se de 
acordo com o que se espera quando a temperatura está ideal.  Foi confi rmado que o siste-
ma era realmente efi caz, pois os animais se comportaram de acordo com o que se espera 
quando a temperatura está confortável. Foi percebido que nos círculos (que possuíam as 
mesmas dimensões, a mesma quantidade de animais, e todos utilizavam lâmpadas de 
100w na mesma altura) que não estavam sendo utilizado o sistema, as lâmpadas se man-
tinham acesas, mesmo com os animais demonstrando desconforto por excesso de calor 
e, consequentemente, notava-se que não havia necessidade de manter a lâmpada acesa, 
ocasionando um consumo desnecessário e excedente de energia elétrica.
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Conclusões

Pode-se concluir que o objetivo do trabalho foi alcançado, e que além dos objetivos 
propostos inicialmente, o Sistema pode ser aplicado para outros fi ns, como por exemplo 
em estufas de plantas, chocadeira, ou até mesmo para outros animais que necessitem de 
aquecimento extra corporal, bastando haver algumas alterações no código.  Estima-se que 
o uso dessa ferramenta, a longo prazo, possa auxiliar na redução do consumo de energia 
elétrica e proporcionar o melhor aproveitamento do tempo do produtor. Desta forma, o pro-
duto desenvolvido pode ser aplicado a níveis comercial para as pequenas produções.
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Eixo 8: Tecnologias Química: Processos químicos e bioquímicos, Gestão de resíduos, Biotecnologia.

Resumo

O presente estudo teve como objetivo analisar as propriedades físico-químicas presentes no óleo de urucum 
a fi m de avaliá-lo como matéria-prima potencial para a síntese de biodiesel. O óleo de Urucum foi caracte-
rizado de acordo com os parâmetros de Índice de acidez (IA), Índice de Iodo (Iodo), Índice de peróxidos (IP), 
densidade (d), umidade, índice de saponifi cação (IS), porcentagem de ácidos graxos (%AGL), índice de 
ésteres (IE) e Peso molecular (PM). Os resultados dessa caracterização revelam um grau de deterioração 
avançado, evidenciado pela alta acidez (1,162 mg KOH/g), elevado teor de ácidos graxos (4,348 %) e ele-
vado índice de peróxido (39,541 meq/Kg) do óleo. Essa degradação pode ser atribuída ao seu alto grau de 
instauração descrito na literatura e evidenciado experimentalmente pelo seu índice de iodo elevado (142,806 
g de I2/ 100g). Essas características tornam o óleo inapto a ser utilizado como matéria prima na síntese de 
biodiesel, no entanto, para torná-lo apto basta submetê-lo a uma neutralização prévia, onde os ácidos graxos 
livres reagem com solução alcalina e são transformados em sabões, que serão removidos do óleo neutro por 
processo físico.
Palavras-chave: Insaturação, Acidez, Biodiesel.

Introdução

As matérias-primas mais utilizadas na síntese de biodiesel são: óleos vegetais, gor-
dura animal, óleos e gorduras residuais. Entre as oleaginosas mais comuns, destaca-se a 
soja, o amendoim, o girassol, a mamona e a canola. A soja, apesar de ser maior fonte de 
proteína que de óleo, pode ser uma importante matéria-prima no esforço de produção de 
biodiesel, uma vez que quase 90% da produção de óleo no Brasil provém dessa legumino-
sa. 

A Amazônia tem apresentado excelentes resultados na produção de oleaginosas de 
palmeiras, das quais se destaca o dendê. Muitas outras espécies oleaginosas nativas es-
palhadas pela região poderiam abastecer pequenas unidades industriais, conferindo auto 
sufi ciência local em energia, constituindo o que se poderia conceituar de “ilhas energéticas” 
(LIMA, 2004). 

Dentre várias espécies oleaginosas nativas da Amazônia, destaca-se o urucum. O 
Urucum, também conhecido como urucu, colorau, açafrão, açafroeira-da-terra(BA) ocorre 
na região Amazônica até a Bahia na fl oresta pluvial, geralmente ao longo de rios e é larga-
mente cultivada por indígenas amazônicos. É muito empregado pelos índios amazônicos 
para tingir a pele, como repelente de insetos e para rituais religiosos. Um quilograma de 
urucum, contem aproximadamente 22.000 unidades de sementes. Sua viabilidade em ar-
mazenamento é superior a 6 meses (LORENZI, 2009). 

No Brasil o urucum é altamente utilizado como condimento na culinária. O óleo extraí-
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do no urucum é empregado na fabricação de cosméticos bronzeadores. São raros os estu-
dos que tratam das características do óleo de urucum. Até a presente data essa pesquisa 
não encontrou nenhum trabalho científi co que empregue o óleo de urucum na síntese de 
biodiesel. 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo analisar as propriedades físico-
químicas presentes no óleo de urucum a fi m de avalia-lo como matéria-prima potencial para 
a síntese de biodiesel.   

Metodologia

O óleo de Urucum foi caracterizado de acordo com os parâmetros de Índice de acidez 
(IA), Índice de Iodo (Iodo), Índice de peróxidos (IP), densidade (d), e porcentagem de ácidos 
graxos (%AGL).

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 
descrita por Moretto e Fett, (1998), que defi ne 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. 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 oléico, em óleos comuns, brutos e refi nados.

A densidade do óleo foi 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 s de espera efetuar a leitura visual da densidade indicada. 
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). 

A determinação do índice de iodo foi realizada de acordo com a metodologia descrita 
pelo Moretto e Fett, (1998) que defi ni como número 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. A determinação do índice de peróxido se deu de acordo com a com a 
metodologia descrita por Moretto e Fett, (1998) que defi ni o índice de peróxidos como a me-
dida do conteúdo de oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 100g 
de gordura. O método determina em meq por 1000g de amostra, todas as substâncias que 
oxidam o iodeto de potássio.

Resultados e Discussões

O óleo de Urucum foi caracterizado. Os resultados dessa caracterização são apresen-
tados na tabela 1.
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Tabela 1.Resultados da avaliação dos parâmetros físico-químicos do óleo de Urucum.

Parâmetros Avaliados Óleo de Urucum
IA (mg KOH/g) 1,162

d (Kg/m3) 911
% AGL (%m/m) 4,348

Umidade (%m/m) 0,318
IS 213,488

IP (meq/Kg) 39,541
Iiodo (g de I2/ 100g) 142,806

PM (g/mol) 786,929
IE 212,320

Observando a tabela 1, é possível ver que o valor de Índice de Iodo encontrado para o 
óleo de urucum nesse estudo, foi de 142,806 I2/ 100g. O índice de iodo, também conhecido 
como número 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) O 
índice de iodo é a medida do grau de insaturação de um óleo, defi nido pela quantidade de 
halogênio absorvido em 100 g de amostra. Está relacionado com a quantidade de ligações 
duplas presentes no óleo vegetal (REDA; CARNEIRO, 2006).  Quanto maior for o índice, 
maior será o grau de insaturações do óleo vegetal. Os valores encontrados nesse trabalho 
mostram que o biodiesel obtido possuem alto grau de insaturação, e esse valor se deve 
a presença de 40% em sua composição, do ácido graxo Linoleico (C18:2) (MATOS et al., 
1992). Essa composição torna o óleo muito sensível à altas temperaturas, luz, agitação, 
micro-ondas etc. 

Observa-se o alto grau de instauração do óleo de urucum, principalmente quando 
se compara seu índice de iodo com o de uma gordura como o sebo bovino, que segundo 
Cunha (2008) possui um índice de 41,52 I2/ 100g. O sebo bovino possui uma cadeia ex-
tremamente saturada, formada por ligações simples e portanto, apresenta baixo índice de 
iodo. Já o óleo de urucum apresentou um alto índice de iodo, o que torna suas cadeias 
instáveis.  

O índice de peróxido encontrado para o óleo nesse trabalho foi de 39,541 meq/1000g. 
Esse valor apresenta-se não conforme às especifi cações de índice de peróxido para óleos 
e gorduras da Resolução de Diretoria Colegiada da Agência nacional de vigilância sanitária 
(ANVISA), que estabelece um valor máximo de 10 meq/Kg (ANVISA, 2005). Isso signifi ca 
que esse óleo encontra-se em alto estágio de deterioração e isso pode estar relacionado ao 
seu alto grau de instauração que o deixa mais susceptível a oxidação da cadeia. O Índice 
de peróxido (IP) indica o grau de oxidação do óleo e até que ponto a oxidação progrediu. 
É a medida do conteúdo do oxigênio reativo em termos de miliequivalentes de oxigênio por 
100g de gordura (MORETO; FETT, 1998). 

Esse estado de deterioração foi confi rmado nos resultados de porcentagem de ácidos 
graxos (% AGL). Para as análises de % AGL, o óleo de urucum apresentou um valor de 4, 
438 %, esse valor é muito elevado quando se trata de matérias primas para serem empre-
gadas na síntese de biodiesel por transesterifi cação alcalina (rota atualmente utilizada em 
toda a indústria). Uma alta presença de ácidos graxos na matéria prima pode desviar parte 
do catalisador alcalino da reação de transesterifi cação difi cultando a conversão do óleo em 
biodiesel, diminuindo o teor de ésteres formados. Uma alta porcentagem de ácidos graxos 
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resultará também em grande quantidade de sabões ou emulsões no meio, difi cultando a 
separação de fases, lavagem e purifi cação do biodiesel (FRAGA et al., 2015).

O alto grau de instauração e o avançado estágio de deterioração encontrados para 
o óleo de urucum avaliado nesse trabalho, foram corroborados pelo alto índice de acidez 
apresentado pelo óleo (1,162 mg KOH/g). O índice de acidez é um dos mais importantes 
parâmetros a ser avaliado na matéria prima que se deseja empregar para a síntese de 
biodiesel e defi nir a rota de transesterifi cação a ser adotada. Um óleo com elevada acidez 
pode desviar a reação de transesterifi cação para a reação de saponifi cação. Um alta acidez 
no óleo também pode resultar em um biodiesel com alta acidez o que o torna impróprio para 
comercialização pois o mesmo pode causar corrosão e entupimento dos fi ltros e motores. 
Para contornar essas limitações encontradas para esse óleo, o mesmo deverá ser subme-
tido a uma neutralização prévia, onde os ácidos graxos livres reagem com solução alcalina 
e são transformados em sabões, que serão removidos do óleo neutro por processo físico.

Conclusões

O óleo de urucum avaliado no presente estudo, apresentou um grau de deterioração 
avançado, evidenciado pela alta acidez (1,162 mg KOH/g), elevado teor de ácidos graxos 
(4,348 %), elevado índice de peróxido (39,541 meq/Kg). Essa degradação pode ser atribuída 
ao seu alto grau de instauração descrito na literatura e evidenciado pelo alto índice de iodo 
(142,806 g de I2/ 100g). Essas características tornam o óleo inapto a ser utilizado como 
matéria prima na síntese de biodiesel, no entanto, para torna-lo apto basta submetê-lo a 
uma neutralização prévia, onde os ácidos graxos livres reagem com solução alcalina e são 
retirados do processo.
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Resumo

O presente estudo teve como objetivo produzir biodiesel metílico a partir da transesterifi cação alcalina do óleo 
de urucum. Foram produzidos 3 diferentes biodieseis, o BioA utilizando óleo de urucum neutralizado e tem-
peratura de 60ºC; o BioB, utilizando óleo de urucum bruto e temperatura de 60ºC e o BioC, utilizando óleo de 
urucum bruto e temperatura de 35ºC (temperatura ambiente). Todos os biodieseis apresentaram valores de 
densidades e umidades dentro dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. O BioC apresentou índice de éster superior ao de todos os outros biodieseis obtidos, o que 
mostra que a temperatura ambiente foi o melhor parâmetro a ser adotado para a conversão de óleo em éste-
res a partir da transesterifi cação de um óleo altamente insaturado. Todos os biodieseis porém, apresentaram 
índice de acidez acima do limite estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis, o que mostra que a estrutura molecular do óleo de urucum é muito sensível a agitação, temperatura, 
presença de água e demais fatores. A transesterifi cação do óleo neutralizado à temperatura ambiente poderia 
ser capaz de contornar todas essas limitações do óleo e torná-lo uma matéria prima potencial para a síntese 
de biodiesel.
Palavras-chave: Índice de acidez, Temperatura, Matéria-primal.

Introdução

O Brasil é privilegiado, pois possui grande extensão territorial com condições e clima 
favoráveis ao cultivo de biomassa, tornando-o potencial para liderar a produção de olea-
ginosas 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). Dentre as diversas matérias primas potenciais para a produção de biodiesel, 
destaca-se o urucum.

O Urucum, também conhecido como urucu, colorau, açafrão, açafroeira-da terra(BA) 
ocorre na região Amazônica até a Bahia na fl oresta pluvial, geralmente ao longo de rios e 
é largamente cultivada por indígenas amazônicos (LORENZI, 2009). De acordo com Mat-
tos et al., (1992), o óleo extraído das sementes de urucum é rico em ácido linoléico (40,0 
%), seguido do ácido palmítico (17,9 %), oléico (13,5%) e linolênico (12,3%). No Brasil o 
urucum é altamente utilizado como condimento na culinária. O óleo extraído no urucum é 
empregado na fabricação de cosméticos bronzeadores. São raros os estudos que tratam 
das características do óleo de urucum. Até a presente data essa pesquisa não encontrou 
nenhum trabalho científi co que empregue o óleo de urucum na síntese de biodiesel.   

O biodiesel é normalmente produzido através da reação de transesterifi cação. Nesta 
reação, os triglicerídeos da matéria-prima juntamente com um álcool na presença de um 
catalisador, ácido, básico ou enzimático, vão produzir uma mistura de ésteres de ácidos 
gordos, o biodiesel, e também glicerina. A transesterifi cação consiste, então, numa sequên-
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cia de reações reversíveis. Em cada passo forma-se um éster, pelo que para cada triglice-
rídeo são formados três ésteres (MOREIRA, 2009). Diante do exposto, o presente estudo 
teve como objetivo produzir biodiesel metílico a partir da transesterifi cação alcalina do óleo 
de urucum.

Metodologia

O óleo de urucum bruto de índice de acidez de 1,16 mg KOH/g foi adquirido na em-
presa mundo dos óleos. Parte do óleo bruto foi neutralizado até atingir índice de acidez de 
0,30 mg KOH/g. Tanto o óleo bruto quanto o óleo neutralizado foram conduzidos à etapa de 
transesterifi cação. Foram produzidos três diferentes tipos de biodiesel utilizando a metodo-
logia descrita por Geris et al. (2007), o nome dado a cada um deles, bem como os principais 
parâmetros utilizados na transesterifi cação, são especifi cados na tabela 1.

Tabela 1.Tipos de biodiesel produzidos no experimento e parâmetros utilizados

Biodiesel Tipo de óleo Temperatura Tempo reacional
BioA Óleo de urucum neutralizado 60º C 40 min.
BioB Óleo de urucum bruto 60º C 40 min.
BioC Óleo de urucum bruto 35º C (ambiente) 40 min.

Todos os biodieseis foram produzidos com a utilização de 1,4 g de hidróxido de potás-
sio (KOH) adicionados a 60 mL de metanol e agitados até completa dissolução. Posterior-
mente essa mistura contendo metanol e KOH foi adicionada à 140 mL de óleo de urucum. 

Transcorrido o tempo reacional, todos os biodieseis obtidos foram adicionados em 
funis de separação para completa separação entre as fases biodiesel e glicerina durante 
o período de 24 h. Posteriormente foi separado o biodiesel da fase glicerina de cada funil 
e os biodieseis foram conduzidos ao processo de lavagem e purifi cação com solução de 
ácido clorídrico 5%, solução saturada de cloreto de sódio e água destilada. A fi m de retirar 
qualquer traço de umidade, todos os biodieseis foram fi ltrados com sulfato de sódio anidro 
(GERIS et al., 2007). Após síntese e purifi cação do biodiesel, tanto o BioA quanto o BioB e 
o BioC, foram caracterizados de acordo com os parâmetros de Índice de acidez (IA), Índice 
de ésteres, densidade e umidade todas as análises seguiram a metodologia descrita por 
Moretto e Fett, (1998).

Resultados e Discussões

Após síntese e purifi cação dos biodieseis, os mesmos foram caracterizados de acordo 
com os parâmetros de Índice de acidez (IA), Índice de ésteres (IE), densidade (d) e umida-
de. Os resultados dessa caracterização são apresentados na tabela 2.

Tabela 2. Resultados da caracterização de alguns dos parâmetros físico-químicos do BioA, BioB e BioC.

Parâmetros Avaliados BioA BioB BioC
Umidade (%) 2,120 2,095 0,7147

d (g/cm3) 0,887 0,870 0,884
Índice de ésteres 224,59 191,978 325,789

IA (mg KOH/g) 0,968 1,317 7,224
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Observando os resultados de densidade, todos os biodieseis obtidos apresentaram 
valores dentro do limite estabelecido pela ANP, que estabelece que para ser comercializado 
o biodiesel deve possuir uma densidade de valor de 0,85 a 90 g/cm3. 

O índice de éster encontrado para os biodieseis nesse estudo mostram que para o 
BioA (224,59) e BioC (325,789), em relação ao índice de éster presente no óleo (212,320), 
houve um aumento de éster após a transesterifi cação. O índice de éster é o número de 
miligramas de KOH requeridos na saponifi cação do óleo neutro, contido em uma grama de 
amostra excluindo o requerido para neutralizar os ácidos graxos livres (MORETTO; FETT, 
1998). No entanto, apesar do elevado índice de éster encontrado para o BioC, o mesmo 
apresentou um elevado índice de acidez o que impede o mesmo, de ser comercializado de 
acordo com a ANP. O BioA é um biodiesel produzido a partir do óleo neutralizado, ou seja, 
possui baixo teor de ácidos graxos e portanto a transesterifi cação gera uma maior conver-
são em ésteres, visto que a matéria prima consiste basicamente em triacilglicerídeos, não 
havendo interferência signifi cativa de ácidos graxos livres para impedir a transesterifi cação 
total da matéria prima. No entanto essa conversão é menor do que a do BioC, visto que 
por ser um óleo neutralizado, os processos de tratamento do óleo também o tornam mais 
sensíveis à degradação durante a transesterifi cação.

O BioC é um biodiesel produzido a partir do óleo do óleo bruto, porém a reação de 
transesterifi cação se deu à temperatura ambiente. O óleo de urucum como já discutido 
anteriormente, possui alta grau de insaturações o que faz com que durante o processo de 
transesterifi cação, mesmo à temperaturas brandas, ocorra o rompimento das cadeias e se 
deposite ácidos graxos livres, o que interfere na conversão do óleo em ésteres. Como o 
BioC foi transesterifi cado à temperatura ambiente, provavelmente não houve degradação 
das cadeias do óleo e consequentemente, depósitos de ácidos graxos na matéria prima, o 
que faz com que a conversão de triacilglicerídeos em ésteres seja mais pronunciada. Para 
o BioB, foi possível observar uma diminuição do índice de éster em relação ao do óleo, 
após a transesterifi cação.  

Esse resultado corrobora a afi rmação de que as insaturações presentes no óleo con-
tribuem para a degradação das cadeias do mesmo durante a transesterifi cação do óleo que 
no caso do BioC já estava em avançado estágio de deterioração com alto índice de peróxi-
dos e elevado teor de ácidos graxos livres. O fato de a reação ter se dado a 60ºC contribuiu 
para intensifi car ao rompimento das cadeias e aumento do teor de ácidos graxos livres do 
meio, contribuindo para uma menor conversão em éster, visto que a transesterifi cação o 
ataque nucleofílico se dá nos triacilglicerídeos e não nos ácidos carboxílicos (KNOTHE et 
al., 2006; MATTOS et al., 1992; MORETTO; FETT, 1998). 

Esse comportamento foi evidenciado com a alta acidez apresentada pelo BioC, o que 
mostra que de fato a temperatura de 60ºC foi determinante para a degradação da cadeia. 
A decomposição dos glicerídeos é acelerada pela ação da temperatura e da incidência de 
luz, sendo a acidez quase sempre acompanhada pela formação de ácidos graxos livres. 
Reações intermoleculares dos triglicerídeos podem ser catalisadas por elevados índices de 
acidez presentes em ésteres afetando a estabilidade térmica do combustível na câmara de 
combustão (LORA; VENTURINI, 2012). Esses resultados indicam que um óleo poli insatu-
rado é um objeto de estudo muito complexo quando se trata da síntese de biodiesel. Tanto 
os métodos de tratamento, quanto a transesterifi cação podem ser capazes de destruir a 
matéria prima e torná-la inapta para esse fi m.
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Conclusões

Todos os biodieseis apresentaram valores de densidades e umidades dentro dos pa-
drões estabelecidos pela ANP. O BioC apresentou índice de éster superior ao de todos os 
outros biodieseis obtidos, o que mostra que a temperatura ambiente foi o melhor parâmetro 
a ser adotado para a conversão de óleo em ésteres a partir da transesterifi cação de um óleo 
altamente insaturado. No entanto, o BioC apresentou um índice de acidez muito elevado, 
o que impede o mesmo de ser comercializado. Todos os biodieseis porém, apresentaram 
índice de acidez acima do limite estabelecido pela ANP, o que mostra que a estrutura mo-
lecular do óleo de urucum é muito sensível a agitação, temperatura, presença de água e 
demais fatores. A transesterifi cação do óleo neutralizado à temperatura ambiente poderia 
ser capaz de contornar todas essas limitações do óleo e torná-lo uma matéria prima poten-
cial para a síntese de biodiesel.
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Resumo

O petróleo e seus derivados são conside rados os gases responsáveis pelo efeito estufa que provoca o aque-
cimento global. Substituir estes combustíveis fósseis por biocombustíveis traz inúmeras contribuições para 
o meio ambiente, principalmente do que diz respeito a não eliminação de CO2 na atmosfera. Este trabalho 
foi desenvolvido no laboratório de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT 
Campus Olegário Baldo e teve como objetivo realizar a síntese de biodiesel através da conversão de blendas 
de sebo bovino e óleo de soja por irradiação em micro-ondas. Utilizou-se como matéria prima sebo bovino e 
óleo de girassol em blendas nas proporções de 5:95, 10:90 e 20:80 (sebo:óleo). Inicialmente foram analisados 
parâmetros físico-químicos destas blendas. Posteriormente, realizou a síntese dos biodieseis por irradiação 
em micro-ondas utilizando como catalisador o Hidróxido de potássio a 1,5% e metanol na razão molar 6:1 
(metanol: óleo), e um tempo reacional de 45 segundos. O biodiesel bruto produzido foi purifi cado através 
de lavagens com ácido clorídrico, cloreto de sódio e água destilada; a secagem foi feita com a utilização de 
sulfato de sódio anidro e o rendimento foi avaliado, com os resultados de 75%, 72% e 70%, para as blendas 
de 05:95, 10:90 e 20:80, respectivamente. Estes valores não estão em conformidade com os estabelecidos 
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2014), que cita que todo biodiesel tem 
que apresentar um rendimento maior ou igual a 95%. Este valor pode ser decorrente de perdas na lavagem e 
purifi cação do biodiesel e durante o processo de produção, visto que envolve diversas variáveis que podem 
afeta-lo positiva ou negativamente e, consequentemente, os seus resultados. Este parâmetro analisado pode 
ser melhorado através de novas pesquisas envolvendo blendas de sebo bovino e óleo de girassol, e o estudo 
de outras técnicas de purifi cação do biodiesel.
Palavras-chave: Metanol, Purifi cação, Pesquisas.

Introdução

O termo biocombustível refere-se a combustíveis líquidos ou gasosos que são, predo-
minantemente, produzidos a partir da biomassa. Álvarez (2009) afi rma que existem vários 
tipos de biocombustíveis, os quais são classifi cados em quatro gerações segundo a matéria 
prima e a tecnologia empregada e são representados principalmente pelo biogás, biodiesel 
e etanol.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em sua Reso-
lução nº 45 de 2014, defi niu biodiesel como um combustível composto de alquil ésteres de 
ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido por transesterifi cação e/ou esterifi cação de 
matérias graxas, de gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a especifi cação 
contida no Regulamento Técnico nº 4/2012 da mesma resolução.

Um dos processos mais importantes e utilizados na produção de biodiesel é a reação 
de transesterifi cação, que de acordo com Solomons e Fryle (2008) consiste em uma rea-
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ção química que efetivamente está relacionada à transformação de óleos ou gorduras de 
origem vegetal ou animal, com álcoois de cadeia curta se transformando em biodiesel.

Diferentes óleos e gorduras podem ser utilizados como matérias-primas nesta reação 
de transesterifi cação tais como óleos de soja, girassol, canola, e gorduras animais, mas o 
governo tem incentivado pesquisas com matérias-primas alternativas, pelo elevado preço 
destes óleos, mas uma das alternativas é a mistura destes com gorduras animais (blendas). 
O sebo bovino é uma gordura animal que merece destaque, devido a sua alta produção 
e baixo custo de comercialização, além de ser um resíduo de baixo valor agregado, além 
da sua utilização para geração de energia.  O óleo vegetal como o girassol, é cultivado em 
território nacional, o que pode vir a fomentar a agricultura familiar e proporcionar geração 
de emprego e renda no campo.

A utilização de blendas tem o objetivo de melhorar a qualidade do sebo bovino (gordu-
ra animal) empregado no processo de produção de biodiesel metílico, utilizando irradiação 
de micro-ondas (MO), que aponta resultados bem vantajosos o que seria de muito interesse 
para as indústrias, principalmente no quesito tempo de produção que se apresenta bem 
menor realizado em MO quando comparado as rotas tradicionais de transesterifi cação. A 
partir deste contexto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o rendimento da síntese do 
biodiesel a partir de diferentes proporções de blendas de sebo bovino e óleo de girassol por 
irradiação em micro-ondas.

Metodologia

Todas as análises físico-químicas tanto do óleo como do biodiesel seguiram metodo-
logia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) - IAL e Moretto e Fett (1998).

As matérias primas escolhidas para a formação das blendas, o sebo oriundo de uma 
propriedade rural e o óleo de girassol proveniente de supermercado, pode ser encontrado 
com facilidade na região do município de Cáceres. As blendas de sebo bovino e girassol 
fora produzidas nas seguintes proporções 5:95, 10:90 e 20:80, respectivamente, para vo-
lume fi nal de 150 ml. 

A partir das blendas de sebo bovino e óleo de girassol em 03 proporções (5:95, 10:90, 
20:80) foram produzidos biodieseis em triplicata, com rota idêntica e os reagentes foram 
adaptados estequiometricamente para as diferentes proporções. Seguiu-se com a seguinte 
metodologia:

Pesou-se em balança analítica 1,5%(m/v) do catalisador hidróxido de potássio (KOH) 
em um béquer e adicionou-se o álcool metílico (MetOH) na razão molar 6:1 (metanol:óleo), 
até a dissolução completa, formando metóxido de potássio. Em um balão de fundo mistu-
rou-se este metóxido de potássio a blenda (5:95), sebo bovino: óleo de girassol, respectiva-
mente. Este conjunto foi enviado ao forno de micro-ondas por 45 segundos, para que fosse 
feita a transesterifi cação dos ácidos graxos transformando-os em biodiesel. Repetiu-se o 
experimento para as blendas (10:90) e (20:80).  Após o tempo decorrido, os biodieseis fo-
ram colocados em funis de decantação pelo período mínimo de 24 horas para que a reação 
se completasse e houvesse a decantação, constituindo duas fases: biodiesel bruto na fase 
superior e a inferior, glicerol, sabões, excesso de base e álcool, o qual foi retirada permane-
cendo apenas os biodieseis, e prosseguindo-se com a lavagem. 
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Lavagem do Biodiesel

Após a obtenção do biodiesel e separação das fases biodiesel e glicerina, os biodie-
seis foram submetidos ao processo de lavagem, a fi m de purifi car os ésteres presentes, 
removendo alguns resíduos de sabões, ácidos graxos e outras impurezas. Para esta etapa 
adicionou-se 25 ml de ácido clorídrico-HCl 5% (v/v), em cada funil de separação, perma-
necendo em repouso por um período de 15 minutos. Este procedimento foi realizado duas 
vezes. Posteriormente realizou-se duas lavagens com 20 ml de uma solução saturada de 
cloreto de sódio-NaCl e a lavagem com 20 ml de água destilada até obtenção do pH neutro 
(GERIS, 2007).

Secagem dos biodieseis

A secagem dos biodieseis foi realizada utilizando-se uma amostra de sulfato de sódio 
anidro P.A (Na2SO4) em cada um dos funis de separação e deixada em repouso por um 
período de 15 minutos, em seguida com o auxílio de funis de haste curta foi realizado a 
fi ltragem em papel de fi ltro contendo o Na2SO4. Os biodieseis purifi cados foram transferidos 
para provetas graduada a fi m de quantifi car o volume fi nal e calcular o seu rendimento. O 
rendimento foi calculado através da equação 01, abaixo;

Equação 01 – Cálculo do rendimento do biodiesel obtido

Onde:
Móleo= massa do óleo utilizada na reação
PMóleo= peso molecular do óleo
PMM= peso molecular do metanol
PMG= peso molecular do glicerol

Resultados e Discussões

Os biodieseis produzidos a partir de blendas de sebo bovino e óleo de girassol apre-
sentaram rendimentos de 75%, 72% e 70%, para as proporções  05:95, 10:90 e 20:80 
(sebo/óleo), respectivamente. 

Como pode ser observado através deste resultado, com o aumento da proporção de 
sebo bovino na blenda o rendimento diminuiu.

Estes resultados não estão em conformidade com a legislação vigente, pois segundo 
a ANP (2014), um biodiesel Para ser considerado satisfatório o rendimento fi nal do biodie-
sel, após purifi cação, deve ser de pelo menos 96,5 %.

Oliveira et al. (2012), estudou a síntese do biodiesel a partir da mistura de óleo de 
soja e sebo bovino (70:10) com aquecimento convencional por 30 minutos e temperatura 
de 60°C, obteve conversões superior a 90%.

Tavares (2010), obteve um rendimento máximo de 88,87% em massa de biodiesel 
metílico a partir da mistura de óleo de fritura e sebo bovino (70:30) com a utilização de irra-
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diação em micro-ondas.
Os valores encontrados nesta pesquisa foram menores do que os encontrado na lite-

ratura. O que não é muito vantajoso para a indústria pois uma perda em rendimento de 25% 
a 30% em sua produção pode confi gurar muitos litros de biodiesel e acarretar problemas 
econômicos e fi nanceiros para a unidade de produção, visto que há gasto energético e uso 
de reagentes.

A razão para este baixo rendimento, pode ter ocorrido durante o processo de produ-
ção, visto que envolve diversas variáveis que podem afeta-lo positiva ou negativamente e, 
consequentemente, os seus resultados. Um outro fator a ser considerado para este resul-
tado pode ter sido, provavelmente, as perdas ocorridas durante o processo de lavagem e 
purifi cação do biodiesel. 

Conclusões

Após este estudo pode-se concluir que o rendimento apresentou valores baixos, com 
percentuais variando de 70% a 75% e não estão em conformidade com os estabelecidos 
pela legislação vigente. Este parâmetro estudado pode ser melhorado e adequados através 
de novas pesquisas envolvendo blendas de sebo bovino e óleo de girassol. Um estudo na 
otimização de técnicas de lavagem poderia melhorar este rendimento.
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Resumo

O biodiesel tem sido empregado em adição ou substituição ao diesel como fonte alternativa de energia mais 
limpas e renováveis, para minimizar os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis. A ma-
téria-prima mais abundante para a produção de biodiesel no Brasil é o óleo de soja, porém pesquisas têm 
incentivado a sua substituição por outras como a palma, coco, macaúba e a copaíba. A copaíba tem 55 a 60 
% do óleo e tem sido utilizado extensivamente, com diversas funções, e pelo fato de ser fonte muito rica e 
renovável de hidrocarbonetos, o óleo-resina tem sido intensamente avaliado como uma fonte de combustível. 
Visto isso o presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial da produção de biodiesel pelo método 
convencional a partir de blendas de óleo de copaíba e de soja. Foi realizada uma prévia neutralização em 
razão do elevado índice de acidez do óleo de copaíba e preparou-se as blendas nas proporções de 05:95%, 
10:90% e 15:85% (Óleo de Copaíba: Óleo de Soja). Inicialmente foi avaliado o índice de acidez destas blen-
das. Na síntese do biodiesel via catálise básica por rota metílica, misturou-se o catalisador Hidróxido de Po-
tássio 1,5% (m/v) e o metanol, na razão molar 8:1 (metanol: blenda), temperatura de 45oC, com agitação e 60 
minutos de reação. O biodiesel bruto produzido foi purifi cado através de lavagens com ácido clorídrico, cloreto 
de sódio e água destilada; a secagem com sulfato de sódio anidro. O índice de acidez, ácidos graxos livres, 
densidade e rendimento, foram avaliados. Através deste estudo pode-se constatar que é possível produzir 
o biodiesel a partir de blendas de óleo de copaíba e soja, e que a melhor proporção sugerida foi a de 05:95, 
pois o mesmo apresentou um biodiesel de qualidade e com parâmetros dentro dos limites estabelecidos pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Palavras-chave: Método Convencional, Catálise básica, Metanol.

Introdução

O biodiesel tem sido empregado em adição ou substituição ao diesel nos setores de 
transportes e geração de energia em todo o mundo. 

A matéria-prima mais abundante para a produção de biodiesel no Brasil é o óleo 
de soja, porém medidas governamentais têm incentivado o uso de outras matérias-pri-
mas como a palma, coco, macaúba e a copaíba (DIB, 2010). O óleo de copaíba é uma 
substância natural composta de uma parte sólida, resinosa não volátil formada por ácidos 
diterpênicos, tem 55 a 60 % do óleo, um óleo essencial composto de sesquiterpenos que 
possuem atividade anti-infl amatória. O óleo de copaíba tem sido utilizado extensivamente, 
com diversas funções, e pelo fato de ser fonte muito rica e renovável de hidrocarbonetos, o 
óleo-resina tem sido intensamente avaliado como uma fonte de combustível (PIERI et al., 
2009).

O Biodiesel é obtido por diferentes processos, como craqueamento, pirólise, esterifi -
cação e transesterifi cação, a mais utilizada no Brasil. Os catalisadores podem ser ácidos, 
básicos e enzimáticos. Os álcoois mais usados neste processo são metanol e etanol. O 



Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Cáceres - 
JENPEX 2017. 06 a 11 de novembro de 2017. ISBN: 978-85-54920-00-5

274

metanol é geralmente o mais utilizado na produção de biodiesel devido à simplicidade do 
processo, tempo de reação reduzido, separação espontânea da glicerina, uma alta taxa de 
conversão e com um custo mais baixo. Entretanto, apresenta algumas desvantagens: alta 
toxicidade, sintetizado de fontes não renováveis e o país não têm autossufi ciência na sua 
produção (VENTURINI; LORA, 2012). 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a efi ciência das blendas 
de óleo de copaíba e de soja na síntese do biodiesel metílico.

Metodologia

Os experimentos foram conduzidos no laboratório de química do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cáceres. O óleo de copaíba uti-
lizado foi adquirido em uma loja de produtos naturais na cidade de Cáceres-MT, a extração 
foi realizada na região de cerrado. O óleo de soja foi adquirido em um supermercado local.

O índice de acidez (IA-mg de KOH/g), teor de ácidos graxos livres (AGL-%), densi-
dade (d-Kg/m3) e rendimento (%) de todos os biodieseis foram determinados, seguindo a 
metodologia de Moretto e Fett (1998). A blenda de óleo de copaíba e óleo de soja foi obtida 
misturando-se estes componentes nas proporções 05:95 %, 10:90 % e 15:85 % em volume 
(óleo de copaíba: óleo de soja) e avaliou-se o índice de acidez (IA), teor de ácidos graxos 
livres (AGL-%) e a sua densidade(d). Posteriormente realizou a neutralização destas blen-
das com glicerina, hidróxido de potássio (KOH), aquecimento, decantação, desmussifi ca-
ção, fi ltração com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e novamente caracterizadas.

Inicialmente preparou-se o metóxido de potássio misturando o catalisador KOH 1,5% 
(m/v) e o metanol, na razão molar 8:1 metanol/ blenda, respectivamente. Paralelamente, 
adicionou-se as blendas nos balões de fundo chato e enviados a chapa de aquecimento até 
atingir a temperatura de 45oC, com agitação constante, e nesta temperatura adicionou-se 
o metóxido de potássio, preparado anteriormente, durante o tempo de reação de 60 minu-
tos. Após o término da reação de transesterifi cação, todos os biodieseis estudados foram 
colocados em funis de decantação, durante 24 horas de repouso, para que a reação se 
completasse e houvesse a separação das fases: biodiesel bruto na fase superior e a inferior 
contendo glicerol, sabões, excesso de base e álcool. Após este tempo e a retirada da parte 
inferior, iniciou a lavagem e purifi cação dos biodieseis brutos 

Os biodieseis produzidos foram lavados duas vezes com 25 mL da solução aquosa 
de ácido clorídrico a 5% (v/v); em seguida, duas lavagens com 20 mL de solução saturada 
de NaCl e duas vezes com 20 mL de água destilada. A ausência do catalisador básico no 
biodiesel foi confi rmada através da medida do pH da última água de lavagem, a qual foi 
neutra.  Para remoção dos traços de umidade, fi ltrou-se o biodiesel utilizando-se o Na2SO4 
anidro (GERIS et al., 2007) e mediu-se o volume do biodiesel produzido.

Resultados e Discussões

Inicialmente neutralizou o óleo de copaíba, o qual apresentava um índice de acidez de 
36,5 mgKOH/g e após a neutralização ocorreu uma diminuição para 7,56 mg KOH/g.

Os resultados das análises do índice de acidez, porcentagem de ácidos graxos livres 
e densidade nas blendas antes e após a sua neutralização estão descritas na tabela 1.
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Tabela 1. Resultados do índice de acidez e densidade das blendas antes e após a neutralização.

Parâmetros Avaliados
Blendas

Antes da neutralização 
05:95        10:90        15:95

Blendas
Antes da neutralização 

05:95        10:90        15:95
d (Kg/m3)    920           925           925  910             920          920

IA (mg KOH/g)    2,95          8,20           8,35         0,26           0,72          2,71

     AGL (%)    4,20          12,00        12,40 1,14            1,82          3,00

Através da tabela 1 verifi cou-se que a densidade de todas as blendas, independente 
se houve neutralização apresentou resultados semelhantes. O índice de acidez mostrou-se 
elevada antes da neutralização, e após este procedimento ocorreu uma diminuição neste 
quesito. Sendo assim foi necessária uma neutralização do óleo bruto de copaíba para que 
diminuísse a acidez das blendas. Segundo a tabela 1, os resultados de índice de acidez das 
blendas  apresentaram-se aproximados aos padrões descritos por Gonçalves et al. (2009), 
que é no máximo 1,00 mg de KOH/g para que o biodiesel atenda a acidez de no máximo 
0,5 mg de KOH/g.  Quanto ao teor de ácidos graxos livres Bouaid et al. (2016), expõe que 
pode-se produzir biodieseis de qualidade a partir de óleos vegetais, por transesterifi cação 
de metanol, utilizando óleos com até 4% de ácidos graxos livres, sendo assim todas as 
blendas, após a etapa de neutralização estão dentro do descrito por ele.

Os resultados das análises dos parâmetros físico-químicos realizadas nos biodieseis 
produzidos pelo método convencional estão expressos na tabela 2.

Tabela 2. Resultado de alguns parâmetros analisados dos biodieseis.

Parâmetros Avaliados 05:95                         10:90                           15:95
IA (mg KOH/g) 0,50                            0,53                              0,78
          AGL (%)  2,12                            2,00                              3,07
          d (Kg/m3) 893,02                        896,88                          893,32

         Rendimento (%) 81,00                          84,00                            82,00

Os resultados da tabela 2 mostra que dos biodieseis produzidos pelo método con-
vencional somente o com proporção de 05:95 atingiu um índice de acidez aceitável pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que é de 0,50 mg 
KOH/g, mas com um aperfeiçoamento o biodiesel com proporção de 10:90 pode vir a ser 
admissível, visto que o mesmo apresentou uma diferença de 0,03 mg KOH/g, considerado 
reversível.  Para o teor de ácidos graxos livres os biodieseis com proporções 05:95 e 10:90, 
apresentaram-se satisfatórios, embora a ANP não estabeleça valores para os ácidos gra-
xos livres no biodiesel, sabe-se que um elevado valor de ácidos graxos livres pode estar 
relacionado com a alta acidez, assim a maior porcentagem de ácidos graxos livres obser-
vada foi de 3,7% para o biodiesel produzido com proporções de 15:85. Já os biodieseis 
produzidos com proporções de 05:95 e 10:90 apresentaram-se semelhantes, de 2,12% e 
2,00% respectivamente.

A densidade encontrada em todas as proporções foram aceitáveis, pois apresenta-
ram-se dentro do limite estabelecido pela ANP, que é de 850 a 900 kg/m³. 

Todas as proporções forneceram valores médios de rendimento (conversão em bio-
diesel), sendo que o maior resultado ocorreu na proporção 10:90 de 84%, seguida pela 
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15:85 de 82% e a menor na 05:95 de 81%.

Conclusões

Através da pesquisa realizada pode-se concluir que:
Há necessidade de uma neutralização do óleo bruto de copaíba na diminuição da 

acidez das blendas;
A melhor proporção sugerida da blenda é para a proporção de 05:95%, apresentando 

um biodiesel de qualidade e com parâmetros de acordo com os limites estabelecidos pela 
legislação vigente;

É viável produzir biodiesel a partir de blendas de óleo de copaíba e soja;
Há a necessidades de maiores pesquisas sobre a utilização do óleo de copaíba em 

elevadas concentrações.
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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. 
Medidas governamentais têm incentivado a busca por matérias-primas alternativas que possibilitem um baixo 
custo de produção e um alto rendimento do produto. Dentre as matérias primas alternativas, relativamente 
baratas para serem empregadas na produção de biodiesel, destaca-se a borra residual oriunda do preparo 
do café. Diante do exposto, esse trabalho teve por objetivo produzir o biodiesel a partir de blendas de óleos 
da borra de café e soja. Inicialmente realizou a extração do óleo da borra de café e preparou-se as blendas 
nas proporções de 05:95% e 10:90% (óleo da borra de café: óleo de soja, respectivamente). Avaliou-se o 
índice de acidez e porcentagem de ácidos graxos livres, e em razão do resultado do elevado índice de acidez 
realizou-se a neutralização nas blendas. Posteriormente realizou a síntese do biodiesel via catálise básica 
por rota metílica misturando-se o catalisador hidróxido de potássio 1,5% (m/v) e o metanol, na razão molar 
6:1 (metanol: blenda), nas blendas previamente preparadas, na temperatura de 50oC, com agitação e 90 mi-
nutos de reação. O biodiesel bruto produzido, foi purifi cado através de lavagens com ácido clorídrico, cloreto 
de sódio e água destilada; a secagem com sulfato de sódio anidro. O índice de acidez, ácidos graxos livres, 
densidade e rendimento foram avaliados. Através deste estudo pode-se verifi car que a melhor blenda foi a 
05:95%, mas com acidez acima do limite permitido pela legislação vigente. Conclui-se que o óleo extraído da 
borra de café torna-se uma matéria –prima interessante na obtenção de compostos de alto valor agregado. 
A busca por otimização das condições operacionais que favoreçam um biodiesel de ótima qualidade é uma 
alternativa a esta situação.
Palavras-chave: Método Convencional, Catálise básica, Metanol.

Introdução

Atualmente o crescente desenvolvimento tecnológico e social, acompanhado pelo au-
mento da população e da poluição mundial, tem resultado na busca por fontes alternativas 
de energia, mais limpas e renováveis. Dentro deste contexto, o biodiesel tem sido empre-
gado em adição ou substituição ao diesel nos setores de transportes e geração de energia 
em todo o mundo. É obtido a partir da chamada reação de transesterifi cação, que ocorre 
entre um triacilglicerídeo e um álcool de cadeia curta (etanol ou metanol), na presença de 
um catalisador, geralmente, uma base tais como hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido 
de potássio (KOH); ou ácido forte, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e 
glicerol (KNOTHE et al., 2006).

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 frente ao diesel e medidas governamentais têm 
incentivado a busca por matérias-primas alternativas que possibilitem um baixo custo de 
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produção e um alto rendimento do produto (MELO, 2010). 
Dentre as possibilidades de matérias primas alternativas, relativamente baratas des-

taca-se a borra residual oriunda do preparo do café. 
A borra de café se caracteriza como sendo o resíduo gerado em maior quantidade 

pelo café, sendo descartado sem nenhum tratamento prévio e mesmo não sendo um grão 
oleaginoso contém certo teor de óleo fi xo e essencial que pode ser extraído e aproveitado 
como matéria prima alternativa para a indústria de biodiesel (SINDICAFÉ- MG, 2016).

Diante do exposto, esse trabalho teve por objetivo realizar a síntese do biodiesel a 
partir de blendas de óleo de soja e óleo de borra de café. 

Metodologia

O experimento foi realizado no laboratório de química do Instituto Federal de Mato 
Grosso-Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo. As amostras foram coletadas no restau-
rante universitário do IFMT- Cáceres-MT. Toda a borra coletada foi homogeneizada, condu-
zida a fi ltração à vácuo e encaminhada a estufa, onde permaneceu por 24 h à temperatura 
de 105ºC, com o objetivo de eliminar qualquer vestígio de água.

Após secagem as amostras foram conduzidas ao processo de extração com o hexa-
no, pelo método soxhlet, e com o óleo extraído da borra de café foi preparado as blendas 
com óleo de soja nas proporções 05:95% e 10:90% em volume (óleo da borra de café :óleo 
de soja, respectivamente) e neutralizadas com glicerina, hidróxido de potássio (KOH) índice 
de acidez (IA) e a porcentagem de ácidos graxos (%AGL) foram caracterizados (MORET-
TO; FETT, 1998). Posteriormente realizou a neutralização destas blendas com glicerina, hi-
dróxido de potássio (KOH), aquecimento, fi ltração, desmussifi cação e fi ltração com sulfato 
de sódio anidro (Na2SO4) e novamente caracterizadas. 

A síntese do biodiesel, a partir das blendas neutralizadas foi realizada através da 
reação de transesterifi cação, via catálise básica, utilizando como catalisador o KOH 1,5 % 
(m/V), com uma razão molar de 6: 1 (metanol: óleo). A reação ocorreu durante o período de 
90 minutos, à temperatura de 50ºC sob constante agitação (GERIS, 2007).

Posteriormente, a mistura reacional foi transferida para um funil de separação para 
permitir a decantação e separação das fases: superior contendo biodiesel e inferior com-
posta de glicerol, sabões, excesso de base e álcool (tempo de espera para separação das 
fases: 24 h). O biodiesel obtido nessa etapa foi então conduzido a lavagem e purifi cação 
utilizando solução de ácido clorídrico 5% (HCl), solução saturada de cloreto de sódio (NaCl) 
e água destilada. Para remoção dos traços de umidade o biodiesel foi fi ltrado utilizando 
sulfato de sódio anidro (GERIS et al., 2007). Posteriormente, todos os biodieseis foram 
avaliados segundo o Índice de acidez, porcentagem de ácidos graxos livres, densidade e 
rendimento.

Resultados e Discussões

Após a extração do óleo da borra de café e caracterização verifi cou-se um IA de 7,04 
mg KOH/g e %AGL de 36,83%, valores muito elevados para produzir um biodiesel de quali-
dade.Gonçalves et al. (2009) afi rma que o óleo, tem que ter no máximo um IA de 1,00 mg de 
KOH/g para que o biodiesel atenda a acidez de no máximo 0,5 mg de KOH/g, e de acordo 
com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP-2014). 
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Com esta acidez alta preparou-se as blendas e os resultados das análises estão des-
critos na tabela 1.

Tabela 1. Resultados do índice de acidez e ácidos graxos livres das blendas dos óleos da                            
borra de café e óleo de soja, antes e após a neutralização.

Parâmetros Avaliados
Blendas

Antes da neutralização
05:95%                      10:90%

Blendas
Antes da neutralização

05:95%                     10:90%

IA (mg KOH/g) 1,19                            1,73 0,57                          0,67

AGL (%) 3,83                            4,48 2,61                        2,84

Como pode ser visualizado na Tabela 01, com o preparo das blendas o IA e %AGL 
tiveram um decréscimo em relação a matéria prima bruta, comprovando que as blendas 
são importantes para minimizar algum efeito negativo em uma das matérias-primas, acidez 
e porcentagem de ácidos graxos do óleo extraído da borra de café, para este caso espe-
cífi co. Entretanto, elas continuaram com uma acidez que não é permitido para óleos pela 
legislação vigente e as mesmas foram neutralizadas.

Comparando as blendas antes e após a neutralização verifi cou-se uma diminuição em 
50 a 60% nas duas blendas, a partir deste tratamento, mostrando-se efi ciente na obtenção 
de matéria-prima de acordo com a ANP (2014). Os resultados de %AGL são diretamente 
proporcionais ao IA. Serra (2010) afi rma que para obtenção da reação de transesterifi cação 
catalisada por base, é preciso que os óleos possuam um valor de ácido graxo livre menor 
que 3%, pois quanto mais elevado for índice de acidez do óleo, menor é a efi ciência da 
conversão, podendo ocorrer a formação do sabão.

Os resultados de alguns parâmetros físicos e químicos realizadas nos biodieseis pro-
duzidos pelo método convencional estão expressos na tabela 2.

Tabela 2. Resultado de alguns parâmetros analisados nos biodieseis.

Parâmetros Avaliados 05:95%                                           10:90%
IA (mg KOH/g) 0,52                                                0,66

AGL (%) 2,55                                                4,29
d (Kg/m3) 887,0                                              883,0

Rendimento (%) 80,65                                              76,15

Os resultados da Tabela 2 mostra que dos biodieseis produzidos pelo método con-
vencional apresentou um menor IA na proporção 05:95%, mas acima do aceitável pela 
ANP(2014), que é de 0,50 mg KOH/g de biodiesel. Como este valor deu uma diferença de 
0,02 mg KOH/g acima do permitido, provavelmente, com uma melhoria nas condições do 
processo este IA pode ser diminuído. O que pode ter ocorrido, talvez foi que a secagem 
pode não ter sido efi ciente, provocando a hidrólise e, consequentemente um acréscimo do 
IA.

Para a %AGL pode notar que nas duas proporções de blendas estudadas encon-
tram-se diretamente proporcionais ao IA. A ANP não estabelece valores para a %AGL no 
biodiesel.
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A densidade dos biodieseis não apresentou variações para as duas proporções e fo-
ram aceitáveis, pois apresentaram-se dentro do limite estabelecido pela ANP, que é de 850 
a 900 kg/m³. 

O rendimento foi melhor na blenda 05:95% (óleo da borra de café: óleo de soja, 
respectivamente), embora menores do que o estabelecido pela ANP (>95%).

Santos (2015) obteve resultados satisfatórios na produção do biodiesel com óleo ex-
traído da borra de café.

Conclusões

Através deste estudo pode-se concluir que a neutralização das blendas são efi cientes 
na obtenção de óleo dentro da padrão estabelecido pela legislação vigente. O óleo extraído 
da borra de café torna-se uma matéria –prima interessante na obtenção de compostos de 
alto valor agregado.

A busca por otimização das condições operacionais que favoreçam um biodiesel de 
ótima qualidade é uma alternativa a esta situação.
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Resumo

O projeto visa à produção dos isômeros D(-) e L(+) e da forma racêmica DL ácido lático, a partir de micror-
ganismos isolados, principalmente os isômeros D(-) e L(+), os quais são utilizados na síntese de polímeros 
empregados na produção de uma vasta gama de materiais resistentes e biodegradáveis. Do total de 70 cultu-
ras bacterianas isoladas, 01 colônia demonstrou maior potencial em crescer nos meios de cultivos propostos 
e produzir ácido lático. O microrganismo foi selecionado, identifi cado e recebeu a seguinte terminação como 
Lactobacillus sp. LQI1 (produtor da forma racêmica L(+). Os experimentos foram realizados em frascos Erlen-
meyer de 250 mL contendo 50 mL de meio mineral durante 48 h de fermentação e com um pH inicial de 6,5 
(não controlado). Os melhores resultados (localizados no ponto central) foram obtidos com 30 g/L de glicerol, 
32,6 ºC a 150 rpm. No ponto máximo, a concentração de L(+) ácido láctico atingiu 13,7 g/L
Palavras-chave: Biopolimeros, biodegradáveis, ácido lático, resíduo industrial.

Introdução

O estudo da produção de ácido lático vem preencher uma lacuna neste campo de 
pesquisa, já que o Brasil, ao contrário de outros países, ainda não desenvolveu a tecnologia 
de produção desse composto. O estudo da produção e extração do ácido lático além de sua 
polimerização se justifi ca na medida em que este apresenta uma das mais amplas aplica-
ções industriais, podendo ser utilizado em vários setores industriais, tais como: o alimen-
tício, onde atua como preservativos, acidulantes, fl avorizantes, aromatizantes e emulsifi -
cantes; 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 (WEE et al., 2004; HOFVENDAHL; HAGERDAL, 2000; NA-
RAYANAN; ROYCHOUDHURY; SRIVASTAVA, 2004; NAVEENA et al., 2005).

Contudo, a área de aplicação muito promissora para o ácido lático, e o qual este 
trabalho será desenvolvido é para a área médica, pois os polímeros de ácido lático ou po-
litactatos (PLA) têm sido utilizados, com grande êxito, na regeneração de tecidos, suturas 
cirúrgicas, fi xação de fraturas, ligamentos e implantes, no reparo de cartilagens, menisco, 
reposição óssea e cirurgias orais, sendo empregados na forma de parafusos, pinos, gram-
pos e placas.
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Portanto, o objetivo deste trabalho foi a produção de ácido lático a partir de processo 
fermentativo utilizando, como única fonte de carbono, o glicerol residual oriundo da indús-
tria de produção biodiesel. 

Metodologia 

1 Microrganismos

Foi utilizado Lactobacillus sp. LQI1 isolados a partir de sorgo sacarino, doado pela 
Empresa brasileira de pesquisa agropecuária (EMBRAPA) de Sinop-MT.

2 Meio de cultura para o crescimento dos microrganismos 

Para o crescimento das culturas bacterianas para emprego como inóculo nos proces-
sos fermentativos foi empregado o meio MRS modifi cado (MRSm), composto (g/L): glicose 
(20), peptona (10), extrato de levedura (5), acetato de sódio (5), K2HPO4 (5), Na2HPO4.2H2O 
(2) e MgSO4.7H2O (0,1).

3 Meios de cultivo para a produção de ácido lático

Foram utilizados apenas os sais inorgânicos do meio MRS modifi cado suplementado 
com resíduo (glicerol bruto) utilizado como fonte de carbono. O glicerol bruto foi obtido da 
produção de biodiesel realizado no laboratório de química industrial do IFMT/Campus Cá-
ceres-MT.

4 Isolamento das estirpes microbianas

Foi utilizado o método de diluição sucessiva empregando estriamento através do mé-
todo “pour plate”. Seleção das espécie bacteriana, baseou-se na maior produção do isóme-
ro de ácido D (-) do meio de cultura utilizado no processo de fermentação.

5 Fermentações realizadas utilizando Lactobacillus sp. LQI1 isolado

Visando otimizar o processo em relação as seguintes variáveis operacionais: concen-
tração glicerol, temperatura e agitação, fez-se necessário realizar um planejamento com-
posto central com 23 mais 3 réplicas no ponto central mais 6 experimentos no ponto axial, 
com α rotacional igual a 1,68, resultando em 17 experimentos

6 Metodologia analítica 

Os métodos analíticos empregados durante as fermentações estão descritos a seguir:
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6.1. Quantifi cação do ácido lático produzido e determinação do consumo de 
substrato

Foi empregado o método de cromatografi a líquida de alta pressão (HPLC) equipada 
com detector Ultra-violeta a 210 nm. Utilizou-se, uma coluna Rezex ROA (300 x 7,8 mm) da 
phenomenex, eluída com H2SO4 5mM como fase móvel, fl uxo de 0,4 mL/min e temperatura 
de 60°C. Vale ressaltar que esta análise foi realizada no laboratório de microbiologia aplica-
da localizado na Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) de Rio Claro-SP.

6.2. Determinação dos isômeros do ácido lático 

Os isômeros D(-) e L(+) foram determinados, pelo método enzimático, utilizando Kit 
enzimático da SIGMA contendo L-lactato desidrogenase e D-lactado desidrogenase, solu-
ção de NAD+ em tampão glicina.

6.3. Determinação da concentração celular 

A concentração celular foi determinada através de medidas de densidade óptica, no 
comprimento de onda de 650 nm. 

Resultados e Discussão

O melhor resultado dos processos fermentativos realizados no planejamento experi-
mental, para as variáveis estudadas: concentrações de glicerol a 30 g/L, temperatura a 32,5 
ºC e agitação de 150 rpm, encontra-se na Figura 01. 

Figura 01. Concentrações de substrato, produto e biomassa em função do tempo de fermentação               
nas condições ótimas, g/L: (■) glicerol; ( ) ácido lático; ( ) crescimento celular.
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Primeiramente é importante ressaltar que o microrganismo foi capaz de crescer e pro-
duzir ácido lático em todos os meios de cultivo testados e que a concentração máxima de 
ácido láctico atingiu 13,6 g/L.

Durante as 48 horas de fermentação, todo o substrato foi consumido.  Após 12 horas 
do início do processo fermentativo, a concentração de ácido lático aumentou rapidamente, 
produzindo 12,5 g/L em 36 horas de fermentação com uma produtividade de 0,5 g/Lh.

A biomassa teve um bom crescimento celular ao longo do processo fermentativo, atin-
gindo 2,12 g/L. De acordo com Idris e Suzana (2006), a produção de ácido lático depende 
do crescimento microbiano, ou seja, o crescimento do microrganismo promove o aumento 
da síntese de ácido lático.

Durante a fermentação de resíduo de abacaxi para a produção de ácido lático por L. 
delbrueckii, estes autores observaram que a biossíntese de ácido láctico foi realizada prin-
cipalmente durante a fase de crescimento do microrganismo. 

Em pesquisas realizadas por Monteagudo et al., (1997), produtos inibidores no meta-
bolismo celular, acumulados durante a fase de crescimento do microrganismo força a célula 
a consumir mais energia para sobreviver sob estas condições desfavoráveis, provocando 
assim, o seu baixo desempenho e consequentemente a sua morte.

Conclusões

• A linhagem do Lactobacillus sp. LQI1, apresentou potencial para produzir ácido 
lático, tanto na forma isomérica L(+);

• A linhagem de Lactobacillus sp. LQI1 foi capaz de consumir, fermentar e produzir 
ácido lático a partir de resíduos industrial, tal como: subprodutos oriundo da usina 
de biodiesel (glicerol), diminuindo assim os custos de produção;

• O Lactobacillus sp. LQI1, a partir das melhores condições (g/L): 30 de glicerol, 32,2 
ºC e 150 rpm, produziu 13,7g/L de L(+) ácido lático.
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Eixo 8. Tecnologias Química: Processos químicos e bioquímicos, Gestão de resíduos, Biotecnologia.

Resumo

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, o maior exportador mundial, e é considerado o 
líder internacional em matéria de biocombustíveis e a primeira economia em ter atingido um uso sustentável 
dos biocombustíveis. Contudo, para que o biocombustível tenha qualidade é fundamental passar por alguns 
processos de purifi cação, dentre eles, a destilação. A destilação consiste em um processo de separação de 
misturas de sólidos em líquidos ou de líquidos em líquidos. Durante muito tempo, esse tem sido um importan-
te método de separação e/ou purifi cação de compostos industriais, pois se trata de um procedimento simples, 
efi ciente e economicamente viável para muitos processos de separação de misturas químicas em laboratórios 
e em indústrias. Assim, o objetivo do trabalho foi demonstrar como se pode retirar boa parte das impurezas 
contidas no etanol, após o processo de fermentação, utilizando um destilador construído com materiais reci-
cláveis. No fi nal dos experimentos, do vinho obtido do processo fermentativo, após a destilação, obteve-se 
um teor alcoólico de aproximadamente 81ºGL.
Palavras-chave: Prototipo, destilação, teor alcoolico, gay lussac.

Introdução

Destilação é um método ou processo físico de separação de uma mistura de líquidos 
ou de sólidos dissolvidos em seus componentes (MASTERTON; SLOWINSKI, 1978; SAR-
DELLA, 1997). Nesse processo, é importante que a substância a ser destilada seja volátil 
na temperatura utilizada. 

Destiladores simples e de baixo custo para aplicações em laboratórios de ensino e 
salas de aula em instituições de ensino com poucos recursos são relatados na literatura, 
como o trabalho de Guimarães; Oliveira; De Abreu (2000), que utilizaram um aparato com 
materiais alternativos para a extração de óleos essenciais. Portanto, no presente trabalho, 
de forma didática e criativa foi possível demonstrar a construção e aplicação de um destila-
dor, construído com materiais recicláveis (baixo custo), a destilação simples do vinho (meio 
obtido da fermentação etanólica) em um produto fi nal de boa qualidade. 
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Metodologia

1 Protótipo

A base do destilador artesanal, foi confeccionada utilizando 2 latas de 18 L. As mesmas 
foram demarcadas, recortadas, dobradas, sendo posteriormente realizado o procedimento 
de solda (capacidade total de 25 litros de mosto). Foram acoplados à base do destilador, 
vedando todas as possíveis saídas de vapor com solda (Figura 01), 1 cotovelo e 1 luva para 
carga e descarga dos resíduos utilizados no processo de destilação, 1 lata de 315 mm de 
circunferência, sem o fundo, servindo como suporte guia da torre para saída do vapor.

Figura 01. Base do destilador com todos os componentes soldados.

 
Na construção da torre de destilação do etanol, as latas de 400 mL foram perfuradas 

no fundo para passagem do vapor, abastecidas com esferas de vidro e acopladas com 
solda.

Foram utilizadas 22 latas, nomeadas alfabeticamente em ordem crescente, incluindo 
a que foi soldada à base do destilador, sendo as demais soldadas a partir da mesma. 

A distribuição das esferas de vidro nas latas foi realizada como mostra a Tabela 01.

Tabela 01. Distribuição das esferas de vidros nas latas de 400 mL.

Latas
Quantidade de

esferas de vidro
Total parcial de es-

feras de vidro
A 0 0

B e C 50 100
D e E 40 80
F e G 15 30
H e I 10 20
J e K 05 10
L e M 05 10
N e O 05 10
P e Q 05 10
R e S 05 10
T e U 05 10

W 0 0

Total geral de esferas de vidro: 290
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Na lata W, foi soldado na parte inferior, um cano ¼ de cobre, onde foi conectada a 
mangueira de silicone para saída do vapor, sendo feito também um orifício onde foi inserida 
uma borracha de válvula de segurança de panela de pressão para fi xação do termômetro 
digital, Figura 02. Essa lata foi soldada a lata U de modo que permitisse a saída do vapor 
unicamente pelo cano de cobre interligado ao condensador pela mangueira de silicone. 

Figura 02. Lata W com encaixe para termômetro e cano de cobre para saída do vapor.

No fi nal do processo, foi utilizada massa plástica para acabamento, vedando todas as 
saídas sobressalentes após o término da solda, sendo realizada a pintura da mesma com 
tinta spray para alta temperatura, no intuito de reduzir a perda de calor da mesma para o 
meio externo. Na construção do condensador, o cano de cobre foi aquecido e retorcido 
em forma de espiral no diâmetro da parte inferior do tubo de PVC, aumentando sua área 
de contato com a água gelada, como mostra a Figura 03. A entrada superior foi acoplada 
à mangueira de silicone que desce da parte superior da torre de destilação e a inferior foi 
introduzida no recipiente para armazenamento do etanol.

Figura 03. Vista superior do condensador com o cano de cobre e tampões.

2 Destilação

Adicionou-se 6 litros do vinho na base do destilador (protótipo), a qual foi aquecida, 
mantendo uma temperatura no topo da torre de aproximadamente 78 ºC. Em seguida, o 
vapor contido na parte superior da torre foi desviado para o condensador de PVC, obtendo-
se o etanol, Figura 04.
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Figura 04. Destilador construído a partir de materiais recicláveis

3 Determinação do teor alcoólico

A determinação do teor alcoólico foi determinada pelo alcoômetro Gay-Lussac e Car-
tier a 20ºC (marca incoterm).

Resultados e Discussão

Foram adicionados 6 litros do vinho, a partir do mosto de mandioca, ao protótipo, 
sendo, este, aquecido e mantido a uma temperatura no topo da torre de aproximadamente 
78ºC. O destilado fi ndou em 2 hora e 15 minutos e após esse período, feita as análises, 
obteve-se um de teor alcoólico de 81ºGL, sem a separação da cabeça, coração e cauda.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) 
através do Regulamento Técnico ANP nº 3/2011, anexo da Resolução ANP Nº 7 de 09 de 
fevereiro de 2011, o teor alcoólico do etanol hidratado precisa ser entre 95,1 e 96 º INPM 
(unidade de medida equivalente à porcentagem de álcool na mistura). Em relação à massa 
alcoólica, ela precisa ter entre 92,5 e 93,8% da massa total do etanol hidratado. Portanto, 
com o valor encontrado neste trabalho ao fi nal da destilação não foi possível obter álcool 
carburante. Contudo, é preciso ressaltar que nas destilarias alcoólicas, utilizam-se entre 
duas a três colunas para se atingir a graduação desejada.

Conclusões

Dentro das condições experimentais trabalhadas, os resultados obtidos permitiram 
concluir que:

• O destilador artesanal construído e utilizado para este experimento obteve um 
produto com teor alcoólico de 81 ºGL;

• O custo do protótipo apresentado foi de aproximadamente 350 reais;
• O álcool destilado no protótipo, pode ser utilizado para esterilização de instrumen-

tos laboratoriais, na assepsia de seringas (vacinação do gado) e locais de trabalho 
que necessitam de limpeza mais efi caz, além do uso cotidiano doméstico.
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Eixo 8. Tecnologias Química: Processos químicos e bioquímicos, Gestão de resíduos, Biotecnologia.

Resumo

O desenvolvimento de tecnologias para produção de bioetanol a partir de materiais lignocelulósicos mostra-se 
pr omissor devido às várias vantagens da utilização de biomassa residual para produção de etanol de segunda 
geração. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo defi nir a melhor condição hidrolitica da celulose que 
resultasse em elevadas concentrações de glicose, a partir de celulase comercial. Os ensaios dos processos 
para o pré-tratamento da biomassa para hidrólise foram realizados a partir da pré-hidrólise ácida utilizando 
ácido sulfúrico diluído a concentração de 1,0% (v/v) e relação sólido:líquido 1:2,8 (g/ml), pré-hidrólise alcalina 
utilizando NaOH a 4% (m/v), na relação sólido:líquido de 1:20, e método enzimático com uso de um preparado 
celulásico comercial de diferentes valores de cargas enzimáticas de 5, 15 e 30. A maior produção de glicose 
para o sorgo biomassa, utilizando a carga enzimática de celulose comercial, foi observada no ensaio 5, ou 
seja, 35 FPU/mL biomassa seca pré-tratada, atingindo cerca de 43,2 g/L de glicose.
Palavras-chave: Energias renováveis, Biocombustível, Processo enzimático.

Introdução

As matérias-primas de origem lignocelulósica contêm de 20% a 60% de celulose, que 
pode ser totalmente convertida à glicose por ação enzimática, após etapa de pré-trata-
mento para desorganização do complexo lignocelulósico. A hidrólise completa das frações 
polissacarídicas dos materiais de composição lignocelulósica busca o aproveitamento in-
tegral dos resíduos agroindustriais, potencializando o rendimento de produto em relação à 
matéria-prima (BALAT, 2010).

Os processos de sacarifi cação e fermentação alcoólica simultâneas de resíduos agrí-
colas são reconhecidos por propiciarem o aproveitamento de substratos disponíveis e de 
baixo custo, motivo pelo qual vêm sendo empregados na obtenção de etanol de segunda 
geração e produtos de maior valor agregado. Esforços têm sido envidados no sentido de 
se aumentar os rendimentos e produtividades desses processos (MCMILLAN; DAUGULIS, 
1999).

Com o objetivo de se avançar neste tema e tornar a produção de etanol de segunda 
geração mais efi ciente, o intuito do trabalho é o desenvolvimento da pesquisa a partir de 
pré-tratamentos químicos/enzimáticos para a hidrólise da celulose e da hemicelulose, for-
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necendo carboidratos (hexoses e pentoses), que posteriormente podem ser convertidos 
a etanol por microrganismos fermentadores, utilizando como matéria prima o cultivar de 
sorgo biomassa adaptado e cultivado na região do Estado do Mato Grosso

.

Metodologia

1 Material experimental

O sorgo biomassa [Sorghum bicolor (L.) Moench], foi cedido pelo professor Dr. Marco 
Barelli (pesquisador da UNEMAT/Cáceres), o qual disponibilizou dois híbridos distintos. 
Esta biomassa foi inicialmente seca a 60ºC em estufa por 12 horas. Em seguida, a mesma 
foi triturada e acondicionada em sistemas herméticos para posterior uso.

2 Pré-tratamento ácido, alcalino e enzimático

O pré-tratamento ácido foi realizado para desorganizar a matriz lignocelulósica e re-
mover a fração hemicelulósica (BETANCUR; PEREIRA, 2010). O pré-tratamento alcalino 
se fez necessário para aumentar a acessibilidade das enzimas às fi bras celulósicas (BAR-
CELOS, 2012). Após os pré-tratamentos químicos, realizou-se a etapa de hidrólise enzimá-
tica, na qual a celulose foi convertida a açúcares fermentáveis. Todas as condições para a 
realização do pré-tratamento da biomassa para a hidrólise, encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1. Processos para pré-tratamento da biomassa para hidrólise

Processo Descrição
Tempo de 
Reação

Pré-Hidrólise
Ácida

Por meio do uso de ácidos sulfúrico e clorídrico (con-
centrados e diluídos). Quando diluído a concentração 
será de 1,0% (v/v), relação sólido:líquido 1:2,8 (g/ml).

30 min

Pré-Hidrólise
Alcalina

NaOH a 4% (m/v), na relação sólido:líquido de 1:20. 30 min

Enzimática

Hidrólise enzimática com uso de um preparado celulásico 
comercial (Multifect, Genencor, USA) e celulásico comer-
cial (a partir de Aspergillus Niger, Sigma Aldrish, USA). 
O experimento será desenvolvido utilizando-se diferen-
tes valores de cargas enzimáticas (FPU/g): 5, 15 e 30.

12 Horas

3 Determinação de açúcares

A determinação de glicose foi através do método do Ácido Dinitrosalicílico (DNS) de 
Miller (1959).
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Resultados e Discussão

Visando defi nir a melhor condição que resultasse em elevadas concentrações de gli-
cose, a partir da celulose hidrolisada, variou-se a carga enzimática (celulase comercial de 
Aspergillus Niger) em 15, 20, 25, 30, 35 e 40 FPU/g. Os ensaios foram conduzidos com um 
tempo de pré-hidrólise enzimática de 12 h.

Para todos os ensaios, a concentração de carboidrato liberadas em função do tempo 
de hidrólise foram analisadas. A Figura 01 mostra estes perfi s de hidrólise para todos os 
ensaios, utilizando concentração de sólido fi xo a 6% (m/v).

Figura 01. Perfi s de hidrólise para a variação de carga enzimática de celulose do sorgo biomassa [Sorghum 
bicolor (L.) Moench] pré-tratado com celulase comercial e concentração de sólido fi xo a 6% (m/v).
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Analisando as Figuras dos ensaios de 1 ao 6, pode-se notar que a maior produção 
de glicose para o sorgo biomassa, utilizando a carga enzimática de celulose comercial, foi 
observada no ensaio 5, ou seja, 35 FPU/mL biomassa seca pré-tratada, atingindo cerca de 
43,2 g/L de glicose. De acordo com Vásquez (2007), esse comportamento se justifi ca pelo 
fato do material (biomassa), provavelmente, apresentar uma composição química menos 
favorável ao processo hidrolítico, ou seja, maiores teores de lignina e hemicelulose acarre-
tou na utilização de maiores cargas enzimáticas no meio.

Entretanto, percebe-se, que utilizando 40 FPU/mL biomassa seca pré-tratada, a con-
centração de glicose diminui. Este fato, provavelmente, ocorre devido ao aumento excessi-
vo das cargas enzimáticas (concentração de celulase) no meio, desfavorecendo o processo 
de hidrólise.

Conclusões

O sorgo biomassa, da espécie Sorghum bicolor (L.) Moench, demonstrou ter um bom 
potencial para a produção de glicose a partir de hidrólise enzimática comercial. Após os 
testes realizados no laboratório, verifi cou-se que a melhor carga enzimática para a hidróli-
se da celulose, a partir do sorgo biomassa [Sorghum bicolor (L.) Moench] pré-tratado com 
celulase comercial, foi de 35 FPU/g, obtendo uma concentração máxima de 43,2 g/L de 
glicose. Além disso, verifi cou-se que o aumento da carga enzimática, nos testes fermen-
tativos, aumentou a produção de etanol. Contudo, acima de 35 FPU/g acarretou em uma 
diminuição da produção de etanol.
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Resumo

O álcool de mandioca é um produto de alto valor agregado, destinado a fabricação 
de bebidas, cosméticos, tintas, remédios, além, de constituir uma das mais importantes 
alternativas para produção de biocombustíveis. Dessa forma, este trabalho tem como ob-
jetivo a viabilidade da produção de bioetanol a partir da mandioca, utilizando um reator 
fermentador com controle de pH, temperatura e agitação. O vinho obtido foi destilado em 
um protótipo construído com materiais recicláveis. No fi nal da fermentação, avaliou-se a 
cinética do processo fermentativo, bem como, a produtividade, o rendimento e a efi ciência 
da fermentação. Os experimentos foram realizados em fermentador contendo 6 L mL do 
meio de produção, a 150 rpm, pH 5,0, temperatura de 32 ºC durante 30 horas. No fi nal do 
processo fermentatico, a concentração máxima de etanol produzido foi de 25,7 g/L, com 
rendimento fi nal de 46,7%. 
Palavras-chave: Fermentação, amilase, biocombustível.

Introdução

A busca por novas fontes de matéria prima, para produção de etanol, se faz neces-
sária, devido à dimensão do Brasil. A diversifi cação da matriz bioenergética pode ser uma 
nova oportunidade de emprego, e geração de renda (RIBEIRO, 2010). A busca de novas 
fontes de matéria prima para produção de etanol deve ser estudada, de forma a oferecer 
mais opções às diferentes realidades de solo e clima do país.

A mandioca (minihot esculenta) é uma cultura utilizada em nosso país, por sua maio-
ria, para a alimentação humana e nutrição animal in natura. Sua produção é oriunda de pe-
quenos produtores rurais, pequenas cooperativas produtoras de amido e farinha (NUNES, 
2009). A mandioca possui uma grande quantidade de amido, tornando-a um grande poten-
cial para a produção de etanol (RIBEIRO, 2010). Contudo a sua utilização não é expressiva, 
pois, até o presente momento, as usinas utilizam somente a cana-de-açúcar (Saccharum 
spp) e o milho (Zea mays) como produtores de etanol.

Assim, o principal objetivo deste trabalho foi produzir etanol em biorreator, com contro-
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le de pH, agitação e temperatura, utilizando como única matéria prima a mandioca (Manihot 
esculenta). 

Metodologia

1 Mandioca

A matéria prima utilizada no trabalho foram raízes de mandioca in natura, obtida na 
região do município de Cáceres – MT. Ao chegar ao laboratório de processamento de maté-
rias-primas, as raízes de mandioca foram pesadas, submetidas a limpeza, sendo retiradas 
terra e impurezas aderentes à casca, bem como parte da película da raiz. As raízes foram 
trituradas com adição de água (1:3), com a fi nalidade de formar uma polpa.

2 Microrganismo e enzima utilizados 

O Microrganismo utilizado foi a levedura desidratada (Saccharomyces cerevisiae), ad-
quirida em supermercados na cidade de Cáceres-MT. A enzima utilizada para a hidrólise e 
sacarifi cação do amido foi adquirida pela empresa Novozymes Latin América, Ltda.

3 Ativação e propagação celular

O cultivo do pré-inoculo foi realizado em erlenmeyers de 1 L, com 600 mL de meio 
líquido a pH 5,0, a 30ºC e agitação de 100 rpm, durante 24 horas, nas seguintes concen-
trações em g/L: 20 de glicose; 2,5 de extrato de levedura, 1,0 de sulfato de amônia, 0,5 de 
fosfato de potássio e 0,5 de sulfato de magnésio heptahidratado. 

4 Processo de hidrólise-sacarifi cação

O cozimento da goma foi realizado em banho termotizado. Na etapa de liquefação foi 
utilizado 30 mL da enzima alfa-amilases (Termamyl 2X), em aproximadamente 1,5 Kg de 
mandioca triturada e diluída em agua (1:1) com tempo de reação de 2 horas, sendo o ba-
nho-maria mantido a 90ºC. Na sacarifi cação, utilizou-se 7,5 mL da enzima amiloglucosida-
se (AMG 300L) durante 16 horas de processo em banho-maria a 60 ºC. Os ensaios foram 
realizados em duplicata. 

5 Preparo do mosto para o processo fermentativo

O volume de hidrolisado obtido, aproximadamente 3kg, foi diluído a uma concentra-
ção de 80 g/L de glicose, em seguida foi adicionado nutriente nas seguintes concentrações 
em g/L: 5,0 peptona, 1,0 de sulfato de amônia, 0,5 de fosfato de potássio e 0,5 de sulfato 
de magnésio heptahidratado.
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6 Fermentação

Inicialmente foi preparado um pré-inoculo em Erlenmeyer de 1 L e volume de trabalho 
de 600 mL. Este pré-inoculo foi adicionado em um fermentador SL 137, com capacidade 
de 8 litros e volume de trabalho de 6 litros. A temperatura de fermentação foi de 32 ºC, sob 
agitação de 150 rpm, durante 30 horas e pH do meio em 5,0 (com controle através de adi-
ção de NaOH, 1 N).

7 Métodos analíticos

7.1 Quantifi cação de microrganismo

A análise gravimétrica de peso seco foi realizada após centrifugação da amostra 
(3.000g/min) e lavagem do precipitado por duas vezes com água destilada. O material 
sólido foi então transferido em beckers, previamente preparados, que foram então levados 
para a secagem a 100 ºC, sendo mantidos nesta até peso constante.

7.2 Determinação de etanol

A análise da concentração de etanol foi determinada através do método Steckelberg 
(2001).

Resultados e Discussão

1 Resultado do processo fermentativo

Os resultados obtidos do perfi l cinético da concentração de açúcar redutor (AR), con-
centração celular e produção de etanol, estão apresentados na Figura 1.

Figura 1. Perfi l cinético das concentrações de substrato, produto e biomassa em função do tempo de fer-
mentação realizado em fermentador a 32 ºC, com controle de pH 5,0 a 150 rpm.  g/L: (■) açúcar redutor; 

(▲) Etanol; (O) Biomassa.
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Através dos resultados obtidos na análise do teor de etanol obtido após a fermenta-
ção foi observado que o processo fermentativo iniciou com um teor de glicose de 55 g/L, e 
obteve um teor de etanol de 25,7 g/L, sendo que a efi ciência calculada do processo foi de 
91,4%. Este resultado, foi superior ao encontrado no trabalho de Camili (2010), que após 
fermentação, iniciando com teor de glicose de 173,41 g/L, obteve-se uma concentração de 
etanol de 69,6 g/L, sendo a efi ciência encontrada de 78,6%.

Observa-se na Figura 1, que a produção de etanol teve um grande aumento entre 12 
e 20 horas de processo, alcançando uma produtividade volumétrica de 1,97 g/Lh, consu-
mindo 83,63% do substrato, ou seja, 46 g/L do açúcar redutor constituído no meio. Com o 
consumo de todo o substrato do meio fermentativo, em 30 horas de processo, obteve-se 
rendimento (Yp/s) de 0,467 g etanol /g glicose, ou seja, 46,7%. Tal resultado foi superior aos 
39% obtidos por Ferreira (2005), que utilizaram 10% de amido de mandioca hidrolisados 
por amilases de malte de milho a pH 5 e 65 °C, e obtiveram, após fermentação, um rendi-
mento alcoólico de 39%. Já Curvelo-Santana; Ehrhardt; Tambourgi (2008), utilizando 5% de 
amido no meio de fermentação obteve 45% de rendimento alcoólico no fi nal do processo 
fermentativo. 

Vale ressaltar que o rendimento teórico de etanol por grama de glicose consumida é 
0,511 gramas, sendo este valor considerado 100% quando o substrato for glicose. Como 
na condição de fermentação industrial brasileira, o rendimento alcançado é em média 92%, 
isto corresponde a 0,48 gramas de etanol por grama de açúcar redutor total (ART) consu-
mido (RIBEIRO, 2010), e como cada tonelada de mandioca produz entre 2-3,4 vezes mais 
álcool que a cana-de-açúcar, pode-se afi rmar que seu uso na obtenção de álcool combus-
tível é muito promissor.

Conclusões

Dentro das condições experimentais trabalhadas, os resultados obtidos permitiram 
concluir que:

• As enzimas utilizadas tipo TERMAMYL 2X (alfa amilase) e AMG 300L (exogluco-
sidase), mostraram uma boa atividade de hidrólise do amido solúvel, conseguindo 
uma conversão em 18 horas no total (2 horas para a hidrólise e 16 horas para a 
sacarifi cação); 

• A fermentação iniciou com 55 g/L de glicose obtendo um teor de etanol de 25,7 g/L; 
• O rendimento da fermentação alcoólica foi de 46,7%, atingindo uma efi ciência do 

processo de 91,4%, utilizando um biofermentador, durante 30 horas de processo, 
a uma temperatura de 32 ºC e velocidade de agitação de 150 rpm;

• A máxima produtividade volumétrica foi de 1,97 g/L.h (entre 12 e 20 horas de pro-
cesso), consumindo 83,6% do substrato;
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Resumo

Em circunstâncias dos impactos ambientais, o óleo residual de soja, vem sendo analisado. Muitos pesqui-
sadores investigam diferentes matérias-primas alternativas para que a indústria de biodiesel não crie uma 
dependência com o óleo de soja. O trabalho investigou alguma das características físico-químicas do biodie-
sel proveniente de blenda de óleo de eucalipto e óleo residual na síntese de biodiesel. A transesterifi cação 
ocorreu em micro-ondas convencional a fi m de diminuir o tempo reacional. Foi utilizada uma razão molar de 
3:1 metanol/óleo e como catalisador o hidróxido de potássio, o tempo reacional foi de 30 seg. O biodiesel ob-
tido, apresentou-se dentro das normas da ANP, apto a ser comercializado, e com tempo reacional vantajoso, 
quando comparado ao tempo requerido em um processo de aquecimento convencional, atualmente, o mais 
utilizado na indústria. 
Palavras-chave: Tempo reacional, razão molar, características físico-químicas.

Introdução

Atualmente devido aos impactos ambientais gerados pelos combustíveis fósseis, há 
uma grande infl uência da inserção de fontes renováveis, no intuito de diminuir a liberação 
dos inconvenientes ao meio ambiente como os gases do efeito estufa. Diante disso, pes-
quisas vem sendo realizadas aumentando a variedade de matérias-primas para a produção 
dos biocombustíveis, sendo considerada uma alternativa para redução da dependência dos 
combustíveis fósseis (ALVES; MARQUES; MOZER, 2010). 

Das matérias primas utilizadas, os óleos residuais de frituras, também são adequadas 
para a produção de biodiesel. No entanto, o mesmo pode apresentar teores de água e áci-
dos graxos livres que podem contribuir para a formação de sabões (BAGBY; FREEDMAN; 
SCHWAB, 1987). O óleo de eucalipto pode ser empregado na produção de biodiesel, porém 
mesmosendo ácido não deixa de ser viável na síntese de biodiesel. A utilização de blendas 
na produção de biodiesel vem sendo, cada vez mais utilizada em questão de resultar em 
biodiesel de ótima qualidade (MELO, 2011). A transesterifi cação por micro-ondas tem sido 
investigada por alguns autores e tem se apresentado como uma técnica promissora para 
encurtar o tempo de reação, mantendo os altos níveis de rendimento. Essa técnica consiste 
em substituir a transesterifi cação com aquecimento convencional a altas temperaturas sob 
forte agitação, por uma reação de transesterifi cação em micro-ondas convencional (MOU-
RA, 2010).

A partir dos fatos citados acima, a mistura do óleo de eucalipto e do óleo residual é 
uma opção interessante como matéria-prima na produção de biodiesel irradiado por micro
-ondas, analisando sua viabilidade através de suas características físico-químicas e tentar 
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encaixá-los no mercado como alternativas para produção de energia renováveis.

Metodologia

A transesterifi cação foi realizada por rota básica, utilizando como catalisador, 1% de 
hidróxido de potássio, em relação a massa do óleo. O álcool utilizado foi o metanol, utilizan-
do a razão molar de 3:1. A reação foi realizada em um balão de fundo chato de 500 mL, o 
óleo de eucalipto foi inicialmente aquecido até uma temperatura de 60ºC. O catalisador foi 
adicionado ao álcool, e mantido sob forte agitação até constituir uma mistura homogênea. 

A mistura metanol/KOH foi então adicionada ao óleo contido no balão de fundo chato 
e ao óleo residual. Após completa homogeneização, o balão contendo a blenda e a mistura 
catalisadora foi levado a um micro-ondas convencional sem nenhuma adaptação. A reação 
se processou durante 30 segundos (MENDES; MACHADO; MOURA, 2010). Após cessar a 
reação, a mistura foi levada ao funil de separação de 500 mL, na qual foi deixada por 24hs 
a fi m de que houvesse total separação de fases. Após separação da fase biodiesel bruto da 
fase glicerina, o biodiesel foi lavado com solução ácido clorídrico 5%, solução saturada de 
cloreto de sódio e água destilada. Por fi m o biodiesel foi fi ltrado em sulfato de sódio anidro 
a fi m de retirar a umidade restante (GERIS et al., 2007). Posteriormente o biodiesel foi ca-
racterizado quanto a sua densidade, índice de acidez, rendimento e teor de ácidos graxos 
livres conforme metodologia descrita por Moretto e Alves (1986). 

Resultados e Discussões

Os resultados do biodiesel produzido por transesterifi cação em micro-ondas a partir 
do óleo de eucalipto é apresentado na tabela 1. Verifi ca-se que a densidade do biodiesel 
foi satisfatórios, pois está dentro do limite estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que varia entre 0,850 a 0,900 g/mL. O índice de aci-
dez, também é satisfatório, visto que o estabelecido pela ANP é 0,5 mg KOH/g e o teor de 
ácidos graxos livres recomendado pela literatura é de 3%, sendo este um parâmetro que 
não se encaixa nas normas da ANP, servindo apenas como confi rmação de uma baixo índi-
ce de acidez. Com isso o biodiesel obtido nesse estudo pode ser facilmente comercializado, 
visto que atende aos parâmetros estabelecidos pela ANP. Tanto o óleo de eucalipto quanto 
a transesterifi cação em micro-ondas, se mostraram promissores na síntese de biodiesel. O 
óleo de eucalipto se destaca nesse estudo como matéria-prima alternativa para substitui-
ção da soja na síntese de biodiesel. A transesterifi cação em micro-ondas, se destaca pelo 
encurtamento do tempo de reação, o que gera uma grande economia para a indústria de 
biocombustíveis.

Tabela 1. Resultados das análises dos biodieseis produzidos. 
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Conclusões

Os resultados foram satisfatórios do biodiesel produzido através do micro-ondas com 
tempo reacional de 30 segundos, e pode ser produzido em larga escala comercial, com 
os parâmetros de acordo com as normas da ANP. Isto mostra a efi ciência da metodologia 
utilizada com o micro-ondas para produzir um biodiesel que futuramente possa ser comer-
cializado, e com tempo reacional vantajoso, quando comparado com o tempo reacional 
requerido em um processo de aquecimento convencional, atualmente, o mais utilizado na 
indústria.
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Resumo

O presente estudo teve por objetivo, avaliar a efi ciência do melhor solvente a ser empregado na extração 
do óleo presente nas sementes de timbaúva, em termos de maior teor de óleo extraído. As extrações foram 
realizadas em extrator de soxhlet, a primeira foi realizada utilizando o solvente éter de petróleo, e a segunda 
foi realizada com a utilização do solvente hexano, todas as extrações foram feitas em triplicatas durante o 
período de 8h.Os resultados desse estudo mostram que o solvente que fornece um maior teor de óleo de 
timbaúva é o hexano (1,68%). Por ser maior o rendimento encontrado com a utilização do solvente hexano, 
recomenda-se que toda a extração em soxhlet do óleo presente nas sementes de timbaúva seja realizada 
na presença de hexano. No entanto o teor de óleo presente nas sementes de timbaúva é praticamente insig-
nifi cante quando comparado ao teor de óleo presente na soja (18%) que atualmente é a matéria prima mais 
utilizada na síntese de biodiesel. Esse comportamento já era esperado por ser essa, uma espécie fl orestal.
Palavras-Chave: Soxhlet, Hexano, Biodiesel.

Introdução

A timbaúva (Enterolobium contortisiliquum), é também popularmente conhecida como 
timburi, tamboril, orelha de macaco, tambori, ou tamburé. Trata-se de uma planta decídua 
no inverno, heliófi ta, seletiva higrófi ta, pioneira, dispersas em várias formações fl orestais. 
Ocorre no Pará, Maranhão, Piauí até o Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Sua altura 
varia entre 20 e 35 m, seu fruto consiste em uma vagem negra contendo sementes duras e 
amareladas. A espécie possui copa ampla e frondosa, proporcionando ótima sombra duran-
te o verão. É ótima para refl orestamento de áreas degradadas de preservação em plantios 
mistos, principalmente por seu rápido crescimento inicial (LORENZI, 2009).

A timbaúva foi investigada por diversos autores que caracterizam suas sementes 
como tóxica s, produzindo em bovinos, alterações do sistema digestivo, fotossensibilização, 
lesões hepáticas e abortos. Essa toxidade pode estar relacionada a presença de saponina 
nas sementes, que causam destruição das membranas celulares, irritação de mucosas e 
são hemolíticas (COSTA, 2009).

O município de Cáceres-MT possui grande ocorrência da timbaúva, no entanto, a es-
pécie na região é ameaçada. Os produtores de gado efetuam o corte da mesma para que 
não haja prejuízos devido ao risco que ela 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 profi ssionalização da atividade, caracterizada na existência de 
cadeias produtivas – corte, leite e couro.

Por se tratar de uma semente, é possível que a mesma contenha material oleaginoso 
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capaz de ser utilizado como matéria prima para a síntese de biodiesel. No entanto, é preci-
so avaliar o melhor solvente químico em termos de afi nidade a ser empregado no processo 
de extração de seu óleo, para só a partir daí avaliar as propriedades do referido óleo.

Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo, avaliar a efi ciência do melhor 
solvente a ser empregado na extração do óleo presente nas sementes de timbaúva, em 
termos de maior teor de óleo extraído.

Metodologia

Os frutos da árvore de timbaúva (Figura 1) foram coletadas em vários pontos da re-
gião de Cáceres e posteriormente foram abertos de forma manual para separação das 
sementes. 

Figura 1. Frutos de Timbaúva coletados no município de Cáceres MT.

Todas as sementes separadas foram homogeneizadas e trituradas em um liquidifi ca-
dor industrial, no laboratório de química industrial do IFMT-campus Cáceres, a fi m de dimi-
nuir a superfície de contato para uma maior efi ciência na extração do óleo com solventes.

Após a cominuição, as sementes agora na forma de farelo, foram conduzidas ao pro-
cesso de extração por solvente utilizando o aparelho de soxhlet.

Antes de iniciar o processo de extração com a fi nalidade de extrair o óleo das se-
mentes, foi necessário avaliar qual seria o melhor solvente em termos de afi nidade para a 
extração do óleo de timbaúva. Para tanto foram pesadas massas de aproximadamente 150 
g de sementes trituradas e estas foram adicionadas em sacos de papel de fi ltro. 

Após adição em sacos fechados, foram realizadas as extrações do óleo contido nas 
sementes no extrator de soxhlet, a primeira foi realizada utilizando o solvente éter de pe-
tróleo, e a segunda foi realizada com a utilização do solvente hexano, todas as extrações 
foram feitas em triplicatas. O objetivo era avaliar qual dos dois solventes utilizados propor-
cionaria o maior rendimento em óleo de timbaúva.

A extração do óleo se deu em um período de 8h e após esse tempo as misturas con-
tendo óleo + hexano e óleo + éter de petróleo, foram conduzidas ao evaporador rotatório 
para separação do óleo e recuperação do solvente.
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A massa de óleo obtida com a extração na presença de cada solvente foi verifi cada e 
o rendimento obtido foi calculado a partir da equação 1.

(Equação 1)

Onde:
X= Rendimento de óleo em porcentagem
Móleo= Massa de óleo obtida após extração e separação.
Msemente= Massa de sementes colocados no extrator.

Resultados e Discussões

Após a avaliação da efi ciência dos solventes, todas as amostras extraídas tiveram 
seus rendimentos calculados, os resultados são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Resultados de rendimento do processo de extração com os solventes hexano e éter de petróleo

Solventes Rendimentos médios
Éter de petróleo 1,39 % 

Hexano 1,68%

Os resultados expressos na Tabela 1 evidenciam um maior rendimento de óleo quan-
do o mesmo é extraído na presença do solvente hexano. Já na presença do solvente éter 
de petróleo, nota-se um decréscimo neste rendimento. Pode-se atribuir o maior rendimento 
obtido na extração a partir do hexano, a uma maior interação entre o mesmo e a fração 
lipídica contida nas sementes, resultando em maior desprendimento desta e consequente-
mente extraindo maior quantidade de óleo.

Diferentemente de outros métodos, a extração com solventes exige uma interação en-
tre o solvente e a fração lipídica. Não obstante, muitas vezes o solvente não extrai apenas 
óleo, mas também outras substâncias voláteis, e estas podem vir a inibir a ação do solvente 
no processo de extração resultando em baixo rendimento (SARTOR, 2009). 

Por ser maior o rendimento encontrado com a utilização do solvente hexano, reco-
menda-se que toda a extração em soxhlet do óleo presente nas sementes de timbaúva 
sejam realizadas na presença de hexano. No entanto o teor de óleo presente nas sementes 
de timbaúva é praticamente insignifi cante quando comparado ao teor de óleo presente na 
soja (18%) que atualmente é a matéria prima mais utilizada na síntese de biodiesel. Esse 
comportamento já era esperado por ser essa, uma espécie fl orestal.

Conclusões

Os resultados desse estudo evidenciam um maior rendimento de óleo de timbaúva 
(1,68%) quando o mesmo é extraído na presença do solvente hexano. Por ser maior o ren-
dimento encontrado com a utilização do solvente hexano, recomenda-se que toda a extra-
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ção em soxhlet do óleo presente nas sementes de timbaúva sejam realizadas na presença 
de hexano. No entanto o teor de óleo presente nas sementes de timbaúva é praticamente 
insignifi cante quando comparado ao teor de óleo presente na soja (18%) que atualmente é 
a matéria prima mais utilizada na síntese de biodiesel. Esse comportamento já era espera-
do por ser essa, uma espécie fl orestal.
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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo, a síntese de biodiesel metílico a partir da transesterifi cação, assistida 
por cavitações ultrassônicas do óleo extraído das sementes de timbaúva. O biodiesel foi produzido a partir 
da esterifi cação seguida de transesterifi cação alcalina em banho ultrassônico, do óleo de timbaúva na pre-
sença de catalisador hidróxido de potássio e metanol. O tempo reacional em ultrassom foi de 40 minutos. Os 
resultados mostram que o biodiesel obtido apresentou índice de acidez acima do limite máximo estabelecido 
pela ANP que é de 0,5 mg KOH/g de amostra. No entanto sua densidade se apresentou dentro dos limites 
da ANP que é de 0,85-0,90 g/cm3. O óleo estudado nesse trabalho apresentou elevado potencial em termos 
de suas propriedades químicas, para ser utilizado como matéria-prima na síntese de biodiesel. No entanto, é 
necessário ampliar a investigação do biodiesel obtido, quanto aos demais parâmetros exigidos pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Palavras-chave: Cavitações, Ultrassom, Acidez.

Introdução

O biodiesel é uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos de ácidos graxos, obtidos 
pela transesterifi cação de quaisquer triglicerídeos com álcool de cadeia curta, metanol ou 
etanol (KNOTHE et al., 2006). A transesterifi cação é um processo químico no qual a glice-
rina é separada da gordura ou do óleo vegetal. O processo gera dois produtos: ésteres (o 
nome químico do biodiesel) e glicerina-produto valorizado no mercado de sabões (PAREN-
TE, 2003). 

O tipo de óleo utilizado na produção do biodiesel pode ser obtido de vegetais, gorduras 
animais, resíduos industriais e domésticos. As principais fontes de óleo são: soja, girassol, 
amendoim, colza, canola, palma (dendê), algodão e mamona. No entanto, 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 segmen-
tos, além de criar uma dependência. Em situação de escassez gera-se elevação dos custos 
e difi culdade 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 nova matéria prima, a timbaúva. A timbaúva (Enterolobium 
contortisiliquum), ocorre no Pará, Maranhão, Piauí até o Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul. A espécie é ótima para refl orestamento de áreas degradadas de preservação em 
plantios mistos, principalmente por seu rápido crescimento inicial (LORENZI, 2009).

A timbaúva foi caracterizada por possuir toxidade em suas sementes, produzindo em 
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bovinos, alterações do sistema digestivo, fotossensibilização, lesões hepáticas e abortos. 
Essa toxidade pode estar relacionada a presença de saponina nas sementes, que cau-
sam destruição das membranas celulares, irritação de mucosas e são hemolíticas (COSTA, 
2009). Sendo assim, a síntese do biodiesel utilizando como matéria prima o óleo de tim-
baúva, torna-se promissora, pois agrega valor a espécie timbaúva fornecendo um destino 
para suas sementes. 

A indústria de biodiesel também tem se dedicado a busca de novas tecnologias que 
diminuam o custo de produção, aumento o rendimento e encurtando os tempos reacionais. 
Diante disso, o uso da transesterifi cação de óleos e gorduras na presença de ondas ul-
trassônicas torna o produto ainda mais vantajoso, visto que, o ultrassom tem sido utilizado 
como meio de acelerar a reação de transesterifi cação, pois nestas reações os regentes 
costumam ser pouco miscíveis entre si, portanto as ondas ultrassônicas promovem cho-
ques mais efi cientes entre os líquidos, causando a emulsifi cação da mistura reacional. A 
frequência e a potência do ultrassom também infl uenciam no tempo e no rendimento da 
reação. A aceleração da reação acontece devido a atuação das cavitações, o qual consiste 
o processo de criação, aumento e implosão de vapor e gases provendo assim, a ativação 
da reação (BRITO, 2011).

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo a síntese de biodiesel me-
tílico a partir da transesterifi cação, assistida por cavitações ultrassônicas, do óleo extraído 
das sementes de timbaúva.

Metodologia

O óleo de timbaúva foi conduzido a etapa de síntese de biodiesel. Devido à alta acidez 
do óleo, antes da transesterifi cação foi necessário submeter o óleo a etapa de esterifi cação 
a fi m de converter seus ácidos graxos em ésteres etílicos. A esterifi cação do óleo se deu 
da seguinte maneira, 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 conten-
do metanol e ácido foram vertidas no balão de fundo chato contendo o óleo e conduzida 
a reação de esterifi cação à 70ºC sob refl uxo durante 3h. Transcorrido o tempo reacional a 
mistura foi conduzida a um funil de separação para retirada da fase água. A fase contendo 
éster e óleo foi então conduzida à etapa de transesterifi cação alcalina.

Na transesterifi cação, a mistura contendo óleo e ésteres foi adicionada a um balão de 
fundo chato. Em um béquer cerca de 15 mL de metanol foram misturados a 1,5g de hidróxi-
do 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 
óleo. A reação de transesterifi cação transcorreu durante 40 minutos em banho ultrassônico 
(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 e fi ltrado com sulfato de sódio anidro para total 
retirada de umidade do biodiesel obtido (GERIS et al.,2007).

O biodiesel obtido foi então caracterizado em relação da sua densidade e índice de 
acidez. As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 
descrita por Moretto; Fett, (1998), que defi ne índice de acidez como o número de mg de 
hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos livres de um grama de amostra 
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de óleo. A determinação da densidade do óleo foi realizada de acordo com a metodologia 
descrita por Moura (2010). Foi utilizado um picnômetro de 25 mL de volume que foi previa-
mente pesado. 

Resultados e Discussões

Após a síntese e purifi cação, o biodiesel de timbaúva foi caracterizado quanto ao seu 
índice de acidez e densidade, os resultados são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Caracterização físico química dos parâmetros do biodiesel de timbaúva

Parâmetros Biodiesel de timbaúva
Índice de acidez 11,83 mg KOH/g 

Densidade 0,88 g/cm3

Os resultados mostram que o biodiesel obtido apresentou índice de acidez acima do 
limite máximo estabelecido pela 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 inefi ciência no 
processo de lavagem. Devido a pequena quantidade de amostra, perdeu-se muito com a la-
vagem e essa não pode ser realizada de maneira satisfatória. Um alto índice de acidez para 
o biodiesel, está intimamente associado ao processo de corrosão durante o armazenamen-
to em atmosfera de oxigênio, devido à auto-oxidação. O resultado dessas degradações, 
é a formação de borras e consequentemente a obstrução de tubulações e bicos injetores 
(KNOTHE et al., 2006).

A densidade do produto se apresentou dentro dos limites da ANP que é de 0,85-0,90 
g/cm3. Esse valor indica que a transesterifi cação utilizada foi efi caz para transformar o óleo 
de timbaúva em biodiesel. Esse resultado indica a efi ciência no processo de síntese e pu-
rifi cação, pois o produto fi nal encontra-se puro, livre de resíduos de óleo, glicerol, metanol, 
água etc. 

O teor de glicerol residual no biodiesel indica a efi ciência do processo de purifi cação. 
Os níveis de mono, di e triglicerídeos, bem como da glicerina, provocam além de danos aos 
motores, problemas ambientais. O metanol, bem como a água podem ser responsáveis 
pela corrosão de partes metálicas do motor, particularmente do alumínio (SOARES, 2014). 
A presença de água no biodiesel pode promover a formação de hidrólise e a proliferação 
de microrganismos, corrosão em tanques de estocagem com deposição de sedimentos 
(LOBO; FERREIRA; CRUZ, 2009).

O óleo estudado nesse trabalho apresentou elevado potencial em termos de suas 
propriedades químicas, para ser utilizado como matéria-prima na síntese de biodiesel. No 
entanto é necessário ampliar a investigação do biodiesel obtido quanto aos demais parâ-
metros exigidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
que especifi ca os padrões para comercialização do biodiesel.

Conclusões

Os resultados mostram que o biodiesel obtido apresentou índice de acidez acima do 
limite máximo estabelecido pela ANP que é de 0,5 mg KOH/g. No entanto sua densidade 
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se apresentou dentro dos limites da ANP que é de 0,85-0,90 g/cm3. O óleo estudado nesse 
trabalho apresentou elevado potencial em termos de suas propriedades químicas, para ser 
utilizado como matéria-prima na síntese de biodiesel. No entanto é necessário ampliar a 
investigação do biodiesel obtido quanto aos demais parâmetros exigidos pela Agência na-
cional de petróleo, gás natural e biocombustíveis.
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Resumo

Com a crescente demanda energética mundial, a procura por fontes energéticas diversas estão se tornando 
cada vez mais crescente. O biodiesel se insere intrinsecamente neste contexto e vem ganhando destaque na 
indústria de combustíveis, pois possui alto poder calorífi co, sua queima evita pequenas concentrações de po-
luentes, além de ser um combustível biodegradável. Então o presente trabalho avaliou os tempo de irradiação 
no micro-ondas na síntese do biodiesel pelo processo de transesterifi cação a partir de blendas do óleo resi-
dual e farelo de arroz. Inicialmente foi realizada uma previa neutralização no óleo residual pelo fato da mesma 
apresentar acidez elevada e preparou-se as blendas na proporção de 25:75% em volume (Óleo residual: Óleo 
de farelo de arroz) e avaliou-se o índice de acidez desta blenda. Na síntese do biodiesel, o metanol na razão 
molar (6:1-metanol:blenda) e 1% de catalisador hidróxido de potássio foram misturados formando metóxido 
de potássio e adicionados a blenda previamente preparada e enviadas ao micro-ondas por 30 segundos, 
repetindo este experimento e alterando o tempo para 60 segundos. Os biodieseis brutos produzido foram 
purifi cado através de lavagens com ácido clorídrico, cloreto de sódio e água destilada; a secagem com sul-
fato de sódio anidro. O índice de acidez, ácidos graxos livres, densidade e rendimento foram avaliados. Nas 
condições estudadas o melhor tempo encontrado foi de 30 segundos, apresentando os melhores resultados 
de parâmetros de qualidade, dentro da taxa recomendada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis.
Palavras-chave: Transesterifi cação, Catálise básica, Metanol.

Introdução

O biodiesel é um dos combustíveis alternativos aos derivados do petróleo na melhoria 
da qualidade do meio ambiente, pois é obtido a partir de fontes renováveis, biodegradável 
e tem espaço no mercado mundial que anseia por “energia limpa”, tendo sua importância 
pela substituição total ou parcial do óleo diesel de petróleo em motores de caminhões, tra-
tores, automóveis, entre outros. 

Sendo assim, um dos componentes considerados importantes para dar início a este 
processo produtivo é a escolha da matéria-prima. Várias espécies de oleaginosas possuem 
grande destaque na produção de biodiesel, e para este processo tornar-se comercialmente 
viável é indispensável a expansão de pesquisas no setor em busca de novas tecnologias, 
englobando matérias –primas alternativas (EINLOFT et al., 2008).

 Pesquisas vem sendo realizadas com óleos e gorduras residuais por serem matérias 
primas de baixo custo e, principalmente por minimizar a degradação ambiental decorrentes 
de atividades industriais e urbanas.

O farelo do arroz é uma outra matéria-prima que está sendo pesquisada, por ser 
abundante e de baixo custo, já que na sua composição, em parte é constituída de óleo; uma 
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vez processado, o farelo poderá produzir até 20% de óleo cru (MOURA, 2010).
Atualmente, pesquisas com blendas tem sido realizadas pela necessidade contornar 

possíveis limitações presentes em diferentes óleos, que quando misturados podem ade-
quar suas características para ser utilizado como matéria-prima na produção de um produto 
de melhor qualidade (FAGUNDES, 2011).

A rota tecnológica mais utilizada para a produção de biodiesel no mundo é de tran-
sesterifi cação metílica e catálise básica, pelo método convencional com a desvantagem de 
longos tempos de reação. Por este motivo há a necessidade em substituir o aquecimento 
convencional por irradiação em micro-ondas.

A partir deste contexto, este trabalho propõe-se avaliar o melhor tempo de irradiação 
no micro-ondas na síntese do biodiesel a partir de blendas de óleos obtido a partir do farelo 
de arroz e o residual.

Metodologia

Os experimentos foram conduzidos no laboratório de química do Instituto Federal de 
Mato Grosso-Campus Cáceres. O óleo de farelo de arroz foi adquirido na empresa Mundo 
dos Óleos e o óleo residual obtido em diferentes localidades. Estes óleos foram avaliados 
em relação ao índice de acidez (IA), segundo Moretto e Fett (1998). Devido ao resultado 
de elevada acidez do óleo residual obtido realizou-se a sua neutralização com hidróxido de 
potássio (KOH), glicerina, aquecimento, fi ltração, desmussifi cação, fi ltração com sulfato de 
sódio anidro (Na2SO4) e novamente caracterizado.

Posteriormente preparou-se a blenda, na proporção 25%:75% em volume (óleo de 
farelo de arroz e óleo residual tratado, respectivamente), os mesmos foram submetidos 
ao processo de transesterifi cação catalítica básica, por irradiação em micro-ondas, com o 
catalisador KOH a 1% (m/v), na razão molar 6:1 (metanol: óleo). Ao misturar o metanol com 
o catalisador, formando metóxido de potássio, adicionou-se a blenda e enviados ao micro
-ondas durante 30 segundos.

 Repetiu-se o experimento alterando o tempo para 60 segundos e foram realizados 
em duplicata. 

Após esta etapa procedeu-se a decantação dos biodieseis produzidos, durante 24 
horas, para a separação das fases:  biodiesel bruto na fase superior e a inferior contendo 
glicerol, sabões, excesso de base e álcool. Após este tempo e a retirada da parte inferior, 
iniciou a lavagem e purifi cação dos biodieseis brutos com ácido clorídrico (HCl-5%), cloreto 
de sódio saturado (NaCl) e água destilada. Para remoção dos traços de umidade, fi ltrou-
se o biodiesel utilizando-se o sulfato de sódio anidro (Na2SO4) e mediu-se o volume do 
biodiesel produzido (GERIS et al., 2007). Avaliou-se o índice de acidez (IA), densidade (D) 
e rendimento dos biodieseis produzidos para a certifi cação da sua qualidade (MORETTO; 
FETT, 1998).

Resultados e Discussões

Iniciou -se a pesquisa pela caracterização do índice de acidez (IA) do óleo residual co-
letado (OR, não tratado), do óleo residual tratado (ORT) e do óleo do farelo de arroz (OFA). 
Os resultados estão expressos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados do índice de acidez dos óleos.

Parametro
Óleos

OR ORT OFA
IA (mg KOH/g) 1,83 0,79 0,34

 Através da Tabela 1 pode-se observar que OR apresentou o IA com valor elevado, 
acima do ideal para a síntese do biodiesel, indicando a necessidade de neutralização. Com 
o tratamento obteve-se um valor abaixo de 1 mg KOH/g. O OFA também contém um IA com 
valores adequados para produção de biodiesel. Gonçalves et al. (2009) sugerem que para 
síntese de biodiesel com IA menor que 0,50 mg KOH/g, o óleo inicial deve apresentar IA 
com valor máximo de 1 mg KOH/g de acidez.

Após o preparo da blenda avaliou-se o IA novamente e encontrou um valor para este 
quesito de 0,24 mg KOH/g, aceitável para produzir um biodiesel de acordo com a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP-2014).

Os resultados das análises de alguns parâmetros físicos e químicos realizadas nos 
biodieseis produzidos por irradiação em micro-ondas nos tempos de 30 e 60 segundos es-
tão expressos na Tabela 2.

Tabela 2. Média dos resultados de alguns parâmetros analisados dos biodieseis produzidos                        
por irradiação em micro-ondas durante os tempos de 30 e 60 segundos.

Parâmetros Avaliados
Tempos

     30 segundos                                    60 segundos
IA (mg KOH/g) 0,40                                                      1,09

AGL(%) 1,06                                                      1,83
d (Kg/m3) 890                                                       885

Rendimento (%) 57,5                                                       25,0

Os resultados da Tabela 2 mostra que dos biodieseis produzidos por irradiação por 
micro-ondas no tempo de 30 segundos apresentaram o índice de acidez e densidade den-
tro dos limites máximos que permite a ANP (2014) que é de 0,50 mg KOH/g e 850-900 Kg/
m3, respectivamente. Para o tempo de 60 segundos verifi cou-se um IA, superior ao máximo 
permitido pela legislação vigente e densidade de acordo com ela.

Embora a ANP não estabeleça valores para os ácidos graxos livres no biodiesel, sabe-
se que um elevado valor de ácidos graxos livres pode estar relacionado com a alta acidez, 
como pode ser verifi cado na Tabela 2.

De acordo com Santos (2007), a irradiação por micro-ondas são capazes de degra-
dar as cadeias do Biodiesel, provocando a liberação de ácidos graxos livres no meio. Uma 
reação em 60s pode ser capaz de aumentar a formação de ácidos graxos livres em relação 
a 30s.

O rendimento para o tempo de 30 segundos foi o dobro do valor encontrado para 60 
segundos, embora muito baixos em relação ao permitido pela ANP(>96,5%). Este valor foi 
decorrente das perdas durante as etapas do processo de lavagem e purifi cação. É essen-
cial um estudo aperfeiçoado sobre esta técnica.
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Conclusões

Através da pesquisa realizada pode-se concluir que:
• Há necessidade de uma neutralização do óleo residual na diminuição da acidez das blen-

das;
• O tempo de irradiação de 30 segundos apresentou os melhores resultados de índice de 

acidez, ácidos graxos e densidade e de acordo com a legislação vigente;
• É indispensável a expansão de pesquisa sobre a utilização das blendas dos óleo de farelo 

de arroz e o residual, e do processo de produção e purificação do biodiesel.
 Este trabalho envolve a aplicação de um resíduo, de baixo custo e de alto impacto 

ambiental para a produção de um biodiesel, que é um combustível menos poluente, sendo 
assim, este processo é duplamente vantajoso.
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Resumo

O presente estudo teve como objetivo submeter o óleo de urucum de elevada acidez, ao processo de neutrali-
zação de seus ácidos graxo, a fi m de torná-lo apto à ser utilizado como matéria prima na síntese de biodiesel. 
A técnica de neutralização foi realizada com a adição de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) 
ao óleo, de acordo com a quantidade de hidróxido necessária para neutralizar sua acidez, previamente cal-
culada. Após a neutralização, o óleo teve seu índice de acidez avaliado. Os resultados mostraram que o pro-
cesso de neutralização utilizado nesse trabalho foi altamente efi ciente para neutralizar os ácidos graxos livres 
presentes, transformando-os em sabões e eliminando-os da mistura. O índice de acidez sofreu uma redução 
de 74%. Ao fi nal do processo, o óleo apresentou um índice de acidez de 0,30 mg KOH/g, o que de acordo com 
a literatura o confi gura como um óleo potencial como matéria prima para a síntese de biodiesel.
Palavras-chave: Acidez, Matéria prima, Biodiesel.

Introdução

O biodiesel é normalmente produzido através da reação de transesterifi cação. Nesta 
reação, os triglicerídeos da matéria-prima juntamente com um álcool na presença de um 
catalisador, ácido, básico ou enzimático, vão produzir uma mistura de ésteres de ácidos 
graxos, o biodiesel, e também glicerina. A transesterifi cação consiste, então, numa sequên-
cia de reações reversíveis. Primeiro, os triglicerídeos são convertidos em diglicéridos, e de-
pois os diglicéridos em monoglicéridos. Os monoglicéridos são por sua vez convertidos em 
glicerina. Em cada passo forma-se um éster, pelo que para cada triglicerídeo são formados 
três ésteres (MOREIRA, 2009). 

Para óleos degradados com elevada porcentagem de ácidos graxos e alta acidez, os 
processos de esterifi cação de ácidos graxos assumem grande importância para a produção 
de biodiesel. Portanto, o uso de reações de esterifi cação está usualmente associado ao 
desenvolvimento de processos híbridos, mesmo porque ácidos graxos representam ma-
térias-primas de alto valor agregado, difi cilmente compatível com a realidade do setor de 
biocombustíveis. Estudos cinéticos da reação de esterifi cação metílica de ácidos graxos, 
utilizando o ácido sulfúrico como catalisador, mostraram que o estado de equilíbrio do sis-
tema pode ser atingido em menos de 1h de reação, variando-se adequadamente as condi-
ções experimentais (RAMOS et al.,2011). 

Uma alternativa ao processo de esterifi cação consiste em neutralizar os ácidos gra-
xos presentes nos óleos e gorduras utilizando uma solução de hidróxido de potássio. Esse 
processo possui alta efi ciência diminuindo signifi cativamente a acidez do óleo ou gordura, 
tornando-o apto à síntese de biodiesel por transesterifi cação alcalina (SANTOS; FRAGA, 
2014).
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Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo, submeter o óleo de urucum 
de elevada acidez, ao processo de neutralização de seus ácidos graxo, a fi m de torná-lo 
apto à ser utilizado como matéria prima na síntese de biodiesel.

Metodologia

O óleo de Urucum foi caracterizado de acordo com o parâmetro de Índice de acidez 
(IA) a fi m de confi rmar sua acidez elevada.

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 
descrita por Moretto e Fett, (1998), que defi ne 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. 

Após a determinação do índice de acidez do óleo de urucum, foi evidenciada a ne-
cessidade de neutralização da acidez encontrada no óleo. A técnica de neutralização foi 
realizada com a adição de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) ao óleo de 
acordo com a quantidade de hidróxido necessária para neutralizar a acidez do óleo que é 
calculada a partir da equação 9. Posteriormente foi adicionada a mistura contendo óleo e 
NaOH, 30% de glicerina pura em relação a massa do óleo adicionado. A mistura foi mantida 
sob aquecimento a 90ºC e sob agitação constante durante 30 minutos.

X= (IA x M)/1g
(Equação 9)

Onde:
IA - valor encontrado do Índice de acidez em mg
M - massa de óleo arbitrada para neutralização em gramas
X - quantidade de KOH que será utilizado para a neutralização em mg

O NaOH, reage com os ácidos graxos livres para formar sabões. Ao fi nal do processo, 
a mistura é deixada em repouso para separação das fases óleo e sabão, que nas indús-
trias é realizada por meio de centrifugação (RAMALHO; SUAREZ, 2013). Nesse trabalho 
a separação de fases foi forçada com a adição de glicerina, no início do processo. O óleo 
resultante dessa etapa, foi então conduzido a lavagem com água destilada a 90ºC para re-
tirada dos sabões remanescentes, a fi m de desfazer uma possível emulsão, foi adicionada 
junto a água destilada, uma solução de NaCl (cloreto de sódio) saturada. Logo após o óleo 
foi conduzido ao processo de desumidifi cação, à temperatura de 110 ºC sob agitação cons-
tante, durante 30 minutos. Posteriormente, o óleo foi fi ltrado com sulfato de sódio anidro em 
papel de fi ltro. O óleo resultante desta etapa foi chamado de óleo neutralizado (MORETTO; 
FETT, 1998).

Resultados e Discussões

O óleo de urucum utilizado nesse trabalho foi caracterizado quanto a seu índice de 
acidez e apresentou uma acidez elevada (1,16 mg KOH/g). Um alta acidez no óleo pode 
resultar em um biodiesel com alta acidez o que o torna impróprio para comercialização pois 
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o mesmo pode causar corrosão e entupimento dos fi ltros e motores (LOBO; FERREIRA; 
CRUZ, 2009).

Gonçalves et al. (2009) afi rmam que para se produzir um biodiesel com índice de aci-
dez aceitável pela ANP (0,5 mg KOH/g), o óleo ou gordura deve conter uma acidez máxima 
de 1 mg KOH/g de óleo, do contrário, haverá a reação indesejada de saponifi cação.  

Penha, Fraga e Jacobina (2014), avaliaram o índice de acidez e a porcentagem de 
ácidos graxos para o óleo de Crambe (Crambé abyssinica Hochst), e os resultados mos-
traram um elevado índice de acidez (19,61 mg KOH/g), e uma alta porcentagem de ácidos 
graxos (100,42 %) do teor de ácidos graxos, o que desfavorece a produção de biodiesel 
por transesterifi cação via catálise básica e favorece a reação de saponifi cação, os autores 
optaram por submeter o óleo ao processo de neutralização e encontraram resultados sa-
tisfatórios.

Após a caracterização do óleo optou-se então por realizar a neutralização da acidez 
do mesmo, para torná-lo apto à ser transesterifi cado por rota alcalina. Os resultados dessa 
neutralização são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Resultado do índice de acidez antes e após o processo de neutralização do óleo de urucum.

Amostra IA óleo não neutralizado IA óleo neutralizado
Óleo de Urucum 1,16 mg KOH/g 0,30 mg KOH/g

Observando os resultados da tabela 1, é notório que o processo de neutralização 
utilizado nesse trabalho foi altamente efi ciente para neutralizar os ácidos graxos livres pre-
sentes, transformando-os em sabões e eliminando-os da mistura. O índice de acidez sofreu 
uma redução de 74% de sua acidez.

O processo de neutralização de óleos vegetais consiste na adição de uma base forte 
ao óleo bruto, com o intuito de diminuir ao máximo a quantidade de ácidos graxos livres. 
A base reage com os ácidos graxos livres convertendo-os em sabão, fazendo com que a 
reação de produção de biodiesel aconteça somente com os triglicerídeos (ZUMACH et al., 
2012). 

A adição de solução aquosa de álcalis, tais como, hidróxido de sódio, ou as vezes 
carbonato de sódio, elimina do óleo os ácidos graxos livres e outros componentes defi nidos 
como “impurezas” (proteínas, ácidos oxidados, produtos de decomposição de glicerídeos) 
(MORETTO; FETT, 1998).

Conclusões

Os resultados mostraram que o processo de neutralização utilizado nesse trabalho 
foi altamente efi ciente para neutralizar os ácidos graxos livres presentes, transformando-os 
em sabões e eliminando-os da mistura. O índice de acidez sofreu uma redução de 74% de 
sua acidez. Ao fi nal do processo o óleo apresentou um índice de acidez de 0,30 mg KOH/g, 
o que de acordo com a literatura o confi gura como um óleo potencial para ser utilizado 
como matéria prima para a síntese de biodiesel
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Resumo

O presente trabalho teve por objetivo produzir biodiesel metílico a partir da transesterifi cação alcalina do óleo 
extraído das sementes de Mendubi-Guaçu. Foram produzidos dois biodieseis em condições diferentes. O 
primeiro biodiesel foi denominado BioA e foi produzido a temperatura de 60ºC, e o segundo biodiesel foi deno-
minado BioB e foi produzido a temperatura ambiente (35 ºC). O BioA apresentou uma acidez (0,77 mg KOH/g) 
acima do valor máximo estabelecido pela ANP que é de 0,5 g KOH/g de amostra. Já o IA do BioB apresentou 
o valor exato de 0,5 g KOH/g. Esse resultado pode estar relacionado à temperatura reacional a qual o óleo 
foi submetido durante a transesterifi cação, já que o BioA foi produzido sob a temperatura de 60ºC e o BioB foi 
produzido à temperatura ambiente. Por se tratar de um óleo insaturado ao ser exposto às altas temperaturas, 
o mesmo pode sofrer degradação. Diante do exposto somente o BioB, encontra-se apto à comercialização. 
Pode-se dizer que o BioB apresentou resultados satisfatórios dos pontos de vistas químico, ambiental e so-
cial, por ser um biodiesel obtido de matéria prima abundante no Brasil, aliado ao fato de que sua produção 
promove a redução da poluição atmosférica e ainda, trata-se de um produto capaz de desvincular a indústria 
de biodiesel da dependência da soja.
Palavras-chave: Insaturado, Matéria-prima, Temperatura.

Introdução

Atualmente a produção de biodiesel ainda está dependente das produtoras de óleo 
vegetal, sendo a produção por matéria prima correspondente a 81% à soja, 8% ao caroço 
de algodão, 5% ao sebo, 4% à palma, 2% à mamona e 1% ao girassol (ABDALLA et al., 
2008). No Brasil e no Estado de Mato Grosso, o carro chefe na produção de biodiesel é a 
soja, porém há muitas divergências, pois o grão é fonte alimentícia de suma importância.

A busca por matérias primas nativas que possuam potencial oleaginoso para susten-
tar a indústria de biodiesel, e desvincular esse biocombustível da soja, faz-se necessária. 
Muitas são as matérias primas disponíveis que podem ser empregadas para esse fi m. Den-
tre essas matérias-primas, destaca-se o Mendubi-Guaçu (Sterculia striata).

O Mendubi-Guaçu é uma espécie da família da Malvácea com nomes populares con-
forme sua região de ocorrência é uma arbórea. Ocorre na região Amazônica até Piauí, 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, na fl oresta sem decí-
dua e sua transição para o cerrado. Suas castanhas (sementes) são consumidas pelo ho-
mem e por várias espécimes da fauna. Florescem durante os meses de dezembro-março, 
os frutos amadurecem no período de junho-agosto (LORENZI, 2009).

Diante do exposto, esse trabalho tem por objetivo produzir biodiesel metílico a partir 
da transesterifi cação alcalina do óleo extraído das sementes de Mendubi-Guaçu.
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Metodologia

O biodiesel de mendubi-Guaçu foi obtido seguindo a metodologia descrita por Geris et 
al. (2007). Foram produzidos dois biodieseis em condições diferentes. O primeiro biodiesel 
foi denominado BioA e o segundo biodiesel foi denominado BioB. Para a síntese do BioA, 
primeiramente foi produzida a solução catalítica de metóxido de potássio adicionando-se 40 
mL de metanol em 1 g de hidróxido de potássio (KOH). Após completa dissolução, a mistura 
foi então vertida em 100 mL de óleo de Mendubi-Guaçu que se encontrava a temperatura 
de 60ºC. A mistura foi mantida sob agitação constante na faixa de temperatura de 60-70ºC 
durante o período de 45 minutos. Para a síntese do BioB, primeiramente foi produzida a 
solução catalítica de metóxido de potássio adicionando-se 24 mL de metanol em 0,6 g de 
hidróxido de potássio (KOH). Após completa dissolução, a mistura foi então vertida em 60 
mL de óleo de Mendubi-Guaçu que se encontrava a temperatura ambiente. A mistura foi 
mantida sob agitação constante à temperatura ambiente (35ºC) durante o período de 45 
minutos.

Após o tempo reacional, tanto o BioA quanto o BioB, foram transferidos para funis de 
separação para separação das fases biodiesel e glicerina. Após 24 h de repouso os bio-
dieseis obtidos foram então lavados com ácido clorídrico 5%, solução de cloreto de sódio 
saturada e água destilada até que seu pH fi casse neutro. Após neutralização do pH, os 
biodieseis foram desidratados com sulfato de sódio anidro e conduzidos a etapa de caracte-
rização físico-química de acordo com as metodologias descritas por Moretto e Fett (1998). 

As análises de índice de acidez (AC) foram realizadas de acordo com a metodologia 
descrita por Moretto e Fett (1998), que defi ne 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. A determinação da densidade se deu por meio de um picnômetro de 30 mL pre-
viamente calibrado. A análise consiste na verifi cação da massa do picnômetro vazio e da 
massa do picnômetro contendo a amostra investigada (MOURA, 2010). O índice de iodo de 
um biodiesel é a medida do seu grau de insaturação e é expresso em termos do número 
de centigramas de iodo absorvido por grama da amostra (% iodo absorvido). O índice de 
iodo foi determinado de acordo com a metodologia descrita por Moretto e Fett (1998). O 
índice de peróxido de uma amostra é a medida do conteúdo de oxigênio reativo em termos 
de mili-equivalentes de oxigênio por 100 g de gordura. O método determina em moles por 
1000g de amostra, todas as substâncias que oxidam o iodeto de potássio. Esta substância 
são consideradas como sendo peróxidos ou produtos similares provenientes da oxidação 
de gorduras. A análise foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Moretto 
e Fett (1998).

Resultados e Discussões

Após síntese e purifi cação do biodiesel, tanto o BioA quanto o BioB foram caracteriza-
dos de acordo com os parâmetros de Índice de acidez (IA), Índice de Iodo (Iiodo) e Índice de 
peróxidos (IP). Os resultados dessa caracterização são apresentados na tabela 1.
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Tabela 1. Resultados da caracterização de acordo com os parâmetros de Índice de acidez (IA), Índice de 
Iodo (Iiodo) e Índice de peróxidos (IP), do biodiesel de Mendubi-Guaçu.

Parâmetros Avaliados BioA BioB
d (Kg/m3) 0,87 -

IA (mg KOH/g) 0,77 0,50
IP (meq/Kg) 8,87 7,755

Iiodo (g de I2/ 100g) 72,22 73,86

Observando os resultados de índice de acidez para os dois produtos obtidos, verifi ca-
se que o IA do BioA encontra-se acima do valor máximo estabelecido pela ANP que é de 
0,5 g KOH/g de amostra. Já o IA do BioB apresentou o valor exato de 0,5 g KOH/g. Esse 
resultado pode estar relacionado à temperatura reacional a qual o óleo foi submetido duran-
te a transesterifi cação, já que o BioA foi produzido sob a temperatura de 60ºC e o BioB foi 
produzido à temperatura ambiente. Por se tratar de um óleo insaturado ao ser exposto às 
altas temperaturas, o mesmo pode sofrer degradação (MORETTO; FETT, 1998). 

O índice de peróxido (IP) avaliado nesse estudo indica que tanto o BioA quanto o BioB, 
apresentam-se dentro das especifi cações de índice de peróxido para óleos e gorduras da 
RDC 270 (Resolução de Diretoria Colegiada) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), que estabelece um valor máximo de 10 meq/Kg (ANVISA, 2005). O Índice de 
peroxido indica o grau de oxidação do biodiesel e até que ponto a oxidação progrediu. Os 
resultados de IP encontrados nesse estudo, mostram que o BioB apresentou um IP menor 
que o do BioA, ou seja, houve uma menor oxidação das cadeias, o que foi corroborado com 
sua baixa acidez, dentro dos padrões estabelecidos pela ANP.O índice de peróxido não é 
um parâmetro estabelecido pela ANP para análise de biodiesel, no entanto ele pode ser 
capaz de substituir o parâmetro de estabilidade oxidativa a 110 ºC (Método Rancimat).

Os valores de Índice de Iodo (Iiodo) encontrados para o BioA e BioB foram respectiva-
mente de 72,22 g de I2/ 100g e 73,86 g de I2/ 100g. A ANP não estabelece um limite máximo 
ou mínimo para esse parâmetro, mas exige que ele seja avaliado. O índice de iodo é a me-
dida do grau de insaturação de um óleo, defi nido pela quantidade de halogênio absorvido 
em 100 g de amostra. Está relacionado com a quantidade de ligações duplas presentes 
no óleo vegetal e a redução observada neste índice se deve à quebra de ligações duplas 
resultantes de reações de polimerização, ciclização e oxidação, o que aumenta o grau de 
saturação do óleo, tornando-o por fi m, impróprio para o consumo humano (REDA; CARNEI-
RO, 2006). Quanto maior for o índice, maior será a insaturação do óleo vegetal. 

Os valores encontrados nesse trabalho mostram que o biodiesel obtido possuem alto 
grau de insaturação, e esse valor se deve a presença de insaturações do óleo de Mendubi, 
que como dito anteriormente, pode ter sido capaz de promover a alta acidez do biodiesel 
obtido à altas temperaturas. Comparando-se o BioA e BioB observa-se que o BioB apre-
sentou melhores resultados, ou seja, todas os seus parâmetros encontram-se dentro dos 
limites máximos ou mínimos, estabelecidos pela ANP. No entanto, para se produzir biodie-
sel a partir da transesterifi cação alcalina do referido óleo, é necessário que a reação ocorra 
à temperatura ambiente.

Conclusões

O BioA e BioB apresentaram comportamentos distintos em relação ao índice de aci-
dez, que é a principal característica do biodiesel para seu armazenamento e utilização nos 
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motores do ciclo diesel. O BioA apresentou uma acidez (0,77 mg KOH/g) acima do valor 
máximo estabelecido pela ANP que é de 0,5 g KOH/g de amostra. Já o IA do BioB apresen-
tou o valor exato de 0,5 g KOH/g. Esse resultado pode estar relacionado à temperatura rea-
cional a qual o óleo foi submetido durante a transesterifi cação, já que o BioA foi produzido 
sob a temperatura de 60ºC e o BioB foi produzido à temperatura ambiente. Por se tratar de 
um óleo insaturado ao ser exposto às altas temperaturas, o mesmo pode sofrer degrada-
ção. Diante do exposto somente o BioB, encontra-se apto à comercialização.
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Resumo

Antioxidantes e blendas de biodiesel podem melhorar sua estabilidade oxidativa, tornando efi ciente as condi-
ções de armazenamento. O óleo de chia é rico em ácidos graxos poliinsaturados (ômega-3) e antioxidantes 
naturais, enquanto que o óleo de coco possui alto teor de ácido láurico e compostos fenólicos, ambos resis-
tentes à oxidação. O presente estudo teve como objetivo avaliar a efi ciência de várias proporções de blendas 
de óleo de soja, de chia e de coco, utilizadas na produção de biodiesel metílico, em relação à estabilidade 
oxidativa. Para a síntese do biodiesel utilizou-se blendas pré-defi nidas em um planejamento fatorial 22. Foram 
produzidos 35 biodieseis, utilizando blendas de óleo de chia, coco e soja em diferentes proporções, através 
da reação de transesterifi cação via catálise básica e após o processo de lavagem e purifi cação, todos foram 
caracterizados quanto a seu índice de acidez, ácidos graxos livres, massa específi ca e índice de peróxido. 
A blenda que apresentou resultado dentro dos padrões da ANP foi a de proporção 90:5:5 (90% óleo de soja, 
5% óleo de chia e 5% óleo de coco). Esses resultados mostram que as menores proporções de óleos de chia 
e de coco, ricos em ácidos graxos insaturados e saturados, respectivamente, mostraram-se promissoras na 
estabilidade a oxidação do biodiesel.
Palavras- chaves: Antioxidantes, planejamento fatorial, ácidos graxos insaturados.

Introdução

A principal matéria-prima oleaginosa para a produção industrial de biodiesel é o óleo 
de soja. Porém, o biodiesel de soja é susceptível a sofrer oxidação durante o armazena-
mento e transporte por possuir em sua constituição maior quantidade de ésteres de ácidos 
graxos insaturados, tais como oléico (20 – 30%) e linolé ico (50–60%). O processo de oxi-
dação infl uencia em suas propriedades físico-químicas, alterando principalmente a densi-
dade, o teor de acidez e a viscosidade do biodiesel, perdendo assim seus padrões de qua-
lidade exigidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Bicombustíveis (ANP) através da 
Resolução ANP n. 45 de 2014. Sendo assim, a oxidação do biodiesel de soja se torna um 
dos principais problemas durante o armazenamento e transporte deste bicombustível, pois 
se houver a oxidação há alterações dos seus parâmetros de qualidade e sua comercializa-
ção fi ca suspensa porque podem ocorrer problemas no fi ltro ou no motor dos automóveis 
durante o seu uso (ANP, 2014).

A estabilidade oxidativa de um composto químico pode melhorar, com o uso de an-
tioxidantes que retardam o efeito de oxidação, sendo assim seu uso em biodiesel podem 
preservar os parâmetros de qualidades anteriormente citados. O uso de antioxidantes sin-
téticos, tais como o TBHQ, BHT, ascorbilpalmitato, BHA e propilgalato, para melhorar a es-
tabilidade oxidativa de biodiesel já têm sido relatados na literatura. Antioxidantes naturais, 
tais como extratos alcoólicos de orégano e beta-caroteno, também têm sido relatados e 
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com a vantagem de serem biodegradáveis e não-tóxicos em comparação com sintéticos 
citados (DE SOUZA, 2014).

O grão de chia (Salvia hispanica L.) apresenta, em sua composição química, teores 
de lipídeos elevados, entre 30 e 33%, e uma quantidade elevada de compostos antioxidan-
tes como beta-caroteno, tocoferol, ácido clorogênico, ácido caféico e fl avonóides (querce-
tina, miricetina e kaempferol) que previnem a oxidação de seus ácidos graxos insaturados 
(IXTAINA et al., 2008). 

O conteúdo de óleo na polpa do coco (Cocos nucifera L.) é, aproximadamente, a 10%, 
sendo que destes até 40% é formado por ésteres de ácido láurico, caracterizado por ser um 
ácido graxo saturado mais resistente à oxidação. Além do alto teor de ácidos graxos satu-
rados, maior que 85%, o óleo de coco também possui compostos fenólicos antioxidantes 
(ARAÚ JO et al., 2009).

Sendo assim, devido ao seu alto teor de lipídeos e presença de antioxidantes naturais 
distintos, o óleo de chia e o óleo de coco se tornam uma alternativa conjunta a ser pesqui-
sada para produção de blendas de biodiesel. Portanto, propõe-se o uso de blendas de óleo 
de soja com óleos de chia e de coco, com proporções entre 70 e 90 % de óleo de soja, 
com o intuito de melhorar a estabilidade oxidativa deste bicombustível, contribuindo com a 
preservação do produto fi nal durante o armazenamento e o transporte.

Metodologia

Foram produzidos 35 biodieseis utilizando blendas de óleo de soja, chia e coco em 
diferentes proporções, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1. Planejamento fatorial 2² com triplicata para preparação das blendas

Variáveis
Níveis (%)

Máximo (+) Mínimo (-)
Óleo de chia(CH) 15 5
Óleo de coco(CO) 15  5

Experimentos
1 + +
2 + -
3 - +
4 - -

5 (S100) 0 0

As blendas foram conduzidas a reação de transesterifi cação via catalise básica. Re-
sumidamente, foram adicionados 2 g de KOH em metanol, na razão molar de 1:6 para a 
quantidade de blenda, a mistura foi submetida à agitação até completa solubilização do 
KOH. A blenda foi aquecida até a temperatura de 60°C, e logo após recebeu a adição da 
mistura catalítica. A reação transcorreu no tempo de 45 min sob temperatura e agitação 
constantes.

Após o termino da reação, a mistura obtida foi levada ao funil de separação e deixada 
em repouso por 24 h, para que houvesse decantação e separação das fases dos biodie-
seis e glicerina. A fase inferior composta de glicerina, sabões, excesso de base e álcool foi 
removida e descartada em local próprio. A fase biodiesel foi preservada e conduzida para 
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a etapa de lavagem. A lavagem do biodiesel foi realizada em três etapas. Inicialmente com 
ácido clorídrico 5%, posteriormente, em duplicata com solução saturada de cloreto de só-
dio e, em triplicata, com água destilada. Posteriormente, fi ltrou-se o biodiesel em sulfato de 
sódio anidro a fi m de retirar a umidade residual (GERIS et al., 2007).

Após a lavagem e purifi cação, o biodiesel produzido foi caracterizado quanto a sua 
acidez, densidade, teor de ácidos graxos e índice de peróxido.

Resultados e Discussões

O Índice de acidez dos experimentos com teores de óleo de soja menor de 90 % 
foram acima do permitido pela ANP 07/2008 (ANP/2008). Estes resultados podem estar 
relacionados com o fato que os óleos de chia e de coco utilizados são óleos brutos extraídos 
por prensagem a frio e não foi realizada a neutralização para não perder os antioxidantes 
naturais. O óleo de soja utilizado era refi nado, ou seja, com menor acidez. A blenda 90:5:5 
(S:CH:CO) e o biodiesel S100 estão dentro do limite permitido de 0,5 mg KOH/g de amostra.

Após 30 dias, todas as amostras apresentaram aumento no índice de acidez, exceto 
a blenda 90:5:5. O aumento do índice de acidez pode ser relacionado com a degradação 
do éster metílico (biodiesel), por hidrólise convertendo-o em ácidos graxos livres (BRASI-
LINO, 2010). Mesmo sem neutralização prévia, o uso de 5 % de óleo de chia e de coco 
não alterou o índice de acidez fi nal do biodiesel produzido e auxiliou na manutenção deste 
índice em até 60 dias, conforme analisado. O teor de ácidos graxos livres, permitido pela 
ANP 07/2008, é de no máximo 3,5% (SANTOS, 2014). A única amostra que atendeu a este 
limite foi a blenda 90:5:5. Em todas as amostras houve aumento do AGL, após 30 dias, 
indicando que houve degradação oxidativa das amostras. A blenda 90:5:5 foi a que obteve 
menor aumento, 0,1% em porcentagem em massa, permanecendo dentro do limite permi-
tido pela ANP.

O índice de peróxido também se manteve constante por até 30 dias em todas as 
amostras. Após este período, houve aumento nos valores obtidos indicando o início do pro-
cesso de degradação oxidativa do biodiesel. Comparativamente a blenda 90:5:5 obteve o 
menor aumento deste índice, indicando que a presença de óleo bruto de chia e de coco em 
porcentagem de 5 % auxilia na preservação do biodiesel produzido.

A densidade é um importante parâmetro que deve ser observado, e está relacionado 
com a pureza do biodiesel, pois as impurezas sólidas, presente no combustível pode oca-
sionar problemas na lubricidade das peças e consequentemente reduzir sua vida útil, logo 
um biodiesel com densidade dentro dos padrões da ANP, os biodieseis produzidos fi caram 
dentro dos limites estabelecidos pela ANP 45/2014, é de 850 a 900 Kg/m3 (ANP, 2014). 

Após 45 dias, houve aumento da massa especifi ca na blenda 90:5:5 que se manteve 
estável durante esse período, já no biodiesel de soja B100 a alteração foi maior, mas ainda 
sim continuou dentro dos  padrões exigidos pela ANP. Os biodieseis produzidos a partir de 
blendas com teores de óleo de soja menor que 90 % apresentaram valores de IA e AGL 
maiores que o permitido pela ANP. Os valores obtidos são resultados do uso de óleo bruto 
na produção do biodiesel.

O biodiesel obtido a partir da blenda 90:5:5 apresentou todos valores dentro dos li-
mites da ANP durante 60 dias e foi a amostra que menor sofre processo de oxidação. É 
possível que isto tenha ocorrido por dois principais fatores: (1) o óleo de coco aumenta o 
índice de saturação da amostra, diminuindo a possibilidades de oxidação por ataque à du-
pla ligação da cadeia e (2) pela ação de antioxidantes naturais presentes em óleo de chia 
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e de coco visto que foi utilizado o óleo bruto. 

Conclusões

Os biodieseis produzidos a partir de blendas dos óleos brutos de chia e de coco, incor-
porados ao óleo de soja, mostraram-se promissores na preservação do biodiesel por serem 
óleos poliinsaturados, o experimento 4 com blenda 90:5:5, apresentou índice de acidez, 
ácidos graxos e densidade dentro dos padrões exigidos pela ANP. Entretanto em concen-
trações maiores que 5% não mostrou-se promissor com aumento dos parâmetros exigidos.

Os antioxidantes naturais preservaram o biodiesel em curto prazo, os óleos brutos de 
chia e coco não têm grande efeito na estabilidade oxidativa do biodiesel de soja. Pesquisas 
com óleos neutralizados de chia e coco devem ser avaliadas por mais de 60 dias ou mais 
tempo.
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Resumo

O biodiesel é um combustível renovável, de menor impacto ambiental e minimiza o agravamento dos proble-
mas ambientais causados pelos combustíveis fósseis. Dos diferentes óleos e gorduras animais, como maté-
ria-prima na sua produção, o uso de blendas de gordura suína e óleo de girassol é uma ótima alternativa, pelo 
aproveitamento deste resíduo. A partir deste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a viabilidade das 
blendas de gordura suína e óleo de girassol na produção do biodiesel. Utilizou-se como matéria prima blendas 
de gordura suína e óleo de girassol nas proporções de 10:90% e 20:80% (Gordura suína: óleo). Inicialmente 
foi avaliado o índice de acidez destas blendas. Posteriormente, realizou a síntese dos biodieseis pelo método 
convencional utilizando como catalisador o KOH a 1,0%(m/v) e metanol na razão molar 10:1 (metanol: óleo), 
nas temperaturas de 30oC e 60oC, um tempo de agitação de 60 minutos. O biodiesel bruto produzido, foi puri-
fi cado através de lavagens com ácido clorídrico, cloreto de sódio e água destilada; a secagem com sulfato de 
sódio anidro. O índice de acidez e o rendimento foi avaliado. O biodiesel produzido a partir da blenda 20:80% 
(Gordura suína: óleo), na temperatura de 60oC, apresentou um índice de acidez de 0,4 mgKOH/g, e de acordo 
com a legislação vigente. As demais condições estudadas não apresentaram resultados segundo as espe-
cifi cações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O rendimento deste processo 
variou de 62,5% a 71%, abaixo do especifi cado pela literatura. Concluiu-se que a blenda 20:80% (GS:OG) 
foi efi ciente no quesito índice de acidez, nas condições estudadas e o rendimento foi inefi ciente para todos 
os biodieseis. Pesquisas na otimização do processo são necessários na obtenção de um biodiesel de melhor 
qualidade. 

Palavras-chave: Gordura Animal, Óleos, Aquecimento.

Introdução

Devido o agravamento dos problemas ambientais advindos do uso de combustíveis 
fósseis, todos os países desenvolvidos tem adotado uma postura sustentável utilizando 
fontes alternativas de combustão mais limpa. Neste cenário o biodiesel se destaca, sendo 
uma alternativa de menor impacto ambiental, por serem provenientes de fontes renováveis, 
adicionando-se como vantagem o fato de ser produzido a partir de óleos vegetais, gorduras 
de origem animal e óleos de descarte ( STAFUSSA et al., 2015).

Dentre as gorduras animais, destaca-se a gordura proveniente de suinos, o qual é 
considerada a carne mais consumida no mundo, apresentando gordura residual sufi ciente 
para a produção de biodiesel em grande escala.O processo mais viável atualmente na pro-
dução do biodiesel é a reação de transesterifi cação, utilizando um álcool, tais como metanol 
ou etanol e catalisadores ácidos, basicos ou enzimáticos (CUNHA, 2008; KNOTHE et al., 
2006).
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Ma e Hanna (1999), afi rmam que alguns procedimentos realizados no biodiesel a par-
tir de óleos vegetais não são apropriados para as gorduras animais, devido as diferenças 
existentes em cada matéria prima.

Segundo Stafussa et al. (2015) há necessidade de novos estudos em relação a 
gordura suína, pela vantagem da utilização desse resíduo, que além de reduzir os custos 
de produção do biodiesel, contribuiria para minimizar os impactos decorrentes do descarte. 
Somando-se ao fato de que devido à alta viscosidade do sebo, a produção utilizando so-
mente à gordura animal pode acarretar problemas na qualidade do combustível resultante. 
Por esse motivo é aconselhável misturar o sebo ao óleo vegetal até atingir uma proporção 
que forneça uma matéria prima de acordo com a legislação e, consequentemente, um 
combustível que atenda as especifi cações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) (KRAUSE, 2008).

A partir deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade das blendas 
de gordura suína e óleo de girassol na produção do biodiesel.

Metodologia

Os procedimentos experimentais foram conduzidos no laboratório de química do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Cáceres. A 
amostra de Gordura Suína(GS) e o óleo de girassol (OG) foram adquiridas no comércio 
local. 

O índice de acidez (mg de KOH/g) e rendimento (%) de todos os biodieseis foram 
determinados, seguindo a metodologia de Moretto e Fett (1998). A blenda de GS e OG foi 
obtida misturando-se estes componentes na proporção 10:90 % e 20:80 % em volume e 
avaliou-se o índice de acidez.

Inicialmente preparou-se o metóxido de potássio misturando o catalisador hidróxido 
de potássio (KOH) a 1,0% (m/v) e o metanol, na razão molar 10:1 metanol/ blenda, respec-
tivamente. Paralelamente, adicionou-se as blendas nos balões de fundo chato e enviados 
a chapa de aquecimento até atingir a temperatura de 30oC com agitação constante, nas 
duas blendas estudadas. Ao atingir esta temperatura, adicionou-se a elas o metóxido de 
potássio, preparada previamente, durante o tempo reacional de 60 minutos. Repetiu-se o 
experimento para as mesmas blendas, alterando a temperatura para 60oC. Após o término 
da reação de transesterifi cação, todos os biodieseis estudados foram colocados em funis 
de decantação durante 24 horas de repouso, para que a reação se completasse e houves-
se a separação das fases: biodiesel bruto na fase superior e a inferior contendo glicerol, 
sabões, excesso de base e álcool. Transcorrido as 24 horas, foi retirada a parte inferior, 
permanecendo apenas os biodieseis brutos e prosseguindo-se com a técnica de lavagem 
e purifi cação. Para esta etapa usou uma solução de 25 ml de ácido clorídrico-HCl 5% (v/v), 
duas vezes, bem como lavagens com 20 ml de uma solução saturada de cloreto de sódio-
NaCl e a lavagem com 20 ml de água destilada, até pH constante e, em intervalos de 15 
minutos (GERIS, 2007).

A secagem dos biodieseis foi realizada utilizando-se o sulfato de sódio anidro P.A (Na-
2SO4) e fi ltração. Após a obtenção de todos os biodieseis purifi cados realizou-se as análises 
do índice de acidez e rendimento.
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Resultados e Discussões

Após a obtenção das blendas de GS e OG, nas proporções 10:90% e 20:80%, e 
análise doíndice de acidez, os resultados encontrados foram de 0,82 mgKOH/g e 0,94 mg 
KOH/g, respectivamente. A partir deste valor não foi necessário realizar a neutralização das 
mesmas para produzir o biodiesel, pois apresentaram-se aproximados ao padrão descrito 
por Gonçalves et al. (2009) que verifi cou, através de suas pesquisas, que é necessário que 
o óleo apresente uma acidez de no máximo 1 mg KOH/g para que o biodiesel atenda a aci-
dez normalizada pela ANP (2014), que é de 0,5 mg KOH/g. Já, de acordo com Berchmans 
e Hirata (2008), o índice de acidez na matéria-prima não deve ultrapassar 2,0 mg KOH/g. 

Os resultados dos parâmetros índice de acidez, e rendimento, são apresentados na 
Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização físico química dos parâmetros do biodiesel de Blendas de GS:OG nas                      
temperaturas de 30oC e 60oC

Parâmetros Biodiesel de Blendas 
GS:OG (10:90)%

30oC                      60oC

Biodiesel de Blendas 
GS:OG (20:80)%

    30oC                    60oC
Índice de acidez

(mg KOH/g)
 0,79                       0,57     0,51                      0,40

Rendimento (%)  62,5                       71,0     64,3                      64,5

Como pode ser avaliado pela Tabela 1, em relação ao índice de acidez, o biodiesel 
produzido a partir da blenda 20:80% (GS:OG), na temperatura de aquecimento de 60oC, foi 
o que apresentou dentro do limite máximo estabelecido pela ANP, que é de 0,5 mg KOH/g 
de amostra de biodiesel. O biodiesel a partir desta mesma blenda, a 30oC, mostrou-se 
próximo ao limite máximo permitido pela legislação vigente. Pode-se avaliar que a blenda 
20:80% (GS:OG), nestas condições estudadas são mais efi cientes para a produção do 
biodiesel, em relação ao quesito índice de acidez, em relação a blenda 10:90% (GS:OG), o 
qual apresentou um índice de acidez maiores que permite a ANP (2014).

Uma acidez elevada pode ser decorrente da umidade presente na etapa de secagem 
do biodiesel, que pode ter sido inefi ciente, favorecendo a hidrólise e, consequentemente o 
seu resultado.

A tabela mostra menores rendimentos para a blenda 20:80% (GS:OG), embora para 
todos os experimentos este parâmetro estudado apresentou valores bem abaixo que cita a 
ANP (2014). O rendimento para a produção de um biodiesel é 95%, segundo esta legisla-
ção. Este fato pode ser decorrente das perdas durante o processo de lavagem e purifi ca-
ção. Esta perda pode estar associada também a formação de sabões e presença de mono 
ou diglicerídios. Há necessidade da otimização nos processos de lavagem e purifi cação 
visando diminuir a perda de ésteres.

Stafussa et al. (2015) estudaram a produção do biodiesel a partir da gordura suína 
em diferentes condições reacionais e todos os biodieseis se encontravam de acordo com a 
especifi cação da legislação vigente, mas a condição mais favorável foi razão molar 6:1 (me-
tanol: GS), temperatura de 55oC, tempo de agitação de 40 minutos e 0,5 % de catalisador. 
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Conclusões

Após a síntese e análise do biodiesel a partir de blendas de gordura suína e óleo de 
girassol pode-se concluir que a blenda 20:80% (GS:OG) foi efi ciente no quesito índice de 
acidez, nas condições estudadas.

O rendimento para todos os biodieseis não apresentaram valores de acordo com a 
legislação vigente.

A produção do biodiesel a partir de blendas com gordura suína seria uma opção viável 
onde geraria renda e bom para a sustentabilidade. Pesquisas na otimização do processo 
são necessários na obtenção de um biodiesel de qualidade. 
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