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APRESENTAÇÃO 

 

 

As Ciências Biológicas configuram-se como uma das mais 

diversificadas áreas do conhecimento. Abrangendo uma vasta gama de 

subáreas, cada qual com os mais diversos objetos de pesquisa, a 

Biologia é, portanto, uma área inter, multi e transdiciplinar. Além 

disso, é uma área dinâmica, em constate transformação e atualização e 

que não aceita generalizações, mas que evidencia as intrigantes 

particularidades de todos os seres vivos. 

Considerando a diversidade de temas a serem trabalhados 

dentro das áreas biológicas, os docentes e discentes do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, Campus 

Paulo VI, organizam anualmente, desde o ano de 2005, a Mostra 

Acadêmico-Cientifíca e Cultural em Ciências Biológicas, a 

MACCBio, que busca compartilhar com a sociedade as atividades 

desenvolvidas nos vários ambitos das ciências da vida. 

No ano de 2017 foi realizada a decima segunda edição da 

MACCBio. O tema desse ano foi “Cerrado: patrimônio da 

Biodiversidade Brasileira”. O evento focou no bioma Cerrado, em 

suas potencialidades e vulnerabilidades, mas não deixou de dialogar 

com as diferentes áreas da Biologia. A Comissão Otganizadora dessa 

edição propôs como difrencial organizar um e-book que reunisse 

alguns dos melhores trabalhos completos publicados no evento. No 

entanto, isso não foi sob nenhum aspecto, uma tarefa fácil, devido à 

qualidade dos trabalhos submetidos ao evento. Na presente 

publicação, consta apenas uma amostra dos valiosos trabalhos que 

tivemos a honra de apreciar. Para conhecer os outros trabalhos 

publicados no evento, incluindo os resumos expandidos, sugerimos 

uma consulta ao Livro de Resumos do evento. 

Aproveito para agradecer a todos os envolvidos na realização 

da XII MACCBio. Agradeço aos discentes e docentes do Curso de 

Ciências Biológicas da UEMA pelo empenho, em especial à turma 
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2013.1 e à Profª Drª. Ligia Tchaicka. Ao Departamento de Química e 

Biologia (DQB), ao Programa de Pós-Graduação em Recursos 

Aquáticos e Pesca (PPGRAP), ao Nucleo de Tecnologias para 

Educação (UEMANET), à Assessoria de Gestão Ambiental (AGA), à 

Assessoria de Comunicação (ASCOM), ao Programa Ensinar, às Pró-

Reitorias de Administração, Extensão e Assuntos Estudantis, 

Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e a Reitoria da UEMA pelo 

apoio e patrocínio ao evento. 

Por fim, apresento o livro “Tópicos Multidisciplinares em 

Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão”, o qual 

se caracteriza por ser plural em seu conteúdo, tal como são as Ciências 

Biológicas. Em suas páginas apresenta trabalhos de várias áreas sob os 

diferentes aspectos da pesquisa, ensino e extensão, e em diferentes 

estados e instuições; e assim, pretende divulgar um pouco do tão vasto 

conheciemto cientifico produzido dentro da Biologia no país. 

Boa leitura! 

 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 

(Organizador) 
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PREFÁCIO 

 

O livro “Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: 

trabalhando ensino, pesquisa e extensão” é uma interessante viagem 

que nos leva a uma primeira reflexão sobre a prática da pesquisa em 

Ciências Biológicas em um contexto regional, mas cujos resultados 

são de caráter universal. Quão interessantes e enriquecedoras são as 

temáticas abordadas por jovens pesquisadores que se reúnem 

anualmente na MACCBio (Mostra Acadêmico-Científica e Cultural 

em Ciências Biológicas da UEMA) para debater os avanços 

científicos nas diversas áreas da Biologia! 

Um dos objetivos do livro é divulgar os trabalhos que tiveram 

destaque na décima segunda edição da MACCBio que ocorreu em 

outubro de 2017. Portanto, os temas e abordagens são bem variados, 

tais como: Bacillariophyta (Diatomáceas) em um gradiente de 

salinidade, potencial larvicida da copaíba-do-cerrado e do saboeiro, 

ações educativas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, 

fitossociologia do estrato herbáceo-subarbustivo do Parque Estadual 

do Mirador, biomarcadores em Ucides cordatus na zona de influência 

portuária do Maranhão, qualidade da água em viveiros de piscicultura, 

caracterização morfológica dos Clupeiformes (Actinopterygii, 

Teleostei) capturados na pescaria de zangaria em Raposa, arranjo 

espacial de plantas de milho, introdução à educação ambiental em 

campus do IFMA, ação de substâncias extraídas das plantas timbó-do-

cerrado e pau-d´óleo sobre larvas do carrapato-do-boi, subarbustivdo 

cerrado meridional do Parque Estadual do Mirador.  

Cada um dos trabalhos é apresentado em formato tradicional 

exigido pelas normas de submissão da MACCBio, contendo resumo, 

palavras-chave, introdução, metodologia, resultados e discussão, 

considerações finais e referências. Assim, o leitor terá oportunidade de 

conhecer cada um dos temas apresentado em uma sequência lógica 
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típica das publicações mais tradicionais e com o rigor científico das 

Ciências Biológicas. 

Este livro oferece, portanto, uma visão geral da diversidade de 

pesquisas básicas e aplicadas atualmente desenvolvidas em Ciências 

Biológicas, especialmente, na Universidade Estadual do Maranhão, 

visto que a maioria dos autores envolve jovens cientistas e 

orientadores que atuam nos principais e mais produtivos laboratórios 

de pesquisa desta instituição.  

Finalizo esse prefácio agradecendo a oportunidade e 

parabenizando os autores deste livro, e em especial ao organizador da 

publicação, que estão completando uma importante etapa de um 

amplo protocolo de pesquisa que é a publicação e a socialização (com 

um público maior) dos resultados. Tenho certeza de que a 

materialização dessa produção servirá de exemplo para as próximas 

edições da MACCBio, bem como inspirará a todos aqueles que 

tiverem acesso ao seu conteúdo que versa sobre ensino, pesquisa e 

extensão nas diferentes áreas de Ciências Biológicas. 

 

Profa. Dra. Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

 Diretora do Curso de Ciências Biológicas (Campus Paulo VI/UEMA) 
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DIVISÃO BACILLARIOPHYTA 
(DIATOMÁCEAS) E GRADIENTE DE 

SALINIDADE EM UM ESTUÁRIO TROPICAL 
(ESTUÁRIO DO RIO PACIÊNCIA, MARANHÃO) 

 
 

Lisana Furtado CAVALCANTI 

Amanda Lorena Lima OLIVEIRA 

Bethânia de Oliveira ARAÚJO 

Jordana Adorno FURTADO 

Ana Karoline DUARTE-DOS-SANTOS 

Francinara S. FERREIRA 

Marco Valério Jansen CUTRIM 

 

RESUMO 

O fitoplâncton desempenha importante função na manutenção dos 

ambientes aquáticos, onde representam a base de quase toda a teia 

trófica sendo responsáveis por mais de 45% da produção primária 

anual da Terra. Dentre os organismos autotróficos, destacam-se as 

diatomáceas por apresentarem sucesso adaptativo às variações de 

salinidade e dinâmica de marés, além de afinidade por ambientes ricos 

em nutrientes, cenário encontrado em sistemas estuarinos. Assim, este 

trabalho objetiva avaliar a distribuição das diatomáceas em relação ao 

gradiente de salinidade no Estuário do Rio Paciência, Maranhão. Para 

o estudo, duas campanhas em 2016 e 2017 foram realizadas em nove 

pontos amostrais durante o período chuvoso e estiagem. A fim de 

caracterizar a área de estudo, variáveis termohalinas e Radiação Solar 

Fotossinteticamente Ativa foram mensuradas in situ. Para analisar os 

dados biológicos, a densidade fitoplanctônica foi obtida através do 

método de Utermöhl. O estuário apresentou temperatura típica de 

ambientes tropicais e gradiente de salinidade classificando o estuário 

como polihalino e eurialino. Quanto a distribuição das diatomáceas, 
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foram identificados 86 táxons. Espacialmente, observou-se maior 

número de espécies registrado no estuário médio indicando forte 

influência do gradiente de salinidade sobre a diversidade das 

diatomáceas. Esta configuração confirma tal afinidade da divisão em 

estudo por ecossistema com gradiente de salinidade e rico em 

nutrientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estuários. Eurialinidade. Fitoplâncton. 

Variação sazonal. 

 
INTRODUÇÃO 

O principal elemento responsável pela alta produtividade nos 

mares e oceanos é o fitoplâncton, constituído por microrganismos 

autotróficos que vivem na zona eufótica da coluna d’água e ocupam a 

base de quase toda a teia trófica em ecossistemas aquáticos. Simon et 

al. (2009) destacam que os organismos fitoplanctônicos representam 

menos que 1% da biomassa fotossintética do Planeta; entretanto, são 

responsáveis por mais de 45% da produção primária anual da Terra.  

Dentre os organismos autotróficos, destacam-se as 

diatomáceas por apresentarem sucesso adaptativo às variações de 

salinidade e dinâmica de marés, além de afinidade por ambientes ricos 

em nutrientes, cenário encontrado em sistemas estuarinos.  

Os estuários, por sua vez, constituem importantes zonas de 

transição entre o continente e o ambiente marinho (BAZIN et al., 

2014) cujas características físico-químicas são regidas principalmente 

pelo regime de salinidade e dinâmica de maré (MIRANDA et al., 

2002). Um ambiente estuarino pode ainda ser definido como “um 

braço de mar que se estende dentro do vale de um rio até onde a maré 

permita, podendo ser dividido em três regiões: (a) estuário baixo ou 

marinho, livremente conectado com o mar; (b) estuário médio, sujeito 

a forte mistura da água do mar com a água doce e (c) estuário superior 

ou fluvial, onde predomina água doce, embora esta ainda sofra a ação 

diária das marés”. 
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Em resposta aos processos naturais presentes nesse 

ecossistema, estuários tornam-se excelentes locais de estudo 

ecológicos devido às constantes variações espaço-temporais de seus 

mecanismos bióticos e abióticos que controlam a dinâmica dos 

organismos que nele vivem (SIN et al., 2015). 

Além disso, os estuários são classificados como os sistemas 

mais produtivos do mundo (SATHICQ et al., 2016). A explicação 

para a elevada produtividade estuarina é o contínuo aporte de 

nutrientes proveniente da drenagem terrestre associado ao fluxo das 

marés, e que pode ser ainda intensificado pela ação antrópica 

(RODRIGUES & CUTRIM, 2010). Com base nisso, o presente 

trabalho objetiva avaliar a distribuição das diatomáceas, considerado 

como importante bioindicador da qualidade da água, em relação ao 

gradiente de salinidade no Estuário do Rio Paciência, Maranhão. 

 

METODOLOGIA 

 Descrição da área 

O estuário do rio Paciência está situado na porção oriental da 

Ilha de São Luís (02º26’ - 02º29’ S e 44º4’ - 44º7’ W). Possui uma 

área de aproximadamente 5 Km2, com um perímetro de 58 Km e 

comprimento de 11 Km (SOARES et al., 2011). Sendo o principal 

corpo hídrico da Bacia do rio Paciência, possui regime hidrológico 

perene e nasce na porção central da ilha, onde se desenvolve no 

sentido nordeste da Ilha de São Luís, desembocando no Complexo 

Estuarino de São José. 

 Amostragem  

Para execução deste trabalho foram realizadas duas 

campanhas em 2016 e 2017 contemplando o período de estiagem 

(dezembro) e chuvoso (abril) no ciclo de maré vazante durante marés 

de sizígia. Desta forma, foram estabelecidos nove pontos amostrais a 
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fim de obter um gradiente de salinidade ao longo do estuário do Rio 

Paciência (Tabela 1 e Figura 1).  

 

Tabela 1. Localização geográfica e classificação dos pontos amostrais 

no estuário do rio Paciência, Maranhão – Brasil. 

Pontos 
Classificação do 

Estuário 
Coordenadas Geográficas 

P1 
Estuário superior 

02°47’74” S 44°12’97” W 

P2 
Estuário superior 

02°47’71” S 44°12’40” W 

P3 Estuário Médio 02°47’21” S 44°11’67” W 

P4 
Estuário Médio 

02°46’71” S 44°11’01” W 

P5 
Estuário Médio 

 02°46’52” S 44°10’12” W 

P6 
Estuário Médio 

02°45’82” S 44°09’57” W 

P7 
Estuário Médio 

02°45’62” S 44°08’77” W 

P8 Estuário Inferior 02°45’25” S 44°07’92” W 

P9 Estuário Inferior 02°45’41” S 44°07’06” W 
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Figura 1. Localização dos pontos amostrais no estuário do rio 

Paciência, Maranhão – Brasil. 

 

 

Fonte: CAVALCANTI, 2017. 

 

 Variáveis termohalinas, Radiação Solar 
Fotossinteticamente Ativa e densidade 
fitoplanctônica  

A fim de caracterizar a área de estudo, as variáveis 

termohalinas foram mensuradas in situ onde a profundidade, 

temperatura e salinidade da água foram obtidas através de uma 

perfilagem vertical da coluna d’água com o auxílio de sonda 

multiparamétrica CTD (Condutivity, Temperature and Depth) marca 

YSI e modelo EXO 2 e Radiação Solar Fotossinteticamente Ativa 

Subaquática (RSFA) medida com auxílio de Radiômetro Quanta-

Meter LI-Cor (LI-1.500). 
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As análises hidrológicas foram realizadas em parceria com os 

pesquisadores do Laboratório de Física, do Departamento de 

Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão 

(DEOLI/UFMA). 

Para a análise da densidade fitoplanctônica foram coletadas 

amostras de água com o auxílio da garrafa oceanográfica de Van 

Dorn. O material coletado foi acondicionado e fixado com lugol para 

posterior análise no Laboratório de Ficologia (LabFic) da 

Universidade Federal do Maranhão. Em laboratório, as amostras 

foram sedimentadas por 24h para contagem de células utilizando 

invertoscópio (ZEISS Axiovert 100), seguindo técnica de Utermohl.  

 

 Índices de Diversidade, Equitabilidade e Riqueza 

Para o cálculo do índice de diversidade (H’) utilizou-se, de 

posse de todos os dados amostrados, o de Shannon (1948), expresso 

pela seguinte fórmula: 

 

Onde: 

H’ = índice de diversidade de Shannon; 

pi = probabilidade de coleta da espécie “i” na 

população; 

Ni = número de células de cada espécie; 

N = número total de células, sendo os resultados 

expressos em bits.cel-1. 

 

E para o cálculo de riqueza proposto calculou-se o de 

Margalef (1983), expresso por: 

 

 

H’ = -Σ pi x log2 pi ∴ pi = Ni/N 

 

R = S – 1/log2 (n) 
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Onde: 

R = riqueza; 

n = número total de indivíduos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Variáveis Termohalinas e Radiação Solar 
Fotossinteticamente Ativa  

A temperatura superficial da água apresentou média geral de 

28,65±0,45 °C. Este parâmetro oscilou entre 27,85 °C no período de 

estiagem (estuário médio) a 29,20 °C no período chuvoso, valor 

observado no estuário inferior (Tabela 2). Tal cenário revela-se típico 

de ecossistemas tropicais com variação homogênea em relação à 

sazonalidade.  

O gradiente de salinidade, para o período de estudo, 

apresentou variação sazonal e espacial bem definida com média de 

35,15±1,46 g/Kg registrada no período de estiagem e média de 

13,89±3,25 g/Kg para o período chuvoso. O menor valor de salinidade 

foi registrado no estuário superior (ponto 1) com 10 g/Kg e os maiores 

valores, no estuário inferior (ponto 12 e 13) com 36,77 g/Kg (Tabela 

2). Assim, através do regime de salinidade é possível classificar o 

estuário como polialino e eulialino.  

A camada eufótica para o Estuário do Rio Paciência revelou-

se menor durante o período chuvoso com RSFA apresentando média 

de 227,17±310,15 W/m2 enquanto que o período de estiagem registrou 

RSFA com média de 928,39±293,20 W/m2 (Tabela 2). Essa variação 

pode ser explicada pela maior concentração de material particulado 

carreado pelos rios durante os meses de maior precipitação 

pluviométrica.  

Ecologicamente, em estuários costeiros e tropicais, a 

salinidade torna-se o principal gradiente fisico-químico, pois regula a 
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distribuição e composição das comunidades biológicas, uma vez que a 

temperatura e a radiação solar possuem valores com pequena variação 

ao longo do ano (ATTRILL & RUNDLE, 2002). 

Tabela 2. Variáveis termohalinas e Radiação Solar 

Fotossinteticamente Ativa Subaquática durante o período de estiagem 

e chuvoso no Estuário do Rio Paciência, Maranhão. Mín – Mínimo e 

Máx. – Máximo.  

Parâmetros 

abióticos 
Período Estiagem Período Chuvoso 

 
Média Mín. –Máx.  Média 

Mín. –

Máx.  

Temperatura 

(°C) 
28,37 

27,85 - 

28,81 
28,95 

28,12-

29,20 

Salinidade 

(g/Kg) 
35,15 

32,20 - 

36,78 
13,89 

10,00-

20,00 

RSFA (W/m) 928,39 
619,16 - 

1.586,64 
227,17 

41,57 – 

1.012,27 

 
Fonte: Cavalcanti, 2017. 

 

 

 Distribuição da divisão Bacillariophyta - 
Diatomáceas  

A análise das amostras coletadas no estuário do rio Paciência 

permitiu identificar 86 táxons genéricos e infragenéricos pertencentes 

à divisão Bacillariophyta, distribuídos em 85 espécies e uma variedade 

taxonômica durante o período de estudo. 

Espacialmente, observou-se maior número de espécies 

registrado no estuário médio (ponto 7) enquanto que o menor registro 

foi observado no estuário inferior (ponto 8) (Figura 2). Esse cenário 
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indica forte influência do gradiente de salinidade sobre a distribuição e 

diversidade das diatomáceas, uma vez que foi constatada maior 

diversidade de espécies na porção mais próxima da costa (salinidade > 

20).   

Resultados similares foram encontrados por Rodrigues e 

Cutrim (2010) em três áreas de coleta do Golfão Maranhense (São 

José de Ribamar, Cedral e Cajapió) onde as diatomáceas apresentaram 

predominância com 87,10% do total dos táxons.  

Figura 2. Variação espacial dos táxons pertencentes à divisão 

Bacillariophyta para o estuário do rio Paciência, Maranhão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as espécies mais representativas durante ambos os 

períodos sazonais, destacam-se as diatomáceas Cylindrotheca 

closterium, Rhisozolenia setigera, Thalassionema nitzschioides, 

Thalassiosira rotula e Thalassiosira constricta as quais foram 

classificadas como constantes (ocorrência > 60%) de acordo com o 

Índice de Constância, índice ecológico que avalia a distribuição das 

espécies em relação aos pontos amostrais durante o período de estudo.  
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 Densidade fitoplanctônica e índices ecológicos  

A densidade calculada para as diatomáceas apresentou maior 

média registrada para o período de menor precipitação pluviométrica 

(85.301 céls/L). O período de estiagem apontou valor mínimo de 

40.913 céls/L e maior valor 134.771 céls/L enquanto o período 

chuvoso obteve valor mínimo de 50.539 céls/L e maior valor de 

101.078 céls/L, ambos valores mínimos foram registrados no estuário 

superior e os valores máximos no estuário médio (Figura 3).  

Figura 3. Variação espacial e temporal da densidade das diatomáceas 

e índices ecológicos para o Estuário do Rio Paciência, Maranhão. Obs: 

acrescentar no gráfico as legendas relativas aos quadrados e 

triângulos, assim como a que se referem os valores nos eixos!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quanto aos índices ecológicos, o índice de diversidade 

caracterizou o estuário com média diversidade (ponderação ≥ 2,0 e < 

3,0 bits.cel-1) obtendo média geral de 2,75±0,23 bits/céls com variação 

de 2,30 bits/céls a 3,17 bits/céls, ambos durante a estiagem. Já o índice 

de riqueza proposto Margalef (1983), avaliou a distribuição das 
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espécies com alta riqueza (ponderação > 5), média de 5,42±0,90 com 

mínimo de 3,90 e máximo de 7,23 (Figura 3). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A distribuição das diatomáceas no Estuário do Rio Paciência 

foi fortemente influenciada pela sazonalidade durante o período de 

estudo, a qual apresentou maior riqueza de espécies durante o período 

de estiagem (dezembro/2016). Nos meses de menor precipitação, 

ocorre menor vazão dos rios e seus afluentes na presente área, o que 

consequentemente eleva as concentrações de salinidade, diminui a 

intensidade de ressuspensão de materiais de fundo e aumenta o 

comprimento da camada eufótica estimada aqui através da Radiação 

Solar Fotossinteticamente Ativa. Esta configuração confirma tal 

afinidade da divisão em estudo por ecossistemas com gradiente salino 

e ricos em nutrientes. 
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RESUMO 

A crescente devastação do Bioma Cerrado suscita esforços aos 

pesquisadores em estudá-lo, antes que desapareçam dele diversas 

espécies potenciais para uso na medicina e no controle de artrópodes 

transmissores de doenças ao homem e aos animais domésticos. O 

desenvolvimento de resistência do carrapato-vermelho-do-cão a 

acaricidas químicos sintéticos, e o impacto ambiental destes produtos, 

estimularam a realização do presente estudo, que objetivou investigar 

o potencial larvicida de substâncias extraídas de duas plantas do 

cerrado sobre este carrapato. Óleo-resina da copaíba-do-cerrado e 

cascas do caule de saboeiro foram coletados em áreas preservadas de 

cerrado em Goiás, e encaminhadas ao laboratório. Larvas do carrapato 

foram obtidas no laboratório a partir de teleóginas coletadas em 

peridomicílios com a presença de cães, naturalmente infestados. No 

laboratório larvas foram acondicionadas em envelopes de papel-filtro, 

impregnados com diferentes concentrações das sustâncias botânicas 

testadas (óleo-resina da copaíba-do-cerrado e extrato bruto etanólico 

(E.B.E.) da casca do caule do saboeiro) no grupo teste, e com água 

destilada e solvente no grupo controle. Em cada bioensaio quatro 

envelopes foram impregnados com cada solução testada, e os 
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bioensaios foram replicados por quatro vezes, em diferentes datas. 

Uma nova solução estoque foi preparada a cada réplica. A mortalidade 

larval foi observada após 48 horas de exposição. As concentrações 

letais (CL) e os respectivos intervalos de confiança (IC) a 95% de 

probabilidade foram calculados por interpolação das mortalidades 

obtidas. CL99 de 2,7 mg/mL e 3,9 mg/mL foram obtidas, 

respectivamente, para o óleo-resina da copaíba-do-cerrado e para o 

E.B.E. de saboeiro. Evidenciou-se, portanto, ação larvicida e um 

potencial uso de substâncias extraídas destas plantas para o controle 

desse carrapato. Estes resultados avigoram a importância da 

preservação do Cerrado e da continuidade dos estudos para 

verificação do potencial uso sustentável de plantas deste valoroso 

bioma. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oleiro. Sabão-de-mico. Controle de 

carrapatos. Biocidas organonaturais. 

 

INTRODUÇÃO 

O “ibaró” (Sapindus saponaria Linnaeus 1753), que em tupi-

guarani significa “fruta amarga” (ibá+ro), é uma planta pertencente à 

família Sapindaceae, também conhecida por saboeiro, sabão-de-mico 

ou pau-de-sabão, devido a seus frutos serem ricos em saponina − 

glicosídeo do metabolismo secundário vegetal, caracterizado pela 

formação de espuma e propriedades detergentes (Figura 1A-C). O chá 

ou a infusão da casca e da raiz do saboeiro são utilizados, na medicina 

popular, como diurético, calmante da tosse e expectorante, 

adstringente, tônico e depurativo do sangue. Presente no Cerrado de 

diversas regiões do Brasil, esta árvore encontra-se em estado de 

extinção no município de Saboeiro-CE, ao qual presenteou com seu 

nome, em uma época em que era muito comum a utilização de seus 

frutos, por seus habitantes, como sabonete ou sabão (LORENZI, 2000; 

THE PLANT, 2013). 

A copaíba-do-cerrado (Copaifera langsdorfii Desfontaines 

1821), também conhecida como oleiro, pau-d´óleo ou podói, entre 

outros nomes, é a espécie de copaíba mais comum no bioma Cerrado 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 27 

 

(Figura 1D-E). Seu óleo-resina é bastante empregado na medicina 

popular, sendo comercializado por “raizeiros” e até em farmácias − 

geralmente diluído − para tratamento de infecções leves, lesões 

musculares e articulares, como diurético, laxante etc. As copaibeiras, 

assim como diversas espécies nativas do Cerrado, têm sido 

amplamente destruídas pelos desmatamentos não seletivos, 

“correntão”, e ilegais, e pelas queimadas, objetivando a produção de 

carvão vegetal e/ou a formação de pastagens, encontrando-se em 

algumas regiões na lista de espécies em perigo de extinção 

(LORENZI, 2000; PIERI et al., 2009; THE PLANT, 2013). 

O carrapato-vermelho-do-cão, Rhipicephalus sanguineus 

(Latreille, 1806), é um ixodídeo trioxênico, cosmopolita, que parasita 

preferencialmente o cão doméstico em áreas urbanizadas, mas que 

pode se alimentar de outros hospedeiros e, ocasionalmente, transmitir 

zooantroponoses emergentes ao homem. Diferentes cepas deste 

carrapato estão envolvidas, em diversas localidades do mundo, com a 

transmissão de erliquiose, babesiose, hepatozoonose e riquetisioses, 

incluindo as do grupo etiológico da febre maculosa (SKOTARCZAK, 

2007; MÁRQUEZ et al., 2008; BEUGNET; MARIÉ, 2009). 

Resistência e tolerância a inseticidas químicos sintéticos, 

principais produtos utilizados no controle de artrópodes danosos, têm 

sido diagnosticadas em R. sanguineus, e em outros carrapatos, em 

diversos países (FERNANDES, 2000, FERNANDES; FREITAS, 

2001, MILLER et al., 2001; FREITAS et al., 2011; EIDEN et al., 

2015). Sustâncias extraídas de plantas têm sido pesquisadas 

objetivando o desenvolvimento de alternativas, de menor impacto 

ambiental, para o controle de insetos e ácaros parasitos e 

transmissores de enfermidades ao homem e aos animais domésticos 

(FERNANDES; FREITAS, 2007; FERNANDES et al., 2008; SOUZA 

CHAGAS, 2012; GHOSH et al., 2015; KOC et al., 2016). A 

investigação sobre o potencial de plantas do Cerrado para 

desenvolvimento de biocidas organonaturais, além de colaborar nesse 

sentido, vem reforçar a luta pela preservação de um dos ecossistemas 
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tropicais mais antigos e diversificados do mundo, valioso patrimônio 

natural do país. 

Figura 1. Caule (A), folhas e frutos do saboeiro − Sapindus saponaria 

Linnaeus 1753 (B e C); caule (D) e folhas (E) da copaíba-do-cerrado 

− Copaifera langsdorfii Desfontaines 1821. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

O objetivo do presente trabalho foi investigar se essas plantas 

do Cerrado possuem em sua constituição alguma substância com 

potencial para desenvolvimento de carrapaticidas organonaturais, de 
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menor impacto ambiental, para serem integrados às medidas de 

controle desse ixodídeo, em substituição aos danosos acaricidas 

químicos sintéticos. Neste sentido, avaliou-se a ação do E.B.E. da 

casca do caule de saboeiro e do óleo-resina da copaíba-do-cerrado 

sobre larvas do carrapato-vermelho-do-cão. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização dos bioensaios, larvas de R. sanguineus, com 

idade uniforme, foram obtidas a partir de fêmeas ingurgitadas, 

coletadas em paredes e telhados dos canis, e em outros ambientes 

frequentados por cães, naturalmente infestados, em diversos bairros de 

Goiânia, em Goiás. Estas foram lavadas com água destilada, secas em 

papel-toalha, fixadas dorsalmente com fita adesiva dupla face em 

lâminas de vidro, sobre placas de Petri. Foram então acondicionadas 

em incubadoras do tipo B.O.D., climatizadas a 27±1º C e UR≥80%, 

para realizarem a oviposição (FERNANDES, 2000).  

Amostras das plantas estudadas foram coletadas em áreas de 

cerrado, nos municípios de Formosa e Santa Terezinha, em Goiás. O 

E.B.E. foi obtido a partir da casca do caule de S. saponaria. A 

moagem das cascas, a extração, o armazenamento do extrato e a 

preparação de soluções foram realizadas com base na metodologia de 

SILVA et al. (2003). A cada bioensaio preparou-se uma nova solução-

estoque, à concentração de 5 mg/mL, por diluição do E.B.E. em etanol 

e água destilada. Em cada bioensaio obtiveram-se soluções-trabalho, 

por diluição da solução-estoque em água destilada, para possibilitar a 

determinação das Concentrações Letais (CL). 

Para a extração do óleo-resina de C. langsdorffii perfurou-se 

com um trado o tronco de árvores desta espécie, e coletou-se o óleo-

resina que escoou através do furo. A metodologia de extração foi 

detalhadamente descrita por PIERI et al. (2009). Após a coleta, para 

proteger a árvore contra fungos e cupins, vedou-se o orifício com um 

pedaço de galho fino da própria árvore, cuja casca foi lavrada para 
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possibilitar a introdução e tapagem do furo. As amostras coletadas 

permaneceram em frascos de vidro âmbar, no dessecador, até a 

realização dos bioensaios. Dimetilsufóxido (DMSO) e água destilada 

foram utilizadas para dissolver o óleo-resina e preparar as soluções-

estoque (a 5 mg/mL). 

Todos os bioensaios foram realizados em uma câmara 

biológica a 27±1ºC, RH≥80%, e fotoperíodo de 12:12h. A mortalidade 

larval foi observada após 48 h de exposição. As Concentrações Letais 

(CL50 e CL99) foram calculadas interpolando-se a mortalidade obtida 

por diferentes concentrações, por meio da análise de Probit, 

empregando o software Sistema para Análises Estatísticas (SAEG) v. 

9.0. As metodologias empregadas no presente trabalho, nos bioensaios 

com óleo-resina e naqueles com E.B.E. foram descritas com maiores 

detalhes, respectivamente, por FERNANDES e FREITAS (2007) e 

FERNANDES et al. (2005, 2008). 

A avaliação da sensibilidade larval foi realizada segundo o 

método desenvolvido por Fernandes (2000), que teve como base o 

larval packet test (lpt) da FAO (1995). Esta foi aprimorada para a 

realização de estudos para verificação da atividade larvicida de 

substâncias organonaturais (FERNANDES e FREITAS, 2007; 

FERNANDES et al., 2008; FREITAS et al., 2011), demonstrando no 

presente trabalho eficiência e praticidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As substâncias botânicas testadas demonstraram atividade 

larvicida promissora para o carrapato-vermelho-do-cão. A Tabela 1 

mostra as concentrações letais obtidas através dos bioensaios. Não 

houve mortalidade significativa de larvas do grupo controle (P ≤0.05). 
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Tabela 1. Atividade larvicida do óleo-resina de copaíba-do-cerrado e 

do E.B.E. da casca de saboeiro sobre o carrapato-vermelho-do-cão. 

Substância botânica Concentrações 

Letais (CL) 

Intervalo de 

Confiança (P ≤0.05) 

(mínimo - máximo) 

Óleo-resina de 

copaíba-do-cerrado 

CL50 = 1,5 mg/mL 1,4  1,8 mg/mL 

CL99 = 2,7 mg/mL 2,2  3,4 mg/mL 

E.B.E. da casca do 

caule de saboeiro 

CL50 = 2,0 mg/mL 1,9  2,1 mg/mL 

CL99 = 3,9 mg/mL 3,5  4,6 mg/mL 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Das duas plantas testadas, o pau-d´óleo, através de seu óleo-

resina, foi a que demonstrou melhor potencial larvicida para o 

carrapato-vermelho-do-cão, por ter sido capaz de, em uma menor 

concentração, matar 99% das larvas − CL99 copaíba-do-cerrado = 2,7 mg/mL 

(2,2 − 3,4 mg/mL) < CL99 saboeiro = 3,9 mg/mL (3,5 − 4,6 mg/mL). 

Fernandes e Freitas (2007) evidenciaram anteriormente 

potencial larvicida para o carrapato-do-boi, Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887) (Acari: Ixodidae), no óleo-resina de 

outra espécie de copaíba (C. reticulata Ducke 1915), proveniente da 

Floresta Amazônica, do estado do Pará. Estes autores evidenciaram 

uma CL99 de 3491 ppm (≈3,5 mg/mL). Também sobre esta mesma 

espécie de carrapato, FERNANDES et al. (2005) observaram 

atividade larvicida no E.B.E. de S. saponaria, determinando uma CL99 

de 6360 ppm (≈6,4 mg/mL). CHAGAS et al. (2002) verificaram 

anteriormente CL99 a partir de 100.000 ppm (100,0 mg/mL) de óleos 

essenciais de espécies de Eucalyptus spp., também para larvas do 

carrapato-do-boi. 
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Resultados também promissores foram anteriormente obtidos 

por ação do E.B.E. da casca do caule de outra saponácea, a Magonia 

pubescens Saint-Hilaire 1824, no controle de vetores, por SILVA et 

al. (2003) − sobre o mosquito transmissor de Dengue, Chikungunya e 

Zika, Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) −, e por 

FERNANDES et al. (2008) − contra R. sanguineus. Estes autores 

constataram uma CL99 de 9991 ppm (≈10,0 mg/mL). 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que a 

casca do caule de saboeiro e o óleo-resina de copaíba-do-cerrado 

possuem em sua composição substâncias larvicidas para o carrapato-

vermelho-do-cão. Estes dados suscitam a continuidade das pesquisas 

para o desenvolvimento de carrapaticidas organonaturais, de menor 

impacto ambiental. Estudos deverão ser realizados para avaliação do 

potencial larvicida sobre R. sanguineus de extratos de outras partes 

destas plantas, tais como folhas e frutos, bem como para isolamento 

de frações bioativas das substâncias testadas neste trabalho. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos através do presente trabalho vêm estimular 

uma melhor preservação do Bioma Cerrado, não só pelo direito inato 

de suas espécies e ecossistemas, mas pela comprovação de mais uma 

dentre as muitas utilidades de suas plantas, aqui apresentadas como 

potenciais colaboradoras no desenvolvimento de medidas sustentáveis 

para o controle do carrapato-vermelho-do-cão. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo realizar ações educativas para o 

combate do mosquito Aedes aegypti com alunos de uma escola de 

ensino fundamental do município de São Luís – MA. Para isso 

realizou-se pesquisa-ação na Escola Raio de Sol (São Luís, MA). A 

intervenção consistiu na aplicação de um diagnóstico ambiental, 

atividades práticas e exibição de vídeos educativos. Percebeu-se o 

maior interesse dos alunos em aulas práticas e metodologias 

alternativas, as quais demonstraram ser mais eficientes no processo de 

conscientização e sensibilização dos alunos. Portanto, essas 

metodologias devem ser incentivadas para que a educação possa 

contribuir no combate do mosquito dentro e fora do ambiente escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Aedes aegypti. Educação. Ensino 

Fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

O mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, 

dentre outras viroses é originário da África (CHIARAVALLOTI-

NETO, 1997; GOMES, 1998) e tem preferência pelas regiões 

tropicais e subtropicais do planeta (REBÊLO et al., 1999). 

Denominado inicialmente como Culex aegypti em 1762, foi 

renomeado para Aedes aegypti em 1818. Segundo relatos da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a primeira epidemia 

de doenças causada pelo A. aegypti no continente americano ocorreu 

no Peru, no início do século XIX, tendo surto no Caribe, Estados 

Unidos, Colômbia e Venezuela (IOC/FIOCRUZ, 2016). 

O A. aegypti chegou ao Brasil no final do século XIX através 

de navios negreiros e foi a partir desse evento que foram introduzidas 

as doenças transmitidas por esse vetor (VASCONCELOS, 2015). 

Além disso, estudos realizados por Bryant et al., (2007) confirmam 

que “o mosquito coincide com as grandes navegações e o tráfico de 

escravos”.  

Os primeiros casos de doenças causadas pelo mosquito no 

país foram em Curitiba (PR), no século XIX e em seguida em Niterói 

(RJ), no século XX (BRAGA; VALLE, 2007; IOC/FIOCRUZ, 2016), 

mas a primeira epidemia relacionada ao mosquito ocorrida no Brasil 

foi a de febre amarela, em Recife no ano de 1685 (COSTA, 2001). 

Nessa época a preocupação em eliminar o vetor estava relacionada 

com essa doença (LIMA, 1985). Então em 1691, na cidade de Recife, 

ocorre a primeira campanha sanitária contra o A. aegypti (COSTA, 

2001). Segundo Chiffi (1985, p. 385), “a erradicação do A. aegypti 

tornou-se um dos objetivos nacionais através do Decreto nº 8.675, de 

4/2/1942, já era, desde 1934, extraoficialmente, umas das finalidades 

precípuas do serviço de combate à febre amarela. 

A preocupação em erradicar o mosquito nas Américas deu-se 

na década de 1940, pela Fundação Rockefeller, onde a mesma obteve 

grande sucesso. Em 1947, a Organização Pan-Americana da Saúde 
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(OPAS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) resolveram 

coordenar a erradicação do vetor e no final da década de 50 o 

mosquito foi erradicado de quase toda a América (AZEVEDO, 2015). 

O vetor foi erradicado duas vezes no país, porém em 1976, as medidas 

de controles foram relaxadas, o que levou a reinfestação do vetor no 

território brasileiro (LIMA, 1985). Conforme afirma Lima (1985, p. 

378) “a partir de 1976, começaram a ocorrer sucessivas reinfestações, 

a partir de países vizinhos da América Latina [...], o que, associado à 

crônica e falta de recursos para combatê-los, permitiu a expansão do 

vetor a extensas áreas do território nacional” o que gerou novamente 

uma grande preocupação. Gomes (1998, p. 50) afirma que, “o Brasil 

conseguiu erradicar o A. aegypti de seu território, mas não impediu a 

sua reinfestação posterior” e com isso, hoje o mosquito é encontrado 

em todos os Estados brasileiros (LIMA, 1985; GOMES, 1998; 

IOC/FIOCRUZ, 2016). 

No ano de 1908 foram descritas as primeiras características do 

Aedes aegypti, e foi nesse contexto que Antônio Gonçalves Peryassú, 

pesquisador do Instituto Soroterápico Federal, hoje o Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC) fez as descobertas sobre o ciclo de vida, os 

hábitos e a biologia do A. aegypti (IOC/FIOCRUZ, 2016). 

O A. aegypti é encontrado, principalmente, no meio urbano, 

colonizando depósitos de armazenamento de água e pequenas 

coleções temporárias (TAKAHASHI et al., 2003). É um mosquito 

comum que se prolifera com facilidade no ambiente doméstico, pois 

não existem predadores para eliminá-los da natureza, além disso, há 

uma grande disponibilidade de criadouros (CHIEFFI, 1985; 

TAKAHASHI et al., 2003), o que facilita sua multiplicação. As 

fêmeas põem os ovos dentro de qualquer recipiente com água limpa 

dos quais surgem as larvas, que por sua vez se transformam em pupas 

que irão se desenvolver e futuramente tornar-se um mosquito adulto. 

O tamanho dos mosquitos adultos varia de acordo com a temperatura 

e a disponibilidade de alimento (sangue humano) (TAKAHASHI et 

al., 2003). 
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Hoje o A. aegypti vem transmitindo novas doenças no Brasil 

decorrente do fluxo de turistas vindo de outros países. Além disso, de 

acordo com Vasconcelos (2015) no Brasil a introdução e um rápido 

processo de dispersão rumo célere ao endemismo de dois novos 

arbovirus para as Américas, mas que são velhos conhecidos na África 

e Ásia: o vírus Chikungunya, introduzido em julho/agosto de 2014 e o 

vírus Zika, possivelmente introduzido na Copa do Mundo em 2014 

(VASCONCELOS, 2015). 

Conforme afirmam Brassolatti e Andrade (2002, p. 244) “em 

todos os países, são muitas as intervenções educativas voltadas para os 

problemas de saúde pública” Nesse contexto, por se tratar de saúde 

pública, devido esse vetor ser causador de diversas arboviroses 

(VASCONCELOS, 2015), a educação se torna fundamental uma vez 

que, por meio dela as pessoas adquirem os conhecimentos necessários 

para o desenvolvimento e medidas contra o mosquito 

(BRASSOLATTI e ANDRADE, 2002). E ainda segundo Costa (2008, 

p. 31) “uma forma de promover saúde e incentivar práticas de vida 

saudáveis é utilizar-se do processo de educação em saúde, onde se 

oportuniza o compartilhamento de saberes dos mais variados possíveis 

na busca de soluções das mais diversas problemáticas”. Dessa 

maneira, objetivou-se realizar ações educativas para o combate do 

mosquito Aedes aegypti com alunos de uma escola de ensino 

fundamental do município de São Luís – MA. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

O projeto foi aplicado na Escola Raio de Sol, localizada na 

Rua Três, Planalto Pingão, São Luís, MA. Essa escola pertence à rede 

privada de ensino e atende a alunos do Ensino Fundamental Menor (1º 

ao 4º ano), no período matutino, e ao Ensino Fundamental Maior (5º 

ao 9º ano) no período vespertino. 
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Metodologia aplicada 

Esse trabalho baseou-se na metodologia da Pesquisa-ação. 

Essa metodologia implica o desenvolvimento de estudos junto a 

grupos sociais, nos quais é necessário que o pesquisador tenha 

compromisso com o grupo pesquisado a fim de buscarem a resolução 

de problemas de um problema coletivo (OLIVEIRA, 2007). 

A ação foi realizada com os alunos do 7º ano do ensino 

Fundamental, pois nesse ano se trabalha o conteúdo vírus e as doenças 

causadas por eles. Inicialmente realizou-se o diagnóstico da percepção 

dos alunos através da aplicação de um questionário semi-estruturado, 

a fim de diagnosticar quais os conhecimentos prévios que os alunos 

possuíam sobre o tema. Os dados foram tabulados e colocados em 

planilhas do Excel para construção de gráficos. 

Após a apresentação do projeto e realização do diagnóstico, 

foi realizada a conscientização dos alunos através de duas ações: 1) 

Apresentação de vídeo didático e 2) Atividade prática para observação 

da morfologia do mosquito em microscópios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diagnóstico da percepção dos alunos 

Quando perguntados sobre o nome do mosquito que transmitia 

as doenças Dengue, Zika e Chikungunya, 97% dos alunos marcaram a 

alternativa Aedes aegypti, 2% marcaram Aedes aureos e 1% marcou 

que não sabia (Figura 01).“O Aedes aegypti é o principal vetor da 

dengue, febre amarela, febre chikungunya e febre zika” (NUNES, 

2015, pag.7). Observou-se que a maioria dos alunos tinha o 

conhecimento que o mesmo mosquito poderia transmitir as três 

doenças, posteriormente, com a exposição de vídeo e explicações, essa 

informação foi reforçada a fim de sanar as dúvidas dos alunos, que 

não tinham conhecimento sobre a forma de transmissão. 
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Figura 01. Identificação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e 

Chikungunya pelos alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, São Luís, 

MA. 

 

 

 

 

 

 

Também foi perguntado se uma pessoa infectada por dengue 

pode transmitir para outra, onde 53% dos alunos marcaram sim, 41% 

dos alunos marcaram não e 6% marcaram que não tinham 

conhecimento a respeito desse questionamento (Figura 02). Os relatos 

de casos sugerem que as consequências da dengue durante a gravidez 

para a gestante e para o concepto dependem da severidade da doença e 

do período gestacional em que a infecção ocorre (POULIOT et al., 

2010). Essa questão ainda não é consenso entre os cientistas. É 

necessária a realização de mais pesquisas para se chegar a uma 

conclusão definitiva. 

Figura 02: Transmissão entre pessoas infectadas pelos alunos do 7º 

ano da Escola Raio de Sol, São Luís, MA. 
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O terceiro questionamento estava associado aos possíveis 

criadouros dos mosquitos. As categorias com o maior número de 

marcação foram caixa d’água sem tampa (94%), pneus velhos (93%) e 

garrafas vazias (72%). As demais foram: casa com calha no telhado 

(55%), vasos com flores (56%), água dentro da geladeira (13%) e 

piscina tratada com cloro (10%) (Figura 03). Destacamos que a 

porcentagem das respostas demonstra que os alunos estão inteirados 

sobre a biologia do mosquito, visto que dados importantes sobre a 

biologia e a ecologia do vetor, como a aderência dos ovos na parede 

interna dos recipientes que acumulam água, ou o fato de que para a 

eliminação dos mesmos seria necessário escovar o interior desses 

recipientes e não apenas desfazer-se da água acumulada são raramente 

veiculados em campanhas ou observados nos textos dos livros 

didáticos (ARAÚJO, 2016). 

Figura 03: Os possíveis criadouros dos mosquitos, citados pelos 

alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, São Luís, MA. 

 

Outro questionamento realizado foi sobre os cuidados que 

devem ser tomados para evitar a Dengue, Zika e Chikungunya. Nessa 

pergunta, 93% alunos marcaram “usar repelentes”, 89% responderam 
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“eliminar ou tampar os recipientes com água”, 87% “limpar os 

recipientes que contenham água”, 73% “usar telas e mosqueteiros”, 

36% “lavar as mãos” e 16% “tomar Tylenol”. 

No que diz respeito à dengue, além das alternativas de 

prevenção, foi recentemente lançada uma alternativa para o 

tratamento, trata-se da vacina Dengvaxia, que começou a ser oferecida 

no fim de julho de 2016, no Brasil (TABAKMAN, 2016). Para a 

Chikungunya ainda não existe tratamento específico, nem vacina 

disponível para prevenir a infecção pelo vírus, sendo que a principal 

forma de prevenção é manter o domicílio sempre limpo, eliminando 

os possíveis criadouros, usar repelentes e inseticidas seguindo as 

instruções do rótulo, usar mosquiteiros e telas para proteção. Além 

disso, é importante destacar as demais marcações, como lavar as mãos 

e tomar Tylenol. A ação de lavar as mãos não está, necessariamente, 

ligada com os cuidados indicados para se evitar tais doenças, podendo 

sim prevenir o indivíduo de adquirir bactérias e microrganismos que 

podem gerar outros tipos de enfermidades. No que se refere ao 

consumo de medicamentos sem prescrição médica, alertamos para o 

perigo dessa prática e destacamos que cabe aos pais coibi-la, evitando 

assim, problemas futuros. 

Figura 04: Cuidados que devem ser tomados para evitar a Dengue, 

Zika e Chikungunya pelos alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, 

São Luís, MA. 
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Ao perguntar aos alunos sobre quem deve combater o 

mosquito transmissor dessas viroses, 92% responderam a população, 

18% responderam o governo, 10% responderam escolas e 

universidades, 30% marcaram o sistema de saúde e 5% não souberam 

responder (Figura 5). Vivemos em sociedade, onde cada cidadão tem 

o dever de cuidar do ambiente, sejam nas empresas, hospitais, escolas, 

casas ou outro local. Seja o Poder público, instituições privadas ou a 

própria população, todos precisam trabalhar juntos e fazer sua parte, 

para que assim haja um ambiente equilibrado para toda a sociedade.  

O Programa de Erradicação do Aedes aegypti no Brasil 

(PEAa) propõe que o agente de saúde, que há décadas trabalha para a 

comunidade, passe agora a trabalhar com a comunidade. Esta 

mudança, se bem conduzida, fará com que a população com a 

comunidade perceba que o combate ao Aedes aegypti não é só um 

“programa do Ministério da Saúde” e sim, uma atividade de interesse 

comum (FUNASA, 2001). Tauil (2001, p. 101) explica que “as ações 

de prevenção da dengue necessitam de envolvimento de outros setores 

da sociedade, particularmente na questão da melhoria das condições 

de urbanização e de habitação, coleta regular de lixo, abastecimento 

permanente de água encanada e educação escolar”. Já Penna (2003, p. 

288) afirma que “em termos práticos, temos de distinguir o que deve 

ser normalizado e fiscalizado do que deve ser executado diretamente 

pelo poder público”. 

 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 45 

 

Figura 05: Quem deve combater o mosquito transmissor dessas 

viroses pelos alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, São Luís, MA. 

 

Quando perguntados se já houve casos de uma das três viroses 

(Dengue, Zika e Chikungunya) em sua residência, obteve-se: 62% 

responderam sim, 26% responderam não e 12% não souberam 

responder. Dos que responderam sim, 61% foram casos de Zika, 18% 

de Dengue e 33% de Chikungunya, sendo que em 13% dos casos 

houve mais de uma doença (Figura 06). De acordo com as respostas 

podemos supor que pode ter tido ocorrência de uma das viroses nas 

residências dos alunos, porém não se pode afirmar ao certo se as 

doenças ditas foram correspondentes com a realidade, visto que não 

temos informações se essas pessoas foram diagnosticadas contendo o 

vírus equivalente à virose mencionada. 
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Figura 06: Casos de alguma virose na família pelos alunos do 7º ano 

da Escola Raio de Sol, São Luís, MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionados sobre a eficácia das campanhas educativas, 86% 

dos alunos responderam que são eficazes, 6% afirmaram que não e 8% 

não souberam responder (Figura 07). Segundo Claro et al.(2004) é 

reconhecida, hoje, a importância que o acesso às concepções 

populares sobre as doenças tem para as estratégias de controle das 

mesmas. É importante que as campanhas educativas cheguem até as 

escolas, pois são lugares detentores de informação, além de que é bom 

ressaltar aos alunos como prevenir e evitar essas doenças, bem como 

combater os criadouros do vetor. Brassolatti e Andrade (2002) 
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São eficazes Não são eficazes Não sei

20%

64%

16%
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defendem que as crianças, e especialmente os estudantes, formam 

classicamente, um excelente canal para a introdução de novos 

conceitos na comunidade, pelo fato de serem membros permanentes 

desta, e por estarem com o cognitivo em formação.  

Figura 07: Sobre a eficácia das campanhas educativas para combater 

a Dengue, Zika e a Chikungunya pelos alunos do 7º ano da Escola 

Raio de Sol, São Luís, MA. 

 

 

 

 

 

 

Uma das questões perguntava se a escola desenvolve alguma 

ação contra a Dengue, a Zika e a Chikungunya, 64% alunos 

responderam que não, 20% responderam que sim e 16% não souberam 

responder (Figura 08). Ao dialogar com a supervisora e com a 

professora de Ciências, a equipe foi informada que até o momento a 

escola não havia realizado ações contra as doenças, pois deveriam 

seguir o calendário já programado. 

Figura 08: A escola tem desenvolvido alguma ação contra a Dengue, 

a Zika e a Chikungunya pelos alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, 

São Luís, MA. 
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Ao serem perguntados sobre o descarte de resíduos, 92% 

responderam que o descarte incorreto contribui para a proliferação do 

mosquito A. aegypti e 8% responderam que não (Figura 9), indicando 

que a maioria dos alunos tem consciência que o descarte incorreto de 

resíduos facilita a formação de possíveis criadouros do mosquito. 

Como relata Tauil (2001, p.100), “o sistema produtivo industrial 

moderno produz uma grande quantidade de recipientes descartáveis, 

entre plásticos, latas e outros materiais, cujo destino inadequado, 

abandonados em quintais, ao longo das vias públicas, nas praias e em 

terrenos baldios, também contribui para a proliferação do inseto 

transmissor do dengue”. A autora relata ainda que “as mudanças 

demográficas ocorridas nos países subdesenvolvidos, a partir da 

década de 60, consistiram em intensos fluxos migratórios rurais-

urbanos, resultando num ‘inchaço’ das cidades. Estas não 

conseguiram dotar-se oportunamente de equipamentos e facilidades 

que atendessem às necessidades dos migrantes” (TAUIL, 2001, p. 

100), ou seja, o grande crescimento populacional gerou ocupação de 

terrenos, consequentemente maior produção de resíduos a serem 

descartados e a coleta destes resíduos muitas vezes é falha e 

inexistente em alguns locais. Juntos, esses fatores potencializam a 

reprodução do vetor.  

Figura 09: Jogar lixo de forma errada contribui para o aumento da 

reprodução do mosquito pelos alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, 

São Luís, MA. 
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O mosquito por outras lentes – observação da morfologia 
do mosquito através de microscópios. 

É de extrema importância a realização de aulas práticas nas 

diferentes modalidades de ensino e áreas do conhecimento, pois 

permitem aos alunos desenvolver o pensamento científico e crítico 

sobre a realidade em que vivem além de servir de auxílio para o 

professor complementar um assunto trabalhado em sala de aula. Estas 

não devem, necessariamente, se limitar aos laboratórios, mas utilizar 

também espaços que se insiram na realidade do estudante. Segundo 

Hodson (1998) as aulas práticas podem abranger técnicas mais 

inovadoras e tecnológicas. Já Araújo (2011) afirma que, cabe aos 

educadores buscar constantemente diversificar suas aulas através de 

atividades que permitam ao discente refletir, propor soluções e 

construções que sejam mais criativas. 

Durante a atividade prática, os alunos puderam observar 

lâminas do mosquito Aedes aegypti com o auxílio de um microscópio 

óptico (Figura 10). Acompanhando a visualização das lâminas, os 

alunos também foram informados sobre as características biológicas 

do mosquito e formas de prevenção. Foi facilmente perceptível o 

grande interesse dos alunos por essa atividade do projeto, visto que foi 

a primeira vez que os mesmos tiveram contato com um microscópio. 

Freire (1997) afirma que para compreender a teoria é preciso 

experiencia-la. A realização de experimentos, em Ciências, representa 

uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do 

conteúdo, estabeleça a dinâmica e a indissociável relação entre teoria 

e prática, e dessa forma, exerça de forma eficiente o seu cognitivo. 
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Figura 10: Atividade prática para observação da morfologia do 

mosquito Aedes aegypti, pelos alunos do 7º ano da Escola Raio de Sol, 

São Luís, MA. 

Fonte: SANTOS, 2016 

 

Segundo Leite et al. (2008) o ensino de Ciências naturais vai 

fornecer uma relação intima entre a teoria e a prática, com a 

visualização de células, plantas, animais, microrganismos e entre 

outros organismos observados no laboratório ou campo que podem 

despertar o interesse e a curiosidade do aluno; além de auxiliar o 

professor a retomar um assunto já abordado, construindo com seus 

alunos uma nova visão sobre um mesmo tema e permitindo que aquele 

conteúdo trabalhado em sala de aula seja compreendido com maior 

qualidade. Deste modo, essa metodologia de ensino permite que o 

aluno seja, de forma dinâmica, envolvido por uma inquietude 

cientifica que o faz problematizar, elaborar hipóteses e tentar 

solucionar as questões que o envolvem, tendo como resultado um 

aprendizado muito mais eficiente. 

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), os resultados 

científicos obtidos na academia ainda são pouco acessíveis à maioria 

do público escolarizado, e, por isso, passíveis de uso e compreensão 

acríticos e ingênuos. Sendo assim, é necessário pensar metodologias 

que induzam os alunos a incorporarem ao seu cotidiano a ciência 
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como parte da sua cultura. Araújo (2011) enfatiza que os educadores 

devem buscar diversificar suas aulas através de atividades que 

permitam aos alunos refletirem e proporem soluções e construções 

criativas acerca de questões práticas do seu cotidiano. 

Essa metodologia promove uma maior participação dos alunos 

em relação ao projeto. Durante a atividade eles realizaram 

questionamentos sobre o mosquito, as viroses e seus sintomas, além 

de citarem casos de familiares que foram atingidos por essas doenças. 

Também foi possível explorar seus conhecimentos prévios, através do 

qual se constatou ideias ainda muito arraigadas ao senso comum.  

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de 

conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam 

como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver 

soluções para problemas complexos (LUNETTA, 1991). Quando 

compreende um conteúdo trabalhado em sala de aula, o aluno amplia 

sua reflexão sobre os fenômenos que acontecem à sua volta e isso 

pode, consequentemente, gerar ricas discussões durante as aulas. 

Obteve-se como resultado uma participação mais efetiva dos 

alunos e, portanto, um maior aprendizado e esclarecimento sobre a 

temática trabalhada. Borges (2002) afirma que as aulas práticas no 

ambiente de laboratório podem despertar curiosidade e, 

consequentemente, o interesse do aluno, visto que a estrutura do 

mesmo pode facilitar, entre outros fatores, a observação de fenômenos 

estudados em aulas teóricas. Nessas aulas, os alunos têm a 

oportunidade de interagir com as montagens de instrumentos 

específicos que normalmente eles não têm contato em um ambiente 

fora da sala de aula. 

No entanto, Krasilchik (2008) argumenta que a falta de tempo 

para preparação de um material adequado aliado a insegurança no 

controle da sala de aula são os principais motivos para a ineficaz 

difusão das aulas práticas nos dias atuais. Mas, apesar de tudo, 

reconhece que o entusiasmo, o interesse e o envolvimento dos alunos 
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compensam qualquer professor pelo esforço e pela sobrecarga de 

trabalho que possa resultar das aulas práticas.  

Portanto, as aulas práticas são também uma boa forma de 

verificar e auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

ao acompanhá-lo, é necessário passar pela observação dos progressos 

e das dificuldades da sala de aula. É uma atividade importante que o 

professor deve fazer, até para facilitar a compreensão dos os alunos 

que muitas das vezes têm dificuldade de entender o porquê dos 

conteúdos estudados em sala de aula (BIZZO, 2000).  

Apresentação do vídeo "O mundo macro e micro do 
mosquito Aedes aegypti" como ferramenta pedagógica 
para a sensibilização dos alunos 

Entendemos que o uso de mídias é uma importante ferramenta 

pedagógica onde o processo de aprendizagem pode ser garantido de 

forma íntegra, possibilitando aos alunos acesso a informação de forma 

clara e objetiva. As novas tecnologias adotadas no ambiente da sala de 

aula são ferramentas poderosas para o ensino e aprendizagem da 

comunidade escolar envolvida.  

O conceito de tecnologia adotado neste trabalho é apresentado 

por Kenski (2007) onde a mesma afirma que a tecnologia é um 

conjunto de conhecimento e princípios científicos que se aplicam ao 

planejamento, a construção e a utilização de um equipamento e em 

determinado tipo de atividade. Percebemos que nesse conceito pode 

ser incluída a mídia vídeo, por meio do qual, os alunos são levados a 

perceber situações e compartilhar conhecimentos, estimulando o 

pensamento crítico de cada um. 

O vídeo como tecnologia educacional tem se destacado nos 

últimos anos e ganhado espaço como ferramenta que pode ser 

utilizada por professores de diversas disciplinas. Segundo Moraes e 

Torres (2004) essa estratégia de ensino fornece uma aprendizagem 

que possibilita a integração em vários sentidos: imaginação, intuição, 

colaboração, entre outros. Os mesmos destacam ainda uma agregação 
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sofisticada em relação ao processo ensino-aprendizagem, na medida 

em que proporcionam a vivência e a interatividade, conectando 

sentidos, sentimentos e razão. 

Um dos primeiros autores a destacar a importância dos vídeos 

foi Moran (1994), escrevendo sobre a importância destes como 

ferramenta pedagógica na comunidade escolar brasileira. É notório 

destacar que as mídias desempenham ações benéficas ao aprendizado 

de diversas disciplinas do cotidiano escolar. Mas essa realidade sofreu 

entraves nos primeiros anos de inserção, alguns dos quais perduram 

ainda hoje. Muitos professores não utilizam vídeos em suas aulas por 

acharem que os alunos não darão atenção necessária a aprendizagem; 

ou as vezes, por falta de estrutura da própria escola, que não dispõe 

dos aparelhos necessários para uma boa vídeo-aula. Trabalhar vídeos 

com os alunos do Ensino Fundamental maior da escola Raio de Sol 

apresentou resultados satisfatórios quanto a aprendizagem dos alunos 

(Figura 11). Percebeu-se o quão positiva foi essa atividade, pois, além 

de fornecer novas informações aos participantes, permitiu também a 

discussão do tema entre eles. Acreditamos que o vídeo se tornou uma 

ferramenta autoexplicativa, capaz de demonstrar aos alunos, de forma 

clara, a complexidade das viroses transmitidas pelo mosquito. 

Figura 11: Apresentação de vídeo didático aos alunos do 7º ano da 

Escola Raio de Sol, São Luís, MA. 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, 2016 
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Pensando na inserção dos vídeos ao cotidiano escolar, Moran 

(1994) afirma que a integração entre aula e vídeos não alterou as 

relações cotidianas na sala de aula, pelo contrário, gera-se a criação de 

novas questões, olhares e críticas construtivas durante o processo de 

aprendizagem. 

A escolha do vídeo para este estudo remonta a questões que 

definem sua utilização como material didático apropriado. Segundo 

Ferrés (1998) alguns critérios definem a utilização de vídeos em sala 

de aula: 

1) Usar vídeo como recurso audiovisual não significa abandonar 

os meios didáticos tradicionais, porém segue um redirecionamento da 

função destes. Um bom uso dos recursos didáticos na prática 

pedagógica, seja de tecnologias avançadas ou tradicionais, deve levar 

em consideração as condições e atributos de cada meio, a 

adequabilidade ao conteúdo e as características do aluno; 

2) A inserção de um determinado recurso audiovisual deve estar 

voltada a impulsão do processo, tendo como centro, o aluno. Caso 

contrário, o vídeo torna-se um mero ilustrador do discurso do 

professor. 

3) Quanto mais acesso o aluno tiver a tecnologias do vídeo no 

sentido de manipulá-la criativamente, pesquisar, fazer experiência que 

permitam a descoberta de novas formas de expressão, maior será a 

eficácia didática desse recurso. 

Ao se analisar os diversos critérios propostos por Ferrés 

(1998) percebe-se que os resultados são bem visíveis e com um 

retorno positivo por parte dos alunos. Destacamos que nesse trabalho 

esses três foram contemplados. A exemplo, tem-se no item um, 

destaque para o uso do vídeo à adequabilidade do conteúdo, aspecto 

que prezamos na escolha do tema do vídeo apresentado aos alunos. 

Questões como “será que o conteúdo é adequado ao público a que se 

destina?” e “o conteúdo por meio da utilização desse vídeo será 

assimilado?” nortearam a utilização dessa mídia no presente estudo. 
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No critério dois, reconhecemos o aluno como centro, por 

acreditar que sua participação na utilização dessa mídia seja de 

extrema importância, pois nos possibilitou reconhecer de que forma o 

conteúdo estava sendo assimilado, e se realmente os objetivos a que se 

destina a utilização dos vídeos foram alcançados. 

Por fim, destacamos no critério três a importância do aluno, 

quando este tem acesso a tecnologia do vídeo, e assim, têm a 

oportunidade de aprender nessas mídias novas formas de expressão. 

Nesse ponto, a escola na qual o estudo foi realizado obteve destaque. 

Verificamos que os alunos já tinham contato prévio com as mídias, 

mas destacamos a necessidade de propiciar aos mesmos uma dinâmica 

de aprendizagem que inclua a utilização desse recurso, já que foi 

percebida a interatividade, a percepção e concepção de ideias desses 

alunos quanto à utilização do vídeo. 

Reforçamos ainda que esse processo metodológico 

possibilitou-nos obter resultados semelhantes ao que foi encontrado 

por Lima et al. (2008) quando afirmam que as tecnologias 

educacionais são mecanismos que facilitam o aprendizado do aluno, 

dinamizando a aula, e o ambiente escolar, que se limitava ao uso da 

lousa, giz e voz do professor, e agora dá espaço a um leque de 

possibilidades educativas, contempladas com a junção de recursos 

tecnológicos e planejamento coerente com a realidade vivenciada. 

Dessa forma a utilização de mídias são ferramentas antes de 

tudo exploratórias, pois permitem aos educadores e gestores 

analisarem o desempenho na aprendizagem de seus alunos frente à 

inserção dessas tecnologias, permitindo o trabalho do emocional, a 

construção da visão social dos alunos, bem como suas sensações 

acerca dos temas trabalhados em vídeos. 

Portanto, acreditamos na natureza pedagógica dos vídeos 

como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do 

ensino fundamental frente a temática viroses emergenciais. Percebe-se 

ao longo deste estudo que a utilização do vídeo despertou nos alunos o 
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interesse pela temática abordada. Foi notória a participação ativa de 

cada aluno ao questionarem sobre informações contidas nos vídeos e 

na resolução de cada pergunta elaborada com base no conteúdo 

audiovisual. Os vídeos foram nessa ação de pesquisa o recurso 

didático que gerou transformação de atitudes, pensamentos, críticas 

construtivas, possibilitando aos alunos uma dimensão nova do 

exercício intelectual, gerando, sobretudo, uma nova forma de agir e de 

construção do conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluimos que as informações sobre o mosquito Aedes 

aegypti e sobre as doenças a ele associados começam a ter destaque no 

contexto escolar. Os alunos demonstraram conhecimento sobre o 

tema, evidenciado que o mesmo tem sido discutido em sala de aula. 

Isso também demonstra um processo de divulgação eficiente acerca 

das doenças transmitidas pelo mosquito e das formas de evita-la. 

Percebeu-se o maior interesse dos alunos em aulas práticas e 

metodologias alternativas, as quais demonstraram ser mais eficientes 

no processo de conscientização e sensibilização dos mesmos. 

Portanto, essas metodologias devem ser incentivadas para que a 

educação possa contribuir no combate do mosquito dentro e fora do 

ambiente escolar. 
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RESUMO 

A extensão territorial do cerrado nos últimos anos diminuiu 

drasticamente, pelo crescimento da agricultura e pecuária, 

permanecendo restrito a áreas protegidas, como os parques e Apas. O 

levantamento fitossociológico é importante para o conhecimento das 

espécies e estrutura da vegetação. Esse trabalho teve objetivo de 

analisar a estrutura da comunidade de espécies herbáceo-subarbustiva 

em uma área de cerrado do Parque Estadual do Mirador, Maranhão, 

Brasil. Foi realizada a amostragem do estrato herbáceo-subarbustivo, 

conforme a metodologia intersecção a linha proposta por Canfild 

(1941; 1950) que sofreu adaptações por Munhoz e Felfili (2006); as 

parcelas foram demarcadas conforme o protocolo disponível no site 

PPBio, com modificações para área do cerrado. As amostras passaram 

por análise de índices de diversidade e similaridade (Shannon, 

Jaccard, Jackknife). No estudo de fitossociologia foram destacadas 33 

espécies inseridas em 15 famílias para o componente herbáceo-

subarbustivo, 12 espécies incluídas em nove famílias e mais 11 não 

identificadas para o componente arbóreo-regenerativo e uma espécie 

de Briófita. O índice de Shannon variou de 1,1614 a 2,2063 

nats.coberturaˉ¹ entre as parcelas. O índice de Pielou (J’) foi de 

0,01912, o valor obtido através do estimador de riqueza Jackknife foi 
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de Sjack= 36,9872. É possível evidenciar que nas áreas que 

apresentaram altas coberturas e frequências da espécie Trachypogon 

spicatus, não ocorre uma diversificação da presença de outras 

espécies; nas parcelas 1, 2, 3 e 4, onde os valores de cobertura por esta 

espécie diminui, há um aumento na presença de outros indivíduos, 

podendo este estar inibindo o crescimento de outras plantas, além de 

fatores ambientais atuantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Inventário. Ecologia. Sistemática. 

 

INTRODUÇÃO 

O Cerrado sentido estrito é a fisionomia mais comum e mais 

característica do Bioma Cerrado. É caracterizado por árvores baixas, 

com troncos inclinados, ramos tortuosos, geralmente retorcidos, com 

casca espessa, fissurada, com evidentes sinais de passagem de fogo 

(Fernandes et al., 2016). O levantamento da flora e inventário 

fitossociológico é importante para o conhecimento das espécies e 

estrutura da vegetação. 

O status do estrato herbáceo-subarbustivo é um fator 

considerado para classificação fisionômica das savanas, onde são 

levadas em consideração as estruturas, a mudança no aspecto 

vegetativo durante o ano, a forma de crescimento, a consistência e o 

tamanho das folhas (Munhoz; Felfili, 2006). O objetivo desse trabalho 

foi descrever a estrutura da comunidade e a distribuição espacial de 

espécies herbáceo-subarbustiva em uma área de cerrado do Parque 

Estadual do Mirador, Maranhão, Brasil. 

 

METODOLOGIA 

Os levantamentos foram realizados no Parque Estadual do 

Mirador (PEM). Foi construído um módulo de 5x1 Km para 

delimitação de cinco parcelas na trilha 1 para coleta de dados 

florísticos e fitossociológicos. Todos os locais de coleta foram 

georreferenciados 
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A amostragem em campo correspondeu aos meses de 

agosto/2016 e fevereiro/2017 tendo um esforço amostral de quatro 

dias para cada período de coleta. O módulo foi demarcado conforme 

protocolo do PPBio, modelo adotado para a Rede ComCerrado. As 

parcelas têm comprimento de 250 m e largura de 2 m para o 

componente herbáceo-subarbustivo. As parcelas foram instaladas 

obedecendo a curva de nível, apresentam 25 segmentos de 10 m cada, 

os quais foram subdivididos em segmentos de 1 m. Em um segmento 

de 10 m esticava-se a trena para delimitar as subunidades (SuA); 

considerados no primeiro segmento os comprimentos de 0-1, 4-5, 8-9 

como as SuAs, no próximo segmento 2-3 e 6-7, nos demais ocorre a 

amostragem intercalando o procedimento de seleção do 1º com o do 2º 

segmento (PPBio). 

A determinação fitossociológica foi realizada através do 

método de inventário de intersecção na linha proposto por Canfield 

(1950). Segundo Munhoz e Felfili (2006), o método consiste em traçar 

transectos sobre a vegetação e anotar a projeção de cada espécie sob 

os mesmos. Os dados amostrados passaram por cálculos adaptados por 

Munhoz e Felfili (2006) para determinar as taxas de cobertura da 

vegetação herbáceo-subarbustiva e análise estatística (índice Shannon, 

equabilidade de Pielou, Jackkinife, coeficiente de Jaccard). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No estudo de fitossociologia foram destacadas 33 espécies 

inseridas em 15 famílias para o componente herbáceo-subarbustivo, 

14 espécies incluídas em 11 famílias e mais 6 não identificadas para o 

componente arbóreo-regenerativo e uma espécie de Briófita (tabela 1). 

O índice de Shannon variou de 1,1614 a 2,2063 nats.coberturaˉ¹ entre 

as parcelas. O índice de Pielou (J’) foi de 0,01912, o valor obtido 

através do estimador de riqueza Jackknife foi de Sjack= 36,9872. Os 

valores de diversidade Shannon foram baixos comparados aos 

calculados por Rezende (2007) H’=3,17 e Munhoz e Felfili (2006) 

H’=3,02. De acordo com o valor do índice de Pielou (J’) as espécies 
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não apresentam distribuição uniforme, valores baixos foram 

encontrados por Munhoz (2003) para o Distrito Federal (J’=0,59) 

tendo uma distribuição menos equitativa, Rezende (2007) em estudos 

nos Campos Limpos Úmidos (J’=0,88) com valor mais próximo de 1, 

caracterizando as espécies com distribuição uniforme. O número de 

espécies amostradas (31) e o número de espécies obtido pelo 

estimador Jackknife (36,9872) diferem, Rezende (2007) explica que 

deve ser pelo fato da curva espécie-área ainda não ter se estabilizado 

(Fig. 01). 

Figura 01. Curva do Coletor, representando o número acumulativo 

obtido em cinco parcelas no Parque Estadual do Mirador. A 

numeração disposta horizontalmente é referente as parcelas, e 

verticalmente corresponde ao número de espécies acumuladas. 

 

Fonte: SANTOS, 2017 

 

As famílias que apresentaram as maiores taxas de cobertura 

relativa (CR) e frequência relativa (FR) foram Arecaceae, Cyperaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae e Poaceae. Somente duas 

famílias apresentaram porcentagem de cobertura relativa superior à 

frequência relativa (Arecaceae e Poaceae) (Fig. 02).  
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Figura 02. Distribuição em porcentagem de cobertura e frequência 

relativa referente os períodos de amostragem, por família para a 

vegetação herbáceo-subarbustivo de uma área de cerrado sentido 

estrito no Parque Estadual do Mirador (PEM), Maranhão. 

 

Fonte: SANTOS, 2017 

 

Em relação ao número de espécies as eudicotiledôneas são as 

que se destacam, mas no requisito altas taxas de cobertura as 

monocotiledôneas são predominantes, a prevalência é devido à família 

Poaceae, Rezende (2007) destaca em seu trabalho na fitofisionomia 

Campo Limpo Úmido no Tocantins a dominância das 

monocotiledôneas em relação às eudicotiledôneas, em valores de 

cobertura e diversidade de espécies.  

Na família Poaceae, o gênero Andropogon sp apresentou 

frequência relativa superior a cobertura relativa, enquanto em 

Trachypogon spicatus ocorreu o contrário a cobertura relativa teve 

uma porcentagem mais elevada do que a frequência relativa. Já a 

família Arecaceae as duas espécies apresentam a cobertura relativa 

com valores superiores a frequência relativa. As espécies da família 
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Poaceae são as que apresentaram a maior porcentagem de frequência 

relativa, visto que esse resultado também foi descrito por Munhoz e 

Felfili (2006; 2008), em estudos no campo sujo e campo limpo úmido 

respectivamente. Em destaque estão as espécies Andropogon sp e T. 

spicatus. Em trabalhos realizados no cerrado sentido estrito e campo 

sujo e limpo úmido, foram destacados essas duas espécies com 

maiores valores de cobertura entre outras pertencentes a família 

Poaceae.  

Munhoz e Felfili (2006 e 2008) em seus trabalhos a cobertura 

relativa é sempre maior que a frequência relativa, em relação a família 

Poaceae, especulam que seja pela forma de crescimento dos 

indivíduos do táxon, podendo formar touceiras ou indivíduos 

rizomatosos e estoloníferos que possuem uma área maior de cobertura 

se espalhando pela área. No presente trabalho esse resultado foi 

evidenciado, mas isso não se repetiu para com a espécie Andropogon 

sp que apresentou a frequência relativa superior a cobertura relativa 

tanto para coleta de dados de cobertura em agosto assim como em 

fevereiro. A família Arecaceae também apresentou cobertura relativa 

superior a frequência relativa, nas demais famílias esse resultado é 

invertido, sendo a frequência relativa superior a cobertura relativa. 

Munhoz e Felfili (2006) remetem isso a forma de crescimento desses 

vegetais que é diferente aos da família Poaceae, apresentando-se como 

ervas e subarbustos delgados espalhados pela área.  

Eugênio et al. (2011) em estudos no campo limpo úmido 

destacaram que a espécie T. spicatus foi registrada frequentemente em 

região mais secas da área de estudo. No presente trabalho essa espécie 

apresentou maiores valores em frequência absoluta e relativa assim 

com em cobertura absoluta e relativa, no período seco, no chuvoso é a 

espécie predominante do estrato herbáceo-subarbustivo, porém com 

taxas menores do que as visualizadas no mês de agosto (estiagem). 

Áreas próximas a demarcação das parcelas sofreram queimadas e 

alguns pontos na parcela 1 e 2 sofreram ação do fogo, isso pode 

implicar na mudança da dinâmica da vegetação nesta área. De acordo 
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com Munhoz e Melo (2012) a espécie T. spicatus foi somente 

registrada em áreas úmidas, mostraram-se ausente em áreas secas. 

Para o estado do Maranhão em estudos no município de 

Balsas realizado por Meirelles et. al. (1999) foram registrados dados 

fitossociológicos, com as espécies T. spicatus e Bulbostylis sp, onde 

os valores de cobertura e frequência relativa apresentaram valores 

semelhantes a do presente trabalho. 

As 10 (dez) espécies mais importantes devido aos seus valores 

de cobertura relativa e frequência relativa são Andropongon sp, 

Astrocaryum campestre, Ayenia angustifolia, Bulbostylis junciformis, 

Chamaecrista ramosa, Croton mucronifolius, Stylosanthus gracilis, 

Syagrus comosa, Trachypogon spicatus, Zornia Latifolia, (fig. 03) 

juntas somam um total de 95,48% e 78,13% de cobertura relativa 

(CR) para o mês de agosto e fevereiro respectivamente e um total de 

94,14% (agosto) e 75,45% (fevereiro) de frequência relativa (FR). As 

maiores taxas de solo descoberto foram evidenciadas no período da 

seca, onde algumas partes do cerrado sofreu ação do fogo, Parcela 3 

(36, 45 m), Parcela 4 (16,60 m), Parcela 5 (18,97 m) para o mês de 

agosto de 2016. Os menores valores observados foram no período 

chuvoso, Parcela 1 (2,2 m), Parcela 2 (7,55 m) para o mês de fevereiro 

de 2017, onde a vegetação não sofria pela escassez de água, e a 

vegetação herbácea-subarbustiva estabeleceu-se novamente no local. 
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Figura 03. As dez espécies com maior frequência e Cobertura relativa 

das cinco parcelas de amostragem, para vegetação herbáceo-

subarbustivo de uma área do Parque Estadual do Mirador (PEM), 

Maranhão, no cerrado sentido estrito.  

 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Constatou-se uma variação no número de espécie entre as 

parcelas amostradas, onde a parcela 1 contabilizou no total 19 

espécies, a parcela 2 em 20, a parcela 3 em 15, parcela 4 em 11 e 

parcela 5 em 9 espécies. A espécie T. spicatus esteve presente em 

todas as unidades amostrais para o levantamento fitossociológico. Foi 

aplicado no programa estatístico (Past) análise de similaridade entre as 

parcelas através do coeficiente Jaccard (J) que permite a avaliação de 

similaridade entre áreas amostradas. A similaridade florística entre as 

parcelas de acordo com coeficiente Jaccard (J’) mostrou que as 

parcelas 3 e 4 são mais similares e foram agrupadas em um mesmo 

ramo e próximas de 1, confirmando a alta similaridade entre elas, a 

Parcela 1 no agrupamento ficou distante, apresentando baixa 

similaridade florística com as outras parcelas, assim como a parcela 5 

(fig. 04).  
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Figura 04. Dendrograma de Analyse clastering-classical das 5 

parcelas amostradas no Parque Estadual do Mirador conforme o 

coeficiente de Jaccard (J) calculado no programa estatístico Past. Os 

valores na vertical expressam similaridade e dissimilaridade, os 

agrupamentos mais próximos de 1 são mais similares e os formados 

com valores muito abaixo de 1 são dissimilares. 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Cheung et al. (2009) afirmam que a vegetação herbácea atua 

como inibidor da vegetação lenhosa, funcionando como uma barreira 

altamente seletiva. O sucesso de regeneração da vegetação lenhosa 

está relacionado com a competição com a vegetação herbácea. 

Geralmente nas subunidades amostrais a vegetação arbórea-

regenerativa quando presente, encontrava-se dominantes em relação 

aos grupos das herbáceas, assim como áreas de grande cobertura pela 

vegetação herbácea, as espécies lenhosas em crescimento eram 

inibidas.
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Tabela 01. Frequência Absoluta (%), Frequência Relativa (%), Cobertura Absoluta (m) e Cobertura Relativa (%) 

do estrato herbáceo-subarbustivo do Parque Estadual do Mirador (PEM), Maranhão, em três parcelas no mês de 

agosto/2016 e 2 no mês de fevereiro/2017. 

 ago/16 fev/17 

Familia/espécie/Nome vulgar 

 

FA FR CA CR FA FR CA CR 

1. Amaranthaceae         

Gomphrena agrestis Mart. 

 

0.5291 0.3278 0.03  0.0257 0.7936 0.3209 0.29 0.1705 

2. Arecaceae         

Astrocaryum campestre Mart. 

 

 

16.9312 10.4918 13.75 11.8046 1.5873 0.6459 0.9 0.7673 

Syagrus comosa (Mart.) Mart. 

 

7.9365 4.9180 7 6.0096 9.5238 3.8699 4.4 3.7510 

3. Bromeliaceae          

Ananas sp 

 

1.5873 0.9836 1.8 1.5453 - - - - 

4. Cactaceae         

Pilosocereus gounellei  

(F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley 

 

 

5. Caryophyllaceae 

 Polycarpea corymbosa (L.) Lam. 

0.5291 

 

 

 

 

2.1164 

0.3278 

 

 

 

 

1.3114 

0.5 

 

 

 

 

0.25 

0.4242 

 

 

 

 

0.2146 

0.7936 

 

 

 

 

- 

0.3209 

 

 

 

 

- 

0.05 

 

 

 

 

- 

0.0426 

 

 

 

 

- 
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6. Convolvulaceae         

Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f. 

 

- - - - 1.5873 0.6459 0.40 0.3410 

7. Cyperaceae         

Bulbostylis capillaris (L.) Kunth. Ex C. B. 

Clarke 

 

2.1164 1.3114 0.8 0.6868 1.5873 0.6459 0.40 0.3410 

Bulbostylis junciformis (Kunth.) C. B. 

Clarke 

 

5.2910 3.2787 0.8 0.6868 34.9206 14.1867 17.2 14.5950 

Cyperus sp 

 

0.5291 0.3278 0.2 0.1717 3.9682 1.6128 0.95 0.8099 

8. Euphorbiaceae         

Croton mucronifolius Müll. Arg. 

 

7.4074 4.9180 1.42 1.2190 36.5079 14.8316 13.48 11.4919 

Diospyros híspida 

 

- - - - 0.7963 0.3209 0.40 0.3410 

9. Fabaceae         

Chamaecrista repens (Vogel) H. S. Irwin 

& Barneby 

 

- - - - 0.7963 0.2109 0.20 0.1705 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H. S Trwin 

& Barneby 

6.3492 3.9344 3.2 2.7472 3.9682 1.6128 1.4 1.1935 

Chamaecrista rotundifolia  - 1.5873 0.6459 0.5 0.4262 
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(Pers.) Greene 

 

Chamaecrista sp² 

 

    0.7963 0.3209 0.2 0.1705 

Crotalaria goreensis Guill. & Perr. 

 

    0.7963 0.3209 0.10 0.0852 

Mimosa pudica L. 1.5873 0.9836 0.48 0.4120 0.7963 0.3209 0.20 0.1705 

Mimosa sp 1.5873 0.9836 1.20 1.0302 0.7963 0.3209 0.20 0.1705 

Periandra coccinea (Schrader.) Benth. 

 

- - - - 2.3809 0.9669 0.33 0.2813 

Stylosanthus gracilis Kunth. 5.2910 3.2787 1.17 1.0044 0.7963 0.3209 0.1 0.0852 

Zornia Latifolia Sm. 

 

2.1164 1.3114 0.4 0.3434 2.3809 0.9669 0.65 0.5541 

10. Iridaceae         

Trimezia lutea (Klatt) Foster 

 

- - - - 0.7963 0.3209 0.20 0.1705 

11. Lithraceae         

Cuphea tenuissima Koehne 

 

- - - - 0.7963 0.3209 0.30 0.2557 

12. Malvaceae         

Ayenia angustifolia A. ST.-Hil. & Naudin 

 

2.6455 1.6393 0.95 0.8155 11.1111 4.5139 1.55 1.3214 

Helicteres sacarolha A. St.-Hil., A. Juss. 

& Cambess. 

 

- - - - 3.1746 1.2878 1.60 1.3640 
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Sida sp 

 

- - - - 0.7963 0.3209 0.20 0.1705 

13. Poaceae         

Andropogon sp 

 

20.6349 12.7868 11.8 10.1304 5.5555 2.2547 3.2 2.7280 

Trachypogon spicatus  

(L. f.) Kuntze 

 

76.1905 47.5849 70.73 60.7228 0.7936 32.2526 48.85 41.6453 

14. Portulacaceae         

Portulaca elatior Mart. Ex Rohrb. 

 

- - - - 0.7963 0.3209 0.1 0.0852 

15. Rubiaceae         

Borreria verticillata (L.) G.Mey. 

 

- - - - 1.5873 0.6459 0.20 0.1705 

Hexasepalum teres (Walter) J.H. Kirkbr 

 

- - - - 0.7963 0.3209 0.05 0.0426 

Mitracarpus hirtus (L.) DC. - - - - 0.7963 0.3209 0.20 0.1705 

Vegetação árborea em regeneração 

1. Anacardiaceae         

 Anacardium occidentale L. –Cajui 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.20 0.1705 

2. Apocynaceae         

Hancornia speciosa Gomez-Mangabeira 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.60 0.5115 

3. Chrysobalanaceae         
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Couepia sp oiti - - - - 3.9682 1.6128 1.75 1.4919 

4. Dilleniaceae 

 Davilla liptica A. St.-Hil.-Sambaíba  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.7936 

 

0.3209 

 

0.70 

 

0.5968 

5. Ebenaceae         

Diospyros hispida DC. -Olho-de-boi 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.40 0.3410 

6. Euphorbiaceae- Manihot-Mandioca 

brava 

 

- - - - 1.5873 0.6459 0.9 0.7673 

7. Fabaceae         

 Bauhinia dubia G. Don. –Mororó 

 

- - - - 1.5873 0.6459 0.80 0.6820 

Plathymenia reticulata Benth. Candeia 

 

- - - - 1.5873 0.6459 0.70 0.5968 

8. Malpighiaceae         

Byrsonima sp¹ -murici casca fina 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.80 0.6820 

Byrsonima sp² murici casca grossa 

 

- - - - 1.5873 0.6459 1.60 0.3410 

9. Myrtaceae 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.30 0.2557 

10. Salicaceae         

Casearia Jacq. - folha de carne 
 

- - - - 0.7936 0.3209 0.2 0.1705 

http://www.tropicos.org/Name/40002213
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11. Vochysiaceae         

Qualea grandiflora Mart. Pau terra folha 

larga 

 

- - - - 0.7936 0.3209 1.0 0.8525 

Vochysia gardneri Warm.- qualhadeira 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.70 0.5958 

Brinco de viado 

 

- - - - 1.5873 0.6459 0.80 0.6820 

Caatinga Branca - - - - 0.7936 0.3209 0.30 0.2557 

         

Marmelada 

 

- - - - 3.1746 1.2878 1.22 1.0400 

Murta  

 

- - - - 4.7619 1.9338 3.50 2.9838 

Murta roxa 

 

- - - - 1.5873 0.6459 1.30 1.1083 

Quina Brava 

 

- - - - 0.7936 0.3209 0.30 0.2557 

BRYOPHYTA 

1. Bryaceae         

Brachymenium exile (Dozy & Molk). 

Bosch &Sande-Lacoste 

- - - - 1.5873 0.6459 1.2 1.0230 

Fonte: SANTOS, 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível evidenciar em áreas que apresentaram altas 

coberturas e frequências da espécie T. spicatus, não ocorre uma 

diversificação da presença de outras espécies; nas parcelas 1, 2, 3 e 4, 

onde os valores de cobertura por esta espécie diminui, há um aumento 

na presença de outros indivíduos, podendo esta atuar na inibição do 

crescimento de outras plantas, além de outros fatores ambientais. Nas 

parcelas 1 e 2 que sofreram ação do fogo as taxas de cobertura da 

espécie T. spicatus apresentou valores mais baixos quando 

comparadas com as outras parcelas. 

As taxas de solo descoberto foram menores nas Parcelas 1 e 2, 

que sofreram ação do fogo no período correspondente a agosto, a 

coleta de dados em fevereiro mostrou que a vegetação herbácea-

subarbustiva havia se recuperado, dado evidenciado pelas taxas de 

coberturas das espécies amostradas e também do componente arbóreo-

regenerativo presente nas unidades de coleta. As altas taxas de solo 

descoberto foram amostradas no período seco nas parcelas 3, 4 e 5.  

As parcelas 1 e 2 apresentaram altas taxas de cobertura de 

espécies lenhosas em regeneração, do que em relação as parcelas 3, 4 

e 5. Devido à ação do fogo sobre a vegetação herbácea (P1 e P2) 

eliminou suas partes aéreas e na ausência de competição e inibição, a 

vegetação lenhosa em regeneração cresceu rapidamente, evitando que 

as espécies herbáceas ao se estabelecerem acabem inibindo o seu 

desenvolvimento. 
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RESUMO  

Em áreas de intensas atividades econômicas, o crescimento nos 

últimos anos tem aumentado a probabilidade de ocorrer poluição de 

águas costeiras, degradação de manguezais e acidentes ambientais. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar lesões histológicas 

branquiais em Ucides cordatus provenientes da área de influência 

portuária de São Luís, Maranhão. Coletas bimestrais (jan a dez/2016) 

de U. cordatus (caranguejo-uçá) foram realizadas em duas áreas de 

estudo:  IA - área de influência portuária e IIA - área sem impactos 

aparentes. Destes espécimes foram coletados dados biométricos, 

expressos em média e desvio padrão. As brânquias foram fixadas em 

Solução de Davidson durante 24 horas e, em seguida, foram lavadas e 

mantidas em álcool 70% até o processamento histológico. A contagem 

de lesões foi realizada de acordo com Rebelo et al. (2000), por meio 

da contabilização do número de lamelas afetadas por cada alteração, 

em relação ao número total de lamelas em cada brânquia. Os dados 

mostram diferenças corpóreas entre os indivíduos das duas áreas, para 

todos os parâmetros. No total, 74,1% das lesões encontradas são 
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pertencentes aos indivíduos da área portuária e 25,8% da Raposa. Os 

dados biométricos e histológicos sugerem que os efeitos das 

perturbações na região portuária podem estar reduzindo a taxa de 

crescimento de crustáceos e induzindo lesões branquiais. Estes 

resultados ressaltam a importância da utilização de biomarcadores 

para monitoramento ambiental em regiões portuárias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biomonitoramento. Caranguejo-uçá. 

Lesões histológicas. 

 

INTRODUÇÃO 

As operações portuárias são atividades que influenciam 

diretamente na economia brasileira, beneficiando o crescimento do 

Brasil através da importação e exportação de produtos que abrangem 

desde a agricultura, aos aparelhos eletrônicos (KAPPEL, 2005). 

Porém, possui um grande potencial para introduzir contaminantes no 

meio ambiente, por meio da geração de resíduos sólidos, de efluentes, 

além da probabilidade de acidentes, como derramamento de petróleo 

(CHOPRA & MEINDL, 2011; SILVA & GOMES, 2012). Sendo este 

tipo de empreendimento um potencial poluidor, o monitoramento 

ambiental envolvendo organismos em zonas portuárias é de extrema 

relevância, uma vez que diversos tipos de poluentes são resultantes 

deste tipo de atividade (ANTAQ, 2011).  

Entre diversas metodologias de biomonitoramento, os 

biomarcadores têm sido utilizados como ferramentas de avaliação de 

ecossistemas, pois é uma metodologia de alta sensibilidade, rapidez, 

baixo custo e proporciona um diagnóstico da “saúde” dos organismos 

aquáticos e informações científicas relacionadas a riscos e/ou 

perturbações ambientais que podem ser utilizadas por gestores e 

sociedade em geral (FREIRE et al., 2008). Portanto, o uso desses 

biomarcadores assume extrema importância, pois possibilita o 

diagnóstico da qualidade do ecossistema e também a saúde da 

população local.  
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Neste contexto, biomarcadores histológicos, como lesões 

branquiais, mensuram danos a níveis teciduais, ocasionados em 

virtude do contato com substâncias estranhas ao organismo (SILVA, 

2004). A utilização destas metodologias em espécies marinhas 

contribue para o entendimento da saúde dos organismos, 

principalmente em áreas potencialmente contaminadas.  

Em áreas de intensas atividades econômicas, como o 

Complexo Portuário do Itaqui (situado na cidade de São Luís, Estado 

do Maranhão), o crescimento dos últimos anos tem aumentado a 

probabilidade de ocorrer poluição de águas costeiras, degradação de 

manguezais e acidentes ambientais é cada vez mais evidente 

(GOMES, 2001). Portanto, faz-se necessário, estudos relacionados 

com novas metodologias para o monitoramento da fauna e flora da 

região, bem como diagnósticos sobre a qualidade dos ambientes 

aquáticos próximos à zona de influência do complexo portuário de 

São Luís. Neste trabalho objetivou-se é analisar lesões histológicas 

branquiais em Ucides cordatus provenientes da área de influência 

portuária de São Luís, Maranhão. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas coletas bimestrais de janeiro a dezembro de 

2016, em duas áreas de estudo: IA - área de influência portuária (nas 

proximidades da comunidade Coqueiro) e IIA - área sem impactos 

aparentes (Raposa). Os espécimes de Ucides cordatus Linnaeus, 1763 

(caranguejo-uçá) foram coletados de dentro de suas tocas pela técnica 

de braceamento com a ajuda de pescadores artesanais. Assim como 

Pinheiro et al. (2012), para fins de padronização, foram analisados 

apenas machos em intermuda, evitando quaisquer efeitos da fase de 

muda e sexo. 

Os exemplares de U. cordatus foram transportados para o 

Laboratório de Biomarcadores em Organismos Aquáticos – UEMA, 

para posterior registro dos valores biométricos: Peso total (PT) em g, 
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largura da carapaça (LC), comprimento da carapaça (CC), largura da 

quela (LQ), comprimento da quela (CQ) e comprimento do dedo 

móvel (CDQ) em cm. Os dados obtidos foram expressos em média e 

desvio padrão, sendo as médias comparadas entre si pelo teste-t de 

Student. 

As brânquias extraídas de cada espécime foram fixadas em 

Solução de Davidson durante 24 horas. Em seguida, foram lavadas e 

mantidas em álcool 70% até o processamento histológico: 

desidratação em álcool, diafanização em xilol e inclusão em parafina. 

Hematoxilina e Eosina foram utilizadas para coloração do tecido 

branquial. Quanto a análise das lâminas, as lesões foram identificadas 

com base em Rebelo et al. (2000), Welsh et al. (2013), Maharajan et 

al. (2015) e Negro (2015), sendo que foram visualizadas 2 cortes de 

tecido para cada animal. A contagem foi realizada de acordo com 

Rebelo et al. (2000), por meio da contabilização do número de lamelas 

afetadas por cada alteração, em relação ao número total de lamelas em 

cada brânquia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Biometria 

Os resultados dos dados biométricos para machos de U. cordatus 

para os locais de estudo podem ser observados na Tabela 1. Os dados 

mostram que os exemplares da área IA (região portuária) estavam com 

medidas inferiores aos da área IIA (Raposa), o que pode ser explicado 

pelo impacto da atividade portuária. Moureaux et al. (2011), afirmam 

que os efeitos de metais pesados podem reduzir o crescimento, com 

base em seu estudo realizado com equinodermos. Isto ocorre devido 

ao desvio da energia de crescimento, para atuar na desintoxicação do 

organismo (MOUREAUX et al. 2011). Estudos recentes na região de 

influência portuária do Itaqui, demostram níveis acima do permitido 

de metais pesados (CARVALHO-NETA et al., 2012; SILVA et al. 
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2016), fato que pode explicar a diferença de medidas dos espécimes 

em diferentes locais. 

Além disso, a disponibilidade de recursos alimentares 

(quantidade ou qualidade) também pode explicar a diferença entre os 

indivíduos das duas localidades (Baumann et al., 2009), porém é 

preciso realizar uma análise mais aprofundada para verificar os fatos, 

fazendo-se necessária a análise contínua. 

Tabela 1. Dados biométricos de U. cordatus capturados dos locais de 

estudo, localizada na Ilha de São Luís, no período chuvoso e de 

estiagem de 2016. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Média ±Desvio Padrão 

 IA (região portuária) IIA (Raposa) 

Parâmetro Período 

chuvoso 

Período de 

estiagem 

Período 

chuvoso 

Período de 

estiagem 

PT 113,2 ± 22 95,23 ± 22 149,6 ± 

31,8 

149,98 ± 29,3 

LC 5,8 ± 1,1 6,3 ± 0,4 6,2 ± 0,9 7,0 ± 0,4 

CC 5,1 ± 0,7 4,62 ± 0,3 5,6 ± 1,1 5,3 ± 0,3 

CPQ 5,5 ± 0,9 5,3 ± 0,8 6,4 ± 1 6,4 ± 0,7 

LPQ 2,3 ± 0,4 2,3 ± 0,3 2,7 ± 0,4 2,7 ± 0,3 

CDM 3 ± 0,7 3,1 ± 0,5 3,5 ± 0,6 3,7 ± 0,5 
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Histologia 

A brânquia é um órgão que desempenha papel fundamental 

para o funcionamento do organismo, pois participa de processos de 

regulação osmótica e iônica, juntamente com os órgãos excretores 

(Freire et al, 2008). Neste trabalho foram identificadas brânquias com 

lesões severas para os dois locais de estudo. 

As alterações encontradas nos filamentos branquiais de 

caranguejo-uçá foram necrose (NE), deformação do canal marginal 

(DCM), rompimento das células pilastras (RCP), descolamento da 

cutícula (RC), colapso lamelar (CL), hiperplasia (HP), ruptura dos 

capilares (RC) e nódulos hemocíticos (Fig. 1). 

No total foram contabilizadas 468 lesões em caranguejos, 

sendo que destas, 347 (74,1%) são pertencentes aos indivíduos da área 

IA e 121 (25,8%) da área IIA. A diferença entre percentuais nas áreas 

amostradas demonstra que o impacto é mais severo na região de 

influência portuária, devido à intensa perturbação do ambiente. 

Seguindo a metodologia de Rebelo et al. (2000), os percentuais das 

lamelas afetadas por lesões podem ser visualizados na tabela 2.  

Figura 1. Alterações observadas no filamento branquial de U. 

cordatus capturados na zona de influência portuária na Ilha de São 

Luís - MA. A: setas – nódulos hemocíticos; B: asterisco – deformação 

do canal marginal, setas – colapso lamelar. HE. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 2. Percentual de lesões sobre a lamela afetada de U. cordatus 

capturados na zona de influência portuária na Ilha de São Luís – MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vários autores têm observado alterações histológicas 

branquiais em indivíduos de áreas potencialmente contaminadas 

(PINHEIRO-SOUSA et al. 2013; SOUSA et al. 2013; PEREIRA et al. 

2014; OLIVEIRA et al. 2016), corroborando com os resultados do 

presente estudo. 

As alterações encontradas nos exemplares podem ser 

indicativas de exposição a contaminantes ou estresse ambiental, visto 

que em uma das áreas há dados pretéritos de contaminação por metais 

pesados. Estas lesões apresentam-se como uma forma de defesa contra 

compostos tóxicos e agentes infecciosos, comprometendo a 

funcionalidade parcial ou total do órgão. 

 

 ÁREA 

ALTERAÇÃO IA IIA 

DCM 6,3% 2,8% 

DC 1,4% 0,5% 

CL 0,5% 1,1% 

HP 0,03% 0,1% 

RCP 1,1% 0,1% 

RC 0,03% - 

NE 3,8% 0,5% 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados biométricos e histológicos demonstram que a 

princípio está ocorrendo alguma interferência no ambiente, fazendo 

com que o tecido branquial tenha uma resposta biológica, adaptando-

se ao meio. Estes resultados ressaltam a importância sobre a utilização 

de biomarcadores para monitoramento e manutenção de ecossistemas, 

bem como da saúde dos animais. 
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RESUMO 

O fitoplâncton é composto por microalgas e cianobactérias que são 

organismos fotossintéticos, estão na base da teia trófica e são 

bioindicadores sensíveis às modificações ambientais. A fim de 

compreender a qualidade ambiental da água, este trabalho teve como 

objetivo analisar as condições ambientais de viveiros de piscicultura 

em São José de Ribamar e Paço do Lumiar – MA, considerando o 

desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica. Selecionaram-se três 

viveiros de piscicultura: ponto 1 (Granja Esperança), ponto 2 (pesque-

pague “Wang Park”) e ponto 3 (criatório João Bananeira). Utilizaram-

se os dados climatológicos do LabMet/UEMA, foram feitas análises 

dos parâmetros abióticos (transparência da água, pH, temperatura, 

condutividade, oxigênio dissolvido, salinidade e turbidez da água) e 

composição biológica das microalgas, através do arrasto com rede de 

fitoplâncton. Calculou-se a frequência de ocorrência, densidade e os 

índices ecológicos (diversidade, riqueza e equitabilidade), além da 

Análise dos Componentes Principais (ACP). Houve tendência do pH 

básico e a condutividade elétrica esteve maior na seca. Oxigênio 

dissolvido, salinidade e turbidez estiveram adequados em parte das 

coletas. Estatisticamente constatou-se relação direta entre 

pluviometria, riqueza, umidade relativa do ar e densidade das 

microalgas e inversa com equitabilidade, temperatura do ar, ventos e 
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radiação solar. A relação entre a diversidade do fitoplâncton e a 

transparência da água foi positiva e estas se apresentaram 

inversamente proporcionais ao pH. Identificaram-se 104 táxons 

distribuídos em Chlorophyta (72%), Cyanophyta (18%), 

Bacillariophyta (7%) e Euglenophyta (3%). Os níveis mais elevados 

de densidade indicam excesso de ração ou esterco nos viveiros. 

Acredita-se que estes viveiros necessitam de um melhor manejo, pois 

mostraram-se fora do ideal, em boa parte do ano e em processo de 

eutrofização, o que explica o seu desequilíbrio ambiental, fazendo-se 

necessário monitoramento constante, a fim de garantir saúde à 

população que deles usufrui. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioindicador. Ecologia. Fitoplâncton. 

 

INTRODUÇÃO 

O ecossistema é composto por elementos bióticos e abióticos 

que possuem função e estrutura características (COUTINHO, 2006). 

Esta relação entre os seres vivos e o habitat no qual estão inseridos, 

que pode ser terrestre ou aquático, representa um sistema ecológico 

complexo e de interdependência, formando teias tróficas.  

A aquicultura, cultivo artificial de organismos aquáticos, 

possui um ecossistema particular por ser manejada pelo homem, 

contudo sofre influências ambientais como físico-química, climática e 

biológica, assim como em ambientes naturais (COSTA, 2007). 

Um importante elemento para a compreensão de qualquer 

ecossistema aquático é o fitoplâncton, composto por microalgas e 

cianobactérias que são organismos fotossintéticos responsáveis pela 

produção primária da água. Segundo Franceschini et al. (2010), as 

algas estão na base da teia trófica, influenciam todo o ecossistema e 

estão ligadas à poluição e processos de eutrofização. As cianobactérias 

diante destas alterações, produzem toxinas afetando a saúde do meio 

no qual estão inseridas. Estes microrganismos são considerados 

bioindicadores, ou seja, são caracterizados por serem sensíveis às 
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modificações ambientais e ciclo de vida curto (PASSAVANTE et al., 

2007). 

Diante do exposto, mostra-se o quanto é relevante o estudo da 

qualidade ambiental dos viveiros de piscicultura, referindo-se aos 

parâmetros bióticos e abióticos. Mostrando que as algas e 

cianobactérias, assim como os fatores físico-químicos e 

climatológicos são os grandes responsáveis pelo seu bom estado e 

manutenção, que se reflete na saúde dos viveiros que está diretamente 

relacionada à saúde dos organismos aquáticos assim como de seus 

consumidores. 

Assim, este estudo teve como objetivo geral, avaliar a 

qualidade ambiental da água em viveiros de piscicultura nos 

municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar – MA. E como 

objetivos específicos: identificar a comunidade fitoplanctônica em 

níveis específicos e infraespecíficos; avaliar o comportamento da 

comunidade fitoplanctônica de acordo com a sazonalidade e analisar 

possível influência dos parâmetros abióticos sobre o fitoplâncton dos 

viveiros de piscicultura. 

 

METODOLOGIA 

Na Ilha de São Luís do Maranhão foram escolhidos três 

pontos de coleta e em cada um foi estudado um viveiro de piscicultura 

para análise do fitoplâncton e dos parâmetros abióticos. As coletas 

foram trimestrais, nos meses de fevereiro e maio, referentes ao 

período chuvoso, e agosto e outubro, durante o período de estiagem, 

em 2012. Os locais foram: o ponto 1 (P1) - Granja Esperança, 

localizado no município de São José de Ribamar sob as coordenadas 

(02°32’45” S e 44°05’21’’ W); o ponto 2 (P2) - pesque-pague Wang 

Park, localizado em Paço do Lumiar, entre as coordenadas (02°32’50” 

S e 44°07’19” W); e o ponto 3 (P3) - viveiro de cultivo João 

Bananeira, em São José de Ribamar sob as coordenadas (02°33’22” S 

e 44°09’43” W).  
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Os dados referentes ao clima da Ilha de São Luís foram 

cedidos pelo Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual 

do Maranhão (LabMet/UEMA), sendo estes: temperatura do ar (ºC), 

umidade relativa do ar (%), precipitação pluviométrica (mm), radiação 

solar acumulada (cal.cm-2.dia-1) e velocidade média dos ventos (m.s-1). 

Para aferir os parâmetros abióticos, realizados in situ, foram 

utilizados: o disco Secchi (cm), que juntamente com uma fita métrica 

mediu-se a transparência da água; o multiparâmetro, aparelho portátil 

digital da marca HANNA, o qual mensurou-se os níveis de pH, 

temperatura da água (ºC), condutividade, oxigênio dissolvido (mg.L-1) 

e salinidade; e o turbidímetro, da marca LaMotte, usado para aferir o 

nível de turbidez da água. 

Para a amostragem qualitativa do fitoplâncton (parâmetro 

biótico) utilizou-se uma rede de plâncton cônico-cilíndrica com 

abertura da malha de 20 µm, com 1 m de comprimento e 0,5 m de 

abertura da boca. O arrasto na sub-superfície da água perdurou por 

cinco minutos e a amostra foi transferida para frascos foscos de boca 

larga de polipropileno, com capacidade de 300 mL e adicionando-se 

formol diluído a 4% nas amostras, com o intuito de conservá-las. 

As amostras foram devidamente etiquetadas e acondicionadas 

no Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha da Universidade 

Estadual do Maranhão (LBVM/UEMA). Fez-se, no mínimo, 10 

lâminas de cada uma, para a análise qualitativa, onde foram analisadas 

com microscópio óptico equipado com câmara-clara (ZEISS – 

Axioskop 40) e microscópio óptico comum (ZEISS – Primo Star) para 

a análise florística e identificação dos organismos fitoplanctônicos, 

mediante auxílio de recursos bibliográficos. Para as micrografias 

ópticas utilizou-se o fotomicroscópio de câmera acoplada, com foco 

estendido, da marca ZEISS – Axio.Imager.M2. 

O sistema de classificação utilizado para o enquadramento 

taxonômico da Chlorophyta foi Bourrelly (1972), Cyanophyta 

conforme Anagnostidis, Komárek (1988), Bacillariophyta de acordo 
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com Round et al. (1990) e Euglenophyta por Chretiénnot-Dinnet et al. 

(1990). Algumas das bibliografias utilizadas para identificação do 

fitoplâncton foram: Fernandes, Souza-Mosimann (2001), Alves-da-

Silva et al. (2008), Rodrigues et al. (2010). 

Foram depositadas três alíquotas de Amostras Líquidas (AL) 

do material coletado, devidamente georeferenciadas, no Herbário 

Rosa Mochel, do Departamento de Química e Biologia da 

Universidade Estadual do Maranhão (DQB/UEMA), sob os códigos 

AL005, AL006 e AL007, com a finalidade de registrar as espécies 

identificadas neste trabalho. 

Para a avaliação da densidade do fitoplâncton, as amostragens 

quantitativas foram coletadas da sub-superfície, coradas com lugol, 

armazenadas em frascos de polietileno com capacidade de 300 mL, 

boca larga, e contadas em invertoscópio, seguindo o método de 

quantificação proposto por Utermöhl (FERRARIO et al., 1995). Estas 

amostras foram analisadas no LABFIC/UFMA, para fazer a contagem 

do número de células por litro do fitoplâncton e desta forma, calcular 

a densidade fitoplanctônica para o LBVM/UEMA, para posterior 

análise. Neste procedimento, as amostras, após homogeneização, 

foram colocadas em cubetas ou câmaras de sedimentação de 5, 10 e 

25 mL, coradas com uma gota de Rosa de Bengala para melhor 

visualização e contagem das células, deixando-as em repouso por 24 h 

para que ocorresse a sedimentação (THRONDSEN, 1978). 

Para a realização da contagem das células, as cubetas foram 

levadas ao microscópio invertoscópio (ZEISS Axiovert 100) no 

LABFIC/UFMA. O método utilizado foi o de Utermöhl (1958), com 

aumento de 400X, traçando-se dois transectos para a contagem de 50 

campos na vertical e 50 na horizontal, ou seja, observou-se 100 

campos luminosos, formando-se assim uma cruz, e utilizou-se a 

fórmula da densidade celular, de Villafañe e Reid (1995). 

Para o tratamento numérico dos dados calculou-se a 

frequência de ocorrência (F), os índices de diversidade específica 
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(H’), riqueza e equitabilidade (J) dos táxons. E o tratamento estatístico 

dos dados, foi realizado através da Análise dos Componentes 

Principais (ACP) utilizando-se o programa Bioestatística Versão 7.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados climatológicos mostraram que a precipitação 

pluviométrica na Ilha de São Luís ao longo do período de coleta, 

apresentou-se mais baixa no mês de out/12 com 2,8 mm, enquanto que 

o maior valor ocorreu no período chuvoso, no mês de fev/12 com 

181,2 mm. 

Segundo Azevedo-Cutrim (2008), a sazonalidade do 

Maranhão é definida em período chuvoso de janeiro a junho e de 

estiagem de julho a dezembro, observado nos dados obtidos. Para 

Araújo e Rangel (2012), a precipitação pluviométrica possui uma 

média anual de 2.900 mm, mas para o ano de 2012, houve uma taxa 

menor com 1131,8 mm, ou seja, fora do padrão de normalidade. Este 

parâmetro exerce grande influência na densidade e composição do 

fitoplâncton, pois indica o quão diluído está o ambiente, podendo 

levar a perturbações do meio, como uma maior riqueza em clorofíceas 

e cianobactérias (MONTEIRO, 2012). 

A radiação solar apresentou-se crescente ao longo das coletas, 

com valores mais baixos no período chuvoso e mais elevados no 

período de estiagem. O menor valor ocorreu em fev/12 com 295,4 

cal/cm2/dia e o maior em out/12 com 421 cal/cm2/dia. Como já era de 

esperar, visto os valores de precipitação, os dados relacionados à 

radiação solar são inversamente proporcionais, contudo 

permaneceram estáveis. 

Através da radiação solar é que o fitoplâncton realiza o 

processo fotossintético, ou seja, os carotenoides e clorofila, utilizando 

luz, carbono e água afim de produzir energia e liberar oxigênio 

(AZEVEDO-CUTRIM, 2008). Assim, este indicador de incidência 
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luminosa influencia na produção primária destes organismos e em sua 

biomassa. 

A velocidade dos ventos apresentou-se de forma crescente ao 

longo das coletas, onde a menor média ocorreu em fev/12 com 2,2 

m/s, e a maior em out/12 foi com 3,8 m/s. Araújo e Rangel (2012) 

relata que o valor médio para a velocidade dos ventos em São Luís é 

de 6 m/s, ou seja, relativamente acima do ocorrido durante o ano de 

2012, com 2,9 m/s. Ele influencia a dinâmica do fitoplâncton pois 

promove o processo de oxigenação do meio e distribui o calor no 

mesmo, mas apesar disso, tem pouca interferência em ambientes 

artificias e fechados, como viveiros de cultivo, por não serem 

ambientes naturais e necessitarem de recursos apropriados como 

aeradores, a fim de proporcionar oxigênio dissolvido no meio. Ao 

contrário do acontece nos mares e oceanos em relação às ondas. 

Ao longo do período de estudo, a umidade relativa do ar 

apresentou-se de forma decrescente. O pico ocorreu em fev/12 com 

88% no período chuvoso, já no período de estiagem em out/12, 

apresentou o menor valor com 75%. O oposto ocorreu em relação aos 

valores de temperatura do ar, ou seja, de forma crescente, variando de 

25,9 ºC em fev/12 a 27,6 ºC em out/12, mesmo que próximos. A 

média anual da temperatura foi de 26,9 °C, considerada normal diante 

do padrão do referido local. Pois Araújo e Rangel (2012), mencionam 

que a temperatura média é de 28 °C no município de São Luís que 

abrange grande parte de toda a ilha, característico de um clima 

equatorial quente e úmido. 

No que se trata dos parâmetros abióticos, na transparência da 

água, observou-se ser mínima de 6 cm, em P3 (fev/12) e máxima de 

37 cm, em P2 (maio/12). Convém ressaltar que o mês de maio, 

apresentou a maior zona eufótica constatada durante todo o estudo. No 

geral o ponto P1 foi o que apresentou menores valores e o ponto P2 os 

maiores. Elevadas quantidades de chuva que poderiam indicar 

aumento na turbidez e diminuição da transparência da água, na 

realidade favoreceram o aumento da lâmina d’água disponível nos 
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viveiros, aumentando, portanto, o volume e a transparência, sem 

ocasionar grandes perturbações nos sedimentos de fundo. Em 

contrapartida, durante a estiagem, o volume de água nos viveiros 

diminuiu, favorecendo a diminuição na transparência da água, 

registrando redução da zona eufótica. 

O pH da água nos viveiros oscilou entre 7,65, no P3 (out/12) e 

10,58, no P1 (ago/12), de neutro tendendo a alcalino. De acordo com a 

Resolução CONAMA nº 357 (2005), ambientes aquáticos 

classificados como classe 2, são destinados à aquicultura e à atividade 

de pesca, com pH entre 6,0 e 9,0. Durante todas as coletas ele variou 

demonstrando instabilidade, possivelmente influenciada pela ração 

depositada nos viveiros ou estresse dos peixes. No ponto P1, esteve 

fora dos padrões ao longo do estudo, pois estava acima do nível 

normal. 

Faria et al. (2001), avaliaram os níveis de pH e condutividade 

em viveiros, alegando que os maiores valores observados ocorreram 

com o aumento da densidade do fitoplâncton, tendo como justificativa 

o fato de que com o aumento do número de organismos, leva-se a uma 

redução da taxa de CO2 e aumento do pH da água. 

A temperatura da água variou de 28,26 em P1 a 33,34 ºC em 

P3, ambos no mês de fev/12. Comparando-se os valores nos períodos 

estacionais, observaram-se maiores valores de temperatura da água 

nos pontos P2 e P3, durante o período chuvoso e menores na estiagem. 

Relacionando temperatura e dinâmica estrutural do fitoplâncton, 

Ratkowsky et al. (1983) apud. Vianna e Sanquetta (2012), afirma que 

em condições térmicas normais, há o crescimento populacional destes 

organismos, em contrapartida, ambientes com elevadas temperaturas 

induzem o processo de desnaturação celular ou desativação proteica. 

Dantas et al. (2009), acrescenta que as variações de fatores 

ambientais, levam a abundância populacional da comunidade 

fitoplanctônica sofrer alterações podendo ser erráticas ou cíclicas, de 
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longa ou curta duração, ou até mesmo alterações na composição do 

plâncton. 

A condutividade elétrica da água registrou mínima de 137 

µS/cm em P1 (maio/12) e máxima de 236 µS/cm em P3 (ago/12) e o 

ponto P3 foi o que apresentou sempre os maiores valores de 

condutividade, quando comparados os três viveiros. Fazendo-se uma 

média por ponto, tem-se de forma crescente P1, P2 e P3 com 165,50 

µS/cm, 175,25 µS/cm e 220,25 µS/cm, respectivamente. Levando-se a 

deduzir que houve um maior aporte nutricional, através de ração e/ou 

esterco, ou apenas uma maior condução de íons de P3 em relação a 

P2, e deste em relação a P1. Este parâmetro consiste na habilidade de 

condução de íons positivos e íons negativos através da água, estes 

poderem conter teor nutricional ou não, mas todos contêm carga 

elétrica. A condutividade e os íons possuem uma relação positiva 

(COSTA, 2007). 

Relacionando-se a adubação com a condutividade elétrica, 

Faria et al. (2001), mostrou uma relação inversamente proporcional. 

Isto porque quanto maior a quantidade de nutrientes, maior a 

condutividade elétrica e menor a taxa fotossintética devido à menor 

absorção nutricional pelo fitoplâncton que está em menor número, e 

vice e versa. 

Os valores de oxigênio dissolvido variaram de 5,8 mg/L no 

ponto P1 (maio/12) a 10,02 mg/L no ponto P1 (fev/12). No geral, 

foram maiores durante o período chuvoso e nenhum esteve fora dos 

padrões determinados pela Resolução CONAMA nº 357 (2005), sendo 

no mínimo de 5 mg/L por amostra. Henry et al. (2006) menciona que 

o oxigênio dissolvido, a temperatura e pH da água têm relação 

positiva com a diversidade das algas, pois a irradiação de luz as leva 

ao processo fotossintético, sendo estes diretamente proporcionais. 

A turbidez da água oscilou entre 18,9 UNT em P3 (maio/12) e 

184,0 UNT, em P1 (fev/12). Dos três viveiros, P1 foi o que registrou 

os índices mais elevados durante todo o período de estudo, 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 100 

 

coincidindo com os menores valores de transparência da água. O alto 

grau de turbidez pode estar relacionado com o excesso de adubo, ou 

sedimento, ou substrato do ambiente, impedindo que ocorra a 

fotossíntese pela redução da passagem de luz, levando a processos de 

decomposição do ambiente (BONAZZI, 2013),  

A salinidade da água variou de 0,05 (fev/12) a 0,11 (ago/12), 

ambos no ponto P3. Segundo CONAMA nº 357 (2005), em ambientes 

de água doce, o nível de salinidade deve ser inferior ou igual a 0,5, o 

que mostra que todos os resultados deste estudo foram satisfatórios. 

No que tange aos parâmetros bióticos, a composição do 

fitoplâncton resultou em 104 táxons identificados e distribuídos em 

quatro divisões: Chlorophyta com 72%, Cianobactérias com 18%, 

Bacillariophyta com 7% e Euglenophyta com 3% das espécies 

encontradas.  

O grupo das clorofíceas é bastante representativo em 

ecossistemas aquáticos dulcícolas (RAVEN, 1996). Apresenta uma 

grande variedade de táxons, com morfologias completamente distintas 

umas das outras, de acordo com o grupo ao qual estão inseridos. Mas 

as diatomáceas, diferente das clorofíceas, têm preferência por 

ambientes de água estuarinas e salgada. Desta forma, o número de 

espécies encontrado nos viveiros foi reduzido. 

Neste estudo foram encontrados gêneros do grupo das 

cianobactérias, como Oscillatoria, Cylindrospermopsis e Microcystis, 

contudo, não foram constatadas florações dos mesmos. Além destas 

espécies, Matsuzaki et al. (2004), mostra a Anabaena, como outro 

represente dos microrganismos tóxicos, alegando caso de saúde 

pública. E que fatores como físicos e químicos levam a alterações de 

um corpo aquífero, influenciando na dinâmica da comunidade 

fitoplanctônica. 

O gênero Desmodesmus, do grupo das clorofíceas, apresentou 

a maior diversidade de espécies neste estudo, calculado através do 

índice de Shannon, o que mostra uma variedade de indivíduos e um 
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ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Bicudo e Menezes 

(2005), os considera comuns e os primeiros a propagarem-se em um 

ambiente, qualquer que seja a qualidade da água. Estes táxons 

aparecem principalmente em ambientes ricos em nutrientes. 

Na pesquisa de Rodrigues et al. (2010), o gênero 

Desmodesmus, apresentou o maior número de espécies da classe 

Chlorophyceae, pois a alta riqueza indica a preferência das clorofíceas 

por águas tropicais e na maioria das vezes, eutrofizadas. Coquemala 

(2005), registrou a Chlorophyta, como a divisão com maior riqueza, 

contudo, o táxon mais representativo foi o Pediastrum simplex, tanto 

em densidade quanto em biomassa. 

Dos 104 táxons identificados em todo o estudo, no período 

chuvoso foi encontrado um total de 48 espécies. Deste total, um (2%) 

pertence ao grupo Euglenophyta, dois (4%) ao grupo Bacillariophyta, 

nove (19%) ao grupo Cyanophyta e 36 (75%) ao grupo das 

Chlorophytas. Para o período de estiagem, encontrou-se um total de 

82 táxons distribuídos da seguinte forma: três (4%) pertence ao grupo 

Euglenophyta, sete (9%) ao grupo Bacillariophyta, 16 (19%) ao grupo 

Cyanophyta e 56 (68%) ao grupo Chlorophyta. 

Através da comparação entre os táxons encontrados 

exclusivamente no período chuvoso e exclusivamente no período de 

estiagem, obteve-se a ideia de como os táxons se portam de acordo 

com a sazonalidade. O que pode explicar esta variação pode estar 

relacionada à preferência do fitoplâncton por temperaturas mais 

elevadas e ao acúmulo de nutrientes nos corpos aquáticos, pois na 

estiagem, há uma redução no volume dos viveiros por causa das altas 

temperaturas e baixa pluviosidade, proporcionando assim, mais 

diversidade. 

Bonazzi (2013), diz que a comunidade fitoplactônica se 

desenvolve mais no verão, em viveiros de pesque-pague e 

principalmente de engorda, levando à eutrofização dos mesmos, pois a 
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ração depositada nesses ambientes pode ter sido colocada de forma 

diferente. 

Ao todo, 26 táxons apareceram durante os períodos de chuva e 

estiagem, mostrando resistência às variações ambientais. Contudo, as 

clorofíceas ainda assim são mais representativas, seguidas das 

cianobactérias, diatomáceas e euglenofíceas. 

A densidade do fitoplâncton variou de 1.112 cel/L no P3 

(fev/12) a 1.090.680 cel/L no P3, ambos no mês de maio/12. O 

fitoplâncton mostrou-se com maior densidade no período chuvoso 

com um total de 2.878.467 cel/L, e no período de estiagem com 

1.384.288 cel/L. 

Não houve nenhuma floração de cianobactérias, pois segundo 

a Resolução CONAMA nº357 (2005), é considerado a partir de 

50.000.000 cel/mL. Os níveis mais elevados de densidade 

provavelmente ocorreram devido ao excesso de ração ou esterco nos 

viveiros, mostrando um possível desequilíbrio ou falta de um padrão 

de aplicação destes materiais que levem a um equilíbrio durante todo 

o ano. 

O pico de densidade ocorrido em P3 (maio/12) comparando-se 

às outras coletas, permite fazer uma correlação com a condutividade 

elétrica, onde o menor valor encontrado ocorreu em P3, no mesmo 

ponto e mês de coleta onde ocorreu a maior densidade. Assim, a 

densidade da comunidade fitoplanctônica é inversamente proporcional 

a condutividade elétrica. Assim, o manejo de um viveiro influencia na 

densidade do fitoplâncton. 

Em P1 (fev/12), houve um aumento na densidade da 

Acanthosphaera zachariasi, representando 68% do total de táxons 

encontrados nesta amostra. O número de células deste táxon foi o 

maior em todo o período de estudo. Faria et al. (2001), relata uma 

maior densidade do fitoplâncton em viveiros adubados com esterco de 

aves, e a relação inversa entre densidade e condutividade. E o 
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aumento de gêneros como Acanthosphaera, Scenedesmus e 

Cyclotella. 

Em relação à frequência de ocorrência, 63% dos indivíduos 

apareceram esporadicamente, 32% com pouca frequência e 5% como 

frequentes. Em todo o período de estudo, não houve a presença de 

nenhum táxon classificado como muito frequente, ou seja, não houve 

a presença de um mesmo táxon em todas as amostras. Os táxons 

identificados não são resistentes às variações ambientais, além de 

outros fatores, tal mostra que estes microrganismos são/podem ser 

considerados bioindicadores. Contudo, houve casos em que 

exemplares apareceram em todas as coletas em um mesmo ponto, 

estes são Desmodesmus intermedius var. intermedius em P1, 

Anabaena spiroides e Aulacoseira ambigua em P2. 

A diversidade apresentou valor mínimo em P3 (fev/12) com 

0,3607 bits.cel-1 representando uma diversidade muito baixa e máxima 

em P2 (out/12) com 2,209 bits.cel-1 mostrando uma média 

diversidade. Em relação à riqueza, apenas P3 em maio/12 obteve um 

valor de 5,403 bits.cel-1, representando grande riqueza. Os dados 

referentes à equitabilidade variaram entre uma mínima de 0,1697 

bits.cel-1 em P2 (ago/12) mostrando uma baixa equitabilidade e uma 

máxima de 0,9475 bits.cel-1 em P2 (maio/12) representando uma 

elevada equitabilidade. 

Através dos cálculos, concluiu-se que na maior parte das 

coletas houve uma baixa diversidade, seguida de uma diversidade 

muito baixa e de uma média diversidade. Isto quer dizer que a maior 

parte das amostras apresentou pouca variedade de táxons. Além disso, 

houve baixa riqueza em quase todas as amostras, exceto em P3, que se 

caracterizou pela elevada riqueza, e também como a maior taxa de 

diversidade deste estudo. Metade das amostras apresentou baixa 

equitabilidade, isto significa que esta parte não possuiu uma boa 

distribuição dos táxons, ou seja, há uma baixa uniformidade desta 

distribuição nestes pontos. Contudo, a outra metade mostrou melhores 

resultados com alta e significativa equitabilidade.  
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Comparando os períodos de estudo, a diversidade, 

equitabilidade e riqueza, retratam valores muito próximos entre as 

diversidades nas duas “estações” e baixa diferença em equitabilidade, 

mas sendo esta maior na estiagem, e maior em riqueza no período de 

chuvas. 

Esta comparação mostra que não houve muita diferença nos 

valores encontrados para os dois períodos, em termos de média. 

Contudo, houve picos de máximas e mínimas que indicaram a 

dinâmica da comunidade fitoplanctônica diante de fatores físico-

químicos e ambientais. Assim, houve uma maior riqueza em maio/12, 

ou seja, no período chuvoso. 

Através da ACP dos dados climatológicos, físico-químicos, 

índices de diversidade, equitabilidade e riqueza, e densidade do 

fitoplâncton, duas associações importantes, mostraram aspectos 

significativos acerca da dinâmica destes organismos. 

O fator 1 mostrou com 33,69% da variação dos dados, a 

relação positiva entre a precipitação pluviométrica e a umidade 

relativa do ar, sendo estas inversamente proporcionais à radiação 

solar, velocidade dos ventos, temperatura do ar e equitabilidade. 

Assim observa-se o padrão de sazonalidade definido, o que indica que 

no período chuvoso houve uma maior distribuição do fitoplâncton na 

coluna d’água. O fator 2 mostrou com 25,32%, que a transparência da 

água, salinidade, diversidade e riqueza de espécies se correlacionam 

positivamente, enquanto que estes fatores se correlacionam 

negativamente com pH. Isto confirma, mediante a alteração deste 

último, segundo CONAMA (2005), a sua inadequação nos viveiros, 

pois em mais de 50% das amostras este apresentou-se acima do ideal, 

com tendência alcalina. O fator 3 mostrou com 17,17%, que o 

oxigênio dissolvido, turbidez e a densidade fitoplanctônica se 

associaram diretamente e estes são inversamente proporcionais à 

temperatura da água e condutividade elétrica. Desta forma, em baixas 

densidades de microrganismos ocorrem altas concentrações de 

condutividade. 
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Outras formas de relação são a precipitação pluviométrica, 

umidade relativa do ar, densidade e riqueza que se mostraram 

associadas positivamente, e estas relacionaram-se negativamente com 

a equitabilidade, salinidade, temperatura do ar, velocidade dos ventos 

e radiação solar. Desta forma, o período chuvoso, com o aumento da 

precipitação levou a uma diluição de todos os componentes do corpo 

aquático que, consequentemente, induz a redução do nível de 

salinidade. A riqueza e a densidade mostraram uma relação inversa à 

salinidade, levando-se a constatação que o fitoplâncton tem 

preferência por ambientes com menores taxas de salinidade, visto que 

a divisão Chlorophyta, composta por algas predominantes de água 

doce, apresentou representatividade neste trabalho. A segunda relação, 

mostrou uma associação positiva entre a transparência da água e a 

diversidade fitoplanctônica, enquanto estas, apresentaram-se 

completamente inversamente proporcionais ao pH. Assim, quanto 

maior for a camada eufótica, maior será a diversidade dos 

microrganismos planctônicos, o que indicou uma maior turbidez da 

água no período de estiagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste estudo concluiu-se que os dados climatológicos 

mostraram um padrão de sazonalidade definido para a Ilha de São 

Luís em período seco e período chuvoso, assim como a sua forte 

influência na dinâmica do fitoplâncton, principalmente, sobre a sua 

diversidade, equitabilidade e riqueza; o pH, a condutividade elétrica, a 

turbidez e a transparência da água apresentaram-se fora dos padrões 

de normalidade, o que pode estar relacionado com o excesso de adubo 

ou ração, e escassez de água no período de estiagem, mostrando que 

estes viveiros necessitam de um melhor manejo ao longo ano; o grupo 

Chlorophyta se destacou ao longo de todo o período de estudo como 

sendo o de maior representatividade em diversidade, riqueza e 

densidade; e o gênero mais representativo foi o Desmodesmus, 

indicando que os ambientes eram ricos em nutrientes e, 
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provavelmente, em processo de eutrofização. Assim, diante dos 

fatores climatológicos, físico-químicos e bióticos durante o período de 

estudo, faz-se necessário o monitoramento constante dos viveiros, a 

fim de garantir uma boa qualidade destes ecossistemas e, 

consequentemente, assegurar saúde à população que deles usufrui. 
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RESUMO  

Os Clupeiformes são comuns nas regiões tropicais e subtropicais e 

compreendem espécies de importância econômica relevante no Brasil 

e no mundo, por representarem uma fonte de alimento barata, 

abundante e saudável. Esta família é abundante no litoral maranhense, 

contudo, a literatura existente para identificação das espécies é 

escassa, sendo necessária a atualização das informações existentes. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar 

morfologicamente as espécies de Clupeiformes capturadas em Raposa, 

Maranhão. Foram realizadas coletas entre os meses de janeiro a 

dezembro de 2016 na Praia de Pucal, Raposa. Os indivíduos foram 

capturados manualmente ou com auxílio de puçá de mão durante a 

despesca da rede de zangaria. Os exemplares foram identificados e 

caracterizados através de observações em laboratório e com auxílio de 

bibliografia especializada. Foram capturados 1841 indivíduos de cinco 

espécies de Clupeiformes pertencentes às famílias Engraulidae, 

Pristigasteridae e Clupeidae, constituindo 24,47% de todos os 

indivíduos amostrados na pescaria de zangaria, representando uma 
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porcentagem considerável da fauna acompanhante da pescaria da 

zangaria. A espécie mais abundante foi Cetengraulis edentulus 

(Cuvier, 1829), representando 84,95% do total de capturas, o que pode 

significar que os estoques dessa espécie podem estar sendo 

significativamente afetados por esse tipo de apetrecho de pesca. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clupeidae. Engraulidae. Pesca artesanal. 

Sardinha. Taxonomia. 

 

INTRODUÇÃO 

A ordem Clupeiformes compreende os peixes de pequeno 

porte, conhecidos popularmente como sardinhas, arenques, anchovas e 

manjubas, que formam cardumes e habitam águas marinhas, 

estuarinas e dulcícolas, preferencialmente em regiões tropicais e 

subtropicais do mundo (NELSON; GRANDE & WILSON, 2016; 

FIGUEIREDO & MENEZES, 1978). Esta ordem contém 5 famílias, 

cerca de 92 gêneros e 405 espécies (NELSON; GRANDE & 

WILSON, 2016). No litoral brasileiro é conhecida a ocorrência de três 

famílias: Engraulidae, Pristigasteridae e Clupeidae (MENEZES et al., 

2003). Em muitas regiões costeiras do mundo as espécies de peixes da 

ordem Clupeiformes representam uma importante fonte de alimento 

barato, abundante e saudável, por representar importante fonte de 

proteína para o homem (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978).  

A literatura científica para a identificação das espécies de 

Clupeiformes com ocorrência no litoral maranhense é escassa ou 

muito antiga. Pesquisas que abordem a identificação morfológica das 

espécies de clupeídeos são oportunas e relevantes para a região, pois 

essas espécies constituem um grupo de importância ecológica e na 

pesca comercial de diversas comunidades pesqueiras do estado do 

Maranhão. Diante do exposto neste trabalho, objetivou-se identificar e 

caracterizar morfologicamente as espécies de Clupeiformes capturadas 

através da pescaria de zangaria em Raposa, Maranhão.  
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MÉTODOLOGIA 

As coletas foram realizadas no período de janeiro a dezembro 

de 2016, na praia de Pucal, localizada no município de Raposa, 

Maranhão. Os indivíduos foram capturados como fauna acompanhante 

da pescaria de zangaria. A zangaria é uma arte de pesca semi-fixa, 

típica do litoral maranhense, que é disposta paralelamente à linha da 

praia e que tem como alvo a pesca do camarão branco Litopenaeus 

schimitii (Burkenroad, 1936). A amostragem dos indivíduos foi feita 

no período noturno e diurno acompanhando o momento da despesca 

(período de baixa-mar). Os indivíduos foram capturados manualmente 

ou por meio de pequenas redes do tipo puçá, acondicionados em 

caixas de isopor com gelo e transportados para o Laboratório de 

Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Estadual do Maranhão, 

para posterior triagem e identificação.  

Os exemplares foram identificados e caracterizados através de 

observações em laboratório e com auxílio de bibliografia 

especializada: NIZINSKI & MUNROE (2003), MUNROE (2003) e 

MUNROE & NIZINSKI (2003). A medida utilizada foi o 

comprimento total (CT) em centímetros (cm) dos exemplares. Foram 

observados os principais caracteres morfológicos e merísticos que 

separam as espécies, como a forma do corpo, número de raios das 

nadadeiras dorsal e anal, quantidade de quilhas (quando presentes) na 

região abdominal e o número de rastros no ramo inferior do primeiro 

arco branquial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho foram capturados 1841 indivíduos de 

cinco espécies de Clupeiformes pertencentes às famílias Engraulidae 

(Cetengraulis edentulus Cuvier, 1829 e Lycengraulis batesii Günther, 

1868), Pristigasteridae (Odontognathus mucronatus Lacepède, 1800 e 

Pellona harroweri Fowler, 1917) e Clupeidae (Opisthonema oglinum 

Lesueur, 1818). A ordem Clupeiformes constituiu 24,47% de todos os 
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indivíduos amostrados pela pescaria de zangaria. Do total de capturas, 

84,95% é representado pela espécie C. edentulus que teve ocorrência 

ao longo de todo o ano e 12,93% dos indivíduos eram pertencentes à 

espécie L. batesii com capturas representativas durante os meses do 

período chuvoso. As espécies O. mucronatus (0.3%), P. harroweri 

(1,9%) e O. oglinum (0,3%) foram pouco amostradas pela rede de 

zangaria, sendo consideradas capturas acidentais. 

Considerando-se todo o litoral brasileiro, é conhecida a 

ocorrência de 32 espécies pertencentes a ordem Clupeiformes 

(MENEZES et al., 2003). Para a Ilha do Maranhão, MARTIN-JURAS 

et al. (1987) registraram nove espécies e CASTRO (1997) oito 

espécies. Estudos com inventários de espécies ícticas na costa 

maranhense foram realizados por ALMEIDA et al. (2007) e 

ALMEIDA (2009) registrando a presença de oito espécies de 

Clupeiformes na região. 

Através de análise da pesca com armadilhas fixas, entre os 

meses de abril a setembro de 2004, PIORSKI; SERPA & NUNES 

(2009) verificaram a ocorrência de quatro espécies de Clupeiformes 

nos municípios Raposa e São José de Ribamar: as espécies mais 

comuns foram: Cetengraulis edentulus na estação chuvosa e Pellona 

harroweri na estação seca. Na Tabela 1 listamos as espécies de 

Clupeiformes citadas em trabalhos relevantes realizados no litoral 

maranhense. 
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Tabela 1. Espécies de Clupeiformes identificadas na costa maranhense. 

Família Espécie Nome popular Citada por 

Engraulidae Anchoa spinifer 

(Valenciennes, 1848) 

 

Sardinha-vermelha (A, B, C, D) 

 Anchovia clupeoides  

(Swainson, 1839) 

 

Sardinha-gulelê (A, B, C, D) 

 Anchoviella sp. Manjuba (C) 

 

 Anchoviella lepidentostole  

(Fowler, 1911) 

 

Manjuba (E) 

 Cetengraulis edentulus  

(Cuvier, 1829) 

 

Boca-torta (A, B, D, E) 

 Lycengraulis grossidens  

(Spix & Agassiz, 1829) 

 

Sarinha-manjuba (A, B, D) 

 Pterengraulis atherinoides  

(Linnaeus, 1766) 

 

Sardinha de gato (A, B) 

Pristigasteridae Odontognathus mucronatus  

(Lacepède, 1800) 

 

  (E) 
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 Pellona castelnaeana   

Valenciennes, 1847 

 

Sardinha dourada (C, D) 

 Pellona flavipinnis  

(Valenciennes, 1837) 

 

Sardinhão (A, B, C, D) 

 Pellona harroweri  

(Fowler, 1917) 

 

 (E) 

Clupeidae Lile piquitinga  

(Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903) 

 

Pititinga (A) 

 Opisthonema oglinum  

(Lesueur, 1818) 

 

Sardinha-laje (A, B, C, D) 

 Rhinosardinia amazonica  

(Steindachner, 1879) 

 

Sardinha de serra (A, B, C, D) 

 Sardinella sp. Sardinha (C) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Legenda: A = MARTIN-JURAS et al. (1987), B = CASTRO (1997), C = ALMEIDA et al. (2007), D = ALMEIDA 

(2009), E = PIORSKI; SERPA & NUNES (2009) 

 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 116 

 

Caracterização das espécies 

Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829) – Boca-torta/Sardinha boca-

torta (Figura 1) 

Corpo moderadamente alto e comprimido com coloração 

prateada, mais escuro no dorso. Focinho pontiagudo, boca ampla e 

inferior, ultrapassando a órbita ocular. Nadadeira anal com 23-26 

raios, cuja origem está situada em conformidade com os últimos raios 

da nadadeira dorsal. Região ventral do corpo mais convexa que a 

dorsal. 

Figura 1. Cetengraulis edentulus, 14, 5 cm CT. 

Fonte: Os autores. 

 

Lycengraulis batesii (Günther, 1868) – Manjuba/Sardinha-

manjuba (Figura 2) 

Corpo alongado com coloração prateada, cabeça em forma 

cônica, boca ampla com dentes alargados e bem espaçados. 12-15 

rastros no ramo inferior do primeiro arco branquial (vs. acima de 15 

rastros em Lycengraulis grossidens). Nadadeiras em tom 

esbranquiçado e raios da nadadeira caudal em tom amarelo pálido com 

as pontas enegrecidas. Curva de pontos pretos no opérculo.  
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Figura 2. Lycengraulis batesii, 19 cm CT. 

Fonte: Os autores. 

 

Odontognathus mucronatus (Lacepède, 1800) – Sardinha-dentuça 

(Figura 3) 

Corpo alongado e muito comprimido, abdômen com quilha de 

escudos. Escudos pré-peitoral 7-8 e pós-peitoral 12-13. Boca pequena 

e voltada para cima com mandíbula superior longa; a abertura da boca 

não ultrapassa a órbita ocular. Nadadeira dorsal curta e situada na 

porção final do corpo. Nadadeiras pélvicas ausentes. Nadadeira anal 

longa com numerosos raios (70-85). Coloração do corpo branco 

amarelada, com a região da cabeça, próxima aos olhos, prateada. 

Figura 3. Odontognathus mucronatus, 15 cm CT. 

Fonte: Os autores. 
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Pellona harroweri (Fowler, 1917) – Sardinha (Figura 4) 

Corpo bastante comprimido, olhos grandes e abertura da boca 

não ultrapassa a órbita ocular. Mandíbula inferior projetada além da 

superior. Abdômen com 17-20 escudos pré-pélvicos e 5-6 pós-

pélvicos (vs. 8-14 escudos pós-pélvicos em Pellona flavipinnis). 23-25 

rastros no ramo inferior do primeiro arco branquial (vs. 11-14 em 

Pellona castelnaena) Nadadeira anal longa (36-42 raios) e amarelada 

com a ponta dos raios enegrecidos. Coloração do corpo com dorso 

acinzentado e lateral prateada. Boca com pigmentação escura nos 

lábios; nadadeira dorsal com pigmentação escura nos primeiros raios. 

Figura 4. Pellona harroweri, 13,1 cm CT. 

Fonte: Os autores. 

 

Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818) – Sardinha-laje/Sardinha-

peú (Figura 5) 

Corpo moderadamente comprimido e fusiforme. A abertura da 

boca não ultrapassa a órbita ocular. Abdômen com 32-36 escudos. 

Último raio da nadadeira dorsal prolongado. Coloração do corpo 

geralmente prateada, com o dorso escuro, de azul a verde, com uma 

mancha escura na região superior do opérculo, e região dorsal do 

corpo com linhas horizontais formadas por pontos escuros. 
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Figura 5. Opisthonema oglinum, 23,5 cm CT. 

Fonte: Os autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As espécies de Clupeiformes representam uma porcentagem 

considerável da fauna acompanhante da pescaria de zangaria em 

Raposa, com destaque para a espécie Cetengraulis edentulus, 

abundante durante todo o ano e representando volumes consideráveis 

de captura, o que pode caracterizar possível sobreexploração do 

estoque dessa espécie. São necessários mais estudos e a ampliação do 

período de amostragens no município de Raposa para a identificação 

das espécies da ordem Clupeiformes não registradas durante o período 

de coletas do presente estudo, pois o fator sazonalidade dificulta a 

coleta das espécies desta ordem. 
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RESUMO 

O milho tem se tornado uma cultura cada vez mais importante no 

cerrado maranhense, onde é cultivado por pequenos, médios e grandes 

produtores. Entretanto, muitos fatores podem interferir no 

desempenho desta cultura. Dentre os fatores que exercem efeito 

significativo sobre a produtividade de um cultivo merece destaque o 

arranjo espacial das plantas na lavoura. Este pode ser manipulado 

mediante a alteração dos espaçamentos entre plantas ou entre fileiras. 

A escolha do melhor arranjo espacial está relacionada à eficiência no 

uso da área disponível, dentre outros pontos. Arranjos muito 

adensados podem levar à competição entre plantas, enquanto que 

maiores espaçamentos podem resultar em menor número de plantas e 

menor produtividade. O uso de menores espaçamentos pode 

apresentar algumas vantagens como a possibilidade de utilizar o 

mesmo maquinário para a semeadura de diferentes culturas e um 

controle mais eficiente das plantas espontâneas. Diante dessa 

discussão, objetivou-se por meio deste trabalho levantar, a partir de 

uma revisão de literatura, os principais efeitos dos arranjos espaciais 

de plantas sobre a cultura do milho, buscando identificar 

características que possam servir de base para as recomendações de 

manejo na região do cerrado maranhense. A escolha do melhor arranjo 

espacial está relacionada a fatores econômicos, de eficiência do uso da 
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área e de características da cultivar a ser utilizada. Os espaçamentos 

podem exercer influência decisiva sobre características morfológicas e 

de produção da cultura do milho. 

PALAVRAS-CHAVE: Adensamento. Cultivo. Zea mays 

 

INTRODUÇÃO 

O espaçamento convencional entre fileiras para a cultura do 

milho varia entre 0,80 m a 1,0 m. Nos últimos anos tem aumentado o 

incentivo para a redução do espaçamento, visando obter maior estande 

de semeadura e, por consequência, maior produção por área 

(SKONIESKI et al., 2014). Assim como ocorre em praticamente todas 

as culturas, as cultivares e híbridos de milho apresentam uma 

densidade ótima de plantio a partir da qual o desempenho declina 

devido à competição que se estabelece entre plantas (ROCHA et al. 

2016). 

A escolha do espaçamento adequado depende, entre outros 

fatores, das características das cultivares. Em linhas gerais, as 

cultivares de milho que apresentam ciclo tardio, normalmente 

apresentam maior porte, desenvolvem maior quantidade de biomassa 

e, portanto, exigem maiores espaçamentos entre linhas. Por outro lado, 

as cultivares precoces apresentam menor estatura e exigem menor 

espaçamento para melhor aproveitamento dos recursos naturais e de 

manejo (RESENDE et al., 2003). 

Assim a definição do espaçamento entre fileiras é fator 

importante para o desempenho da lavoura. A tendência de redução do 

espaçamento (para 0,50 m; 0,65 m, por exemplo) tem sido justificada 

pela possibilidade de se obter maior produtividade e rendimento de 

grãos, de aumentar a eficiência do uso de plantadeiras de modo a 

utilizar o mesmo espaçamento para diferentes culturas como milho e 

soja, pelo controle eficiente da vegetação espontânea, dentre outros 

benefícios (FORNASIERI FILHO, 2007). 
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Porém, densidades muito elevadas podem provocar a 

ocorrência da competição intraespecífica que, por sua vez, pode 

potencializar os efeitos negativos em condições de estresse ambiental. 

Espaçamentos muito reduzidos podem diminuir a interceptação de 

radiação solar sobre as folhas, resultando em desenvolvimento 

anormal, estiolamento e redução no rendimento (SOUZA et al., 2012). 

Também algumas fitopatologias têm sua ocorrência favorecida em 

condições de espaçamentos menores, com destaque para doenças 

fúngicas. 

Objetivou-se com este estudo levantar, a partir da literatura, as 

principais informações sobre espaçamento entre fileiras e densidade 

populacional na cultura do milho, com vista a fornecer embasamento 

para recomendações de plantio na região do cerrado maranhense. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado através de um levantamento 

bibliográfico, utilizando-se como fonte, trabalhos científicos 

publicados nos últimos sete anos e trabalhos clássicos que abordam o 

tema. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: banco de teses da 

CAPES, base de dados da pesquisa agropecuária EMBRAPA e Scielo. 

org. 

O método de pesquisa utilizado foi o de revisão sistemática de 

literatura (RSL), o qual de acordo com Caiado et al. (2016), envolve 

as seguintes etapas: (I)formulação do problema, (II)localização e 

seleção dos estudos, (III)avaliação dos estudos, (IV)coleta dos dados, 

(V)análise e apresentação dos resultados, (VI)interpretação dos 

resultados e (VII)melhoramento e atualização de revisões. 

A etapa seguinte foi a elaboração do texto propriamente dito, 

com base no banco de dados e fichamentos, previamente organizados. 

A metodologia de pesquisa utilizada encontra-se esquematizada na 

Figura 1. 
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Figura 1. Metodologia de pesquisa bibliográfica utilizada (adaptado 

de Treinta et al. 2012) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características morfofisiológicas 

A escolha adequada do arranjo espacial permite maximizar a 

interceptação da radiação solar através das folhas das plantas de 

milho, conduzindo a adequados rendimentos de grãos. Elevadas 

populações causam numerosas alterações fisiológicas e morfológicas 

no milho com respostas diferentes, a depender da cultivar. Espigas 
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menores, plantas sem espigas, alturas anormais e colmos muito finos 

são algumas destas alterações (BRACHTVOGEL et al., 2012). 

A variável quantitativa “Altura de inserção da primeira 

espiga” é considerada de grande importância para o desempenho das 

plantas de milho, uma vez que se relaciona diretamente com a 

tolerância ao acamamento. Isto é explicado porque a alta relação 

inserção/estatura pode reduzir o centro de gravidade da planta 

provocando o acamamento (COSTA et al. 2015). 

A variável “Diâmetro do Colmo” é considerada importante 

para cultivares destinadas à produção de milho verde, uma vez que 

também está relacionada à tolerância ao acamamento. Colmos muito 

delgados constituem-se em sintoma comum de plantas estioladas, as 

quais podem ocorrer em condições de cultivos excessivamente 

adensados. Conforme relatam Damasceno et al. (2010) quando o 

diâmetro do colmo é reduzido pode ocorrer acamamento sobre o solo, 

principalmente em regiões muito ventiladas. 

Nascimento et al. (2012) estudando diferentes híbridos (AG 

8088, AG9040, CD 308, 2B587, Fórmula, DG 501, e BG 7049) em 

dois espaçamentos (0,45 e 0,90 m) não encontraram interações 

significativas para altura de plantas, diâmetro de colmo e altura de 

inserção da espiga, entre os espaçamentos entre linhas e híbridos 

testados. Porém, para o fator espaçamento observaram diferença 

significativa apenas para altura de plantas, com plantas de maior porte 

em espaçamentos de 0,90 m.  

Silva et al. (2013) observaram alterações morfofisiológicas 

em plantas de milho, em virtude da competição estabelecida em 

condições de consórcio com Urochloa ruziziensis. Inferiram que a 

maior população levou à maior produtividade de massa seca total do 

milho, mas com decréscimo em razão do aumento população 

consorciada. 

Conforme revisa Turco (2011), os melhores rendimentos 

conseguidos em espaçamentos reduzidos provavelmente relacionam-
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se à maior interceptação da radiação solar e eficiência no seu uso, 

além de melhorar o potencial da planta, em transformar a 

interceptação da radiação solar em produção de grãos. 

Balem (2013) não observou influência significativa dos 

espaçamentos avaliados sobre a altura das plantas, o que segundo o 

autor, possivelmente ocorreu em razão dos espaçamentos utilizados 

não terem provocado competição intra-específica. Quando tal 

competição se estabelece, as plantas são induzidas a crescer em busca 

de luz.  

 

Aspectos econômicos 

O arranjo populacional de plantas é apontado na literatura 

como um dos fatores que afetam a produtividade, podendo influenciar 

o desempenho econômico do produtor. Para a cultura do milho, cada 

vez mais tem aumentado o incentivo pelo uso de espaçamentos 

reduzidos e novas cultivares foram desenvolvidas para a condução da 

lavoura nestas condições, proporcionando maior rendimento aos 

produtores (SKONIESKI et al. 2014). 

A utilização de menores espaçamentos permite aumentar a 

eficiência do uso do maquinário agrícola, possibilitando, por exemplo, 

o emprego de uma mesma plantadeira para a semeadura da soja e do 

milho, quando se usa o mesmo espaçamento para ambos. Permite 

também um controle eficiente da vegetação espontânea através do 

manejo cultural, por meio do adensamento. E ainda, possibilita maior 

eficiência no uso da área através da obtenção de maiores estandes, o 

que pode contribuir para o aumento da produtividade 

(MOHAMMADI et al., 2012). 

Todos estes benefícios do uso de menores espaçamentos entre 

fileiras concorrem para um único ponto: aumento do rendimento 

econômico do produtor. Quanto maior a produtividade maior tende a 

ser o desempenho econômico, entretanto, a definição do espaçamento 
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ideal a ser utilizado deve considerar também as características da 

cultivar (AL-SUHAIBANI et al., 2013).  

Cultivares de ciclo tardio possuem, normalmente, porte mais 

elevado e podem provocar sombreamento excessivo, logo, estas 

exigem maiores espaçamentos. As cultivares precoces, por outro lado, 

são de menor porte e, portanto, desenvolvem-se bem em menores 

espaçamentos (UATE, 2013). 

Apesar do comum relato dos inconvenientes dos menores 

espaçamentos, as vantagens são destacadas e justificam as 

recomendações de cultivos mais adensados. Silva (2014) obteve 

melhor resposta do milho em espaçamento de 60 cm (12.362 Kg ha-1) 

produtividade esta 14, 16 e 29% superior àquelas dos espaçamentos de 

45, 75 e 90 cm. Por outro lado, Cardoso et al. (2014) trabalhando com 

espigas verdes em espaçamento reduzido, observaram decréscimo 

linear do comprimento e diâmetro da espiga com o aumento da 

densidade de plantas. 

Estes autores inferiram que o número de espigas verdes por 

área aumenta, entretanto, o peso da espiga diminui em função do 

aumento do número de plantas. Considerando que, no caso do milho 

verde, as características físicas e organolépticas das espigas são de 

elevada importância para a comercialização, é fundamental que o 

produtor determine o melhor espaçamento entre fileiras a ser utilizado 

de modo a reduzir a depreciação destas características e garantir a 

aceitação de seu produto no mercado. 

 

Controle de plantas invasoras 

O manejo cultural de plantas invasoras é altamente 

recomendado nos sistemas de cultivo agroecológico e convencional e, 

uma forma sutil de realizá-lo é, simplesmente, utilizar o arranjo 

espacial das plantas na área, para controlar a ocorrência das invasoras, 

o que pode ser conseguido mediante a redução do espaçamento entre 

fileiras. 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 129 

 

Com esta redução, aumenta-se a densidade populacional da 

espécie cultivada, promovendo maior cobertura do solo e maior 

competitividade em relação à vegetação espontânea. Nestas 

condições, o sombreamento provocado pelas plantas de milho reduz 

de maneira significativa a competição das invasoras no sistema. 

Lopes et al. (2012) avaliando três espaçamentos entre linhas 

(1,0 m; 0,75 m e 0,50 m) e quatro métodos de controle de plantas 

daninhas (testemunha com capina, herbicida aplicado em pré 

emergência das plantas daninhas; herbicidas aplicados em pré 

emergência e pós emergência das plantas daninhas) relataram que em 

todos os manejos de plantas daninhas, o menor espaçamento entre 

linhas permitiu maior estande e o maior espaçamento o menor estande 

final, o que sugere, provavelmente, que os diferentes arranjos de 

plantas influenciaram a atuação dos herbicidas sobre as populações 

finais. 

Considerando o potencial competitivo e interferência das 

plantas daninhas sobre a cultura do milho, é válido conhecer e aplicar 

novos conhecimentos sobre o uso de espaçamento entre fileiras 

adequado, de modo a reduzir a competição com as invasoras e 

potencializar a eficiência do controle químico e outros métodos de 

controle. 

 

Componentes de produção 

Maior produção por planta e produtividade são os objetivos 

centrais de qualquer cultivo. Estes objetivos são altamente 

influenciados pelo espaçamento entre linhas adotado. O aumento da 

população de plantas tem sido amplamente recomendado também para 

a cultura do milho verde, uma vez que a experiência tem demonstrado 

bons resultados, porém, é válido conhecer até que ponto essa redução 

no espaçamento pode afetar os componentes de produção (SOUZA et 

al., 2013). 
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Incrementos na produtividade em função do aumento da 

densidade foram observados por Ubert et al. (2014), os quais também 

constataram que, apesar disso, ao atingir um determinado ponto, o 

aumento da densidade provocava decréscimo na produtividade. Os 

autores destacaram ainda que, a baixa produtividade obtida em altas 

densidades (superiores a 60.000 pl ha-1), em condições de estresse 

hídrico, pode ser explicada pela competição intraespecífica pelo fator 

limitante: a água. Os autores citados destacaram que a maior 

produtividade foi obtida na densidade de 60.000 pl ha-1, acima desta 

houve declínio na produtividade, possivelmente, devido a fatores 

ambientais como o déficit hídrico.  

O desempenho das cultivares de milho, conduzidas em 

diferentes espaçamentos, pode também variar em função do manejo 

do solo adotado, o que tem sido muito relatado na literatura. Andrade 

Júnior et al. (2014) constataram que no espaçamento de 0,40 m a 

produtividade de grãos foi superior à obtida com 0,80 m, para o 

Sistema de Plantio Direto. Estes autores inferiram que o aumento da 

produtividade na cultura do milho pode ser alcançado com a sua 

condução em sistemas conservacionistas do solo (plantio direto e 

preparo reduzido), integrando-se a isso apenas a redução do 

espaçamento. 

Efeitos benéficos da redução do espaçamento na cultura do 

milho também foram relatados por Vittorazzi (2013), que constatou 

aumento do rendimento de grãos de cultivares estudadas conforme 

diminuiu o espaçamento entre linhas de semeadura. Destacou um 

ganho de produção de aproximadamente 400 kg ha-1 ao reduzir o 

espaçamento de 0,90 para 0,60 m. Porém, este autor, em seu trabalho 

com milho pipoca verificou a redução gradativa no peso de cem grãos 

com o aumento da população de plantas. 

Balem (2013) relatou que a redução no espaçamento pode 

afetar significativamente o número de fileiras de grãos por espiga. O 

autor destaca em sua revisão que espaçamentos reduzidos podem 

permitir uma distribuição mais equidistante na área, o que permite a 
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potencialização da atividade fotossintética, levando a maiores valores 

de Número de Grãos por Espiga.  

Miotto Júnior (2014) constatou a influência do fator 

população de plantas sobre os componentes: índice de espigas, 

número de fileiras por espigas, comprimento de espiga, massa de mil 

grãos e produtividade. Conforme destaca Stacciarine (2010) o 

aumento da densidade de semeadura pode reduzir o tamanho das 

espigas, diminuindo também o seu índice por planta, provocando, 

dessa forma, redução no desempenho individual das plantas. 

Um maior aproveitamento do espaço pelas plantas pode ser 

conseguido com o uso de menores espaçamentos entre fileiras, mas a 

melhor expressão do potencial genético dos indivíduos é mais 

facilmente obtida em maiores espaçamentos. A redução da população 

de plantas permite que estas fiquem mais distantes umas das outras 

nas linhas, reduzindo a competição por água e nutrientes, facilitando 

sua absorção, o que resulta em melhor desenvolvimento de espigas e 

maior produtividade (MIOTO JÚNIOR, 2014). 

Nascimento et al. (2012) estudando o comportamento de 

diferentes híbridos em variados espaçamentos entre linhas, não 

observaram interações significativas para número de fileiras por 

espiga, número de grãos por espiga e massa de 1000 grãos. Os autores 

verificaram que para o fator espaçamento houve diferença 

significativa apenas para número de grãos por espiga, em que o menor 

espaçamento possibilitou maior número de grãos por espiga. Estes 

autores não verificaram interações significativas entre espaçamento e 

híbridos (AG8088, AG9040, CD 308, 2B587, Fórmula, DG 501 e 

BG7049) para os parâmetros: diâmetro da espiga, comprimento da 

espiga e produtividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escolha do melhor arranjo espacial está relacionada a 

fatores econômicos, de eficiência do uso da área e de características da 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 132 

 

cultivar a ser utilizada. Os espaçamentos podem exercer influência 

decisiva sobre características morfológicas e de produção da cultura 

do milho. De modo geral, as cultivares atuais apresentam 

características que lhes permitem ser cultivadas em espaçamentos 

reduzidos, apresentando desempenhos satisfatórios. 
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RESUMO  

A educação ambiental na instituição de ensino é uma atividade 

interdisciplinar que possibilita a formação de cidadãos através da 

promoção de atitudes ambientalmente conscientes, que perpassa a 

sensibilização de alunos e servidores. O desenvolvimento de projetos 

de extensão com essa finalidade tem se mostrado de grande valia pela 

amplitude de seu alcance. Assim, houve a introdução da educação 

ambiental em um campus do IFMA em implantação, cujo único eixo 

tecnológico com curso regular é o de Informação e Comunicação, com 

o curso de Informática, tendo 36 alunos distribuídos em duas turmas. 

Observou-se inicialmente que, o tema meio ambiente não constava 

(nem consta) na grade do curso e a partir disso, optou-se por 

desenvolver a formação ambiental, por meio da criação de um grupo 

de estudo e intervenções desses alunos junto aos demais e à 

comunidade. Este grupo, que contava inicialmente com 13 alunos, foi 

em sua prática aproximado ao máximo da tendência progressiva 

libertária, com o incentivo da autonomia do grupo discente em seu 

desenvolvimento e tomada de decisões. Diante disto, a formação foi 

realizada por discussões de textos e elaboração de atividades lúdicas. 
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Concomitantemente, foram inseridas disciplinas relacionadas com o 

Meio Ambiente nos cursos de Formação Inicial e Continuada do 

campus, proporcionando que mais de 50% dos cursos realizados 

abordassem o tema. Como ponto alto da inserção da temática, foi 

realizada a Semana de Meio Ambiente e Agroecologia, sendo que 

quase todos os servidores foram envolvidos na sua construção. Os 

alunos do grupo de estudo mostraram extrema destreza na elaboração 

do roteiro e transpuseram o tema didaticamente para os alunos de 

outras escolas. Enquanto os demais alunos demonstraram interesse em 

participar como ouvintes do evento. Assim, a educação ambiental 

começa a fazer parte das práticas educacionais com sucesso, graças ao 

desenvolvimento da extensão junto ao ensino e à pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de pares. Interdisciplinaridade. 

Meio Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) constitui-se de processos através 

dos quais o indivíduo e a coletividade voltam-se para a construção de 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

que permitam a conservação do meio ambiente, sendo este bem 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL, 1999). Logo, esta deve estar presente em 

todos os níveis de educação nacional, de forma articulada, em caráter 

formal e não-formal, possibilitando ao educando uma formação 

integral, enquanto sujeito capaz de se articular diante das atuais 

problemáticas socioambientais. 

O ensino federal tem vivenciado a maior expansão de sua 

história. Entre 1909 e 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no 

país. Entre 2003 e 2016, foram construídas mais 500 unidades, e assim 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

vinculada ao Ministério da Educação oferece atualmente cursos de 

qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologias 

e licenciaturas em 644 campus (BRASIL, 2016).  
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Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

[...] 

V – constituir-se em centro de excelência na 

oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o 

desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica;  

VII - desenvolver programas de extensão e de 

divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a 

produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e 

a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. (BRASIL, 2008) 

No ensino técnico, a divisão dos cursos em eixos tecnológicos 

faz com que algumas dessas características sejam mais valorizadas do 

que outras no desenvolvimento dos currículos. Assim a EA, tão bem 

representada nos planos de curso dos eixos tecnológicos de “Saúde e 

Ambiente” e “Recursos Naturais”, algumas vezes não está claramente 

exposta nas grades curriculares do eixo “Informação e Tecnologia”. 

Levando à pergunta de como esta seria abordada dentro deste eixo, 

especialmente nos campi que, devido ao processo de implantação 

ainda não contam no ensino regular com outros eixos, como é o caso 

do IFMA campus Viana.  

Sendo a educação ambiental na instituição de ensino uma 

atividade interdisciplinar esta possibilita a formação de cidadãos 

através da fomentação de atitudes ambientalmente conscientes, por 

meio da sensibilização de alunos, docentes e funcionários. A 

utilização de projetos de extensão e espaços não formais de ensino 

com essa finalidade tem se mostrado de grande valia, tendo em vista 

as características da rede federal de ensino. 
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Assim, a construção científica voltada à responsabilidade 

socioambiental e sua divulgação faz parte das características da 

instituição e deve ser aspecto relevante a ser analisado como fator de 

sucesso nessa expansão que, temporariamente, possui muitos dados 

quanto à quantidade de campi construídos e dados isolados sobre os 

desafios de suas implantações. Logo, a sistematização desses dados 

pode servir de referência para a gestão de políticas públicas relativas 

ao tripé ensino-pesquisa-extensão, no que toca à educação ambiental. 

Levando-se em consideração que segundo DAGNINO (2010), a 

extensão deve ser o passo inicial desse tripé, a fim de garantir que as 

demandas da sociedade sejam orientadores da pesquisa em Ciência e 

Tecnologia (CT) dentro das instituições de ensino.  

Desta forma, o trabalho teve como objetivo analisar a inserção 

da EA no IFMA campus Viana, inicialmente observando os currículos 

dos cursos de Informática e Desenvolvimento de Sistemas quanto às 

disciplinas específicas de meio ambiente. E diante disso, desenvolver 

atividades interdisciplinares de Educação Ambiental, especialmente 

junto aos alunos destes cursos. Capacitando-os para que se tornem 

agentes multiplicadores de conhecimentos sobre meio ambiente e que 

possam aplicar estes conhecimentos no planejamento e execução de 

atividades de extensão no campus e na sociedade. 

 

METODOLOGIA 

Partindo da premissa de uma pesquisa de natureza aplicada, 

com a busca de empregar na prática conhecimentos para a solução de 

problemas, neste caso, de cunho socioambiental relacionado à 

realidade educacional dos institutos federais de ensino no tocante à 

implantação da EA (PRODANOV; DE FREITAS, 2013), 

desenvolvendo-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, iniciando 

pela consulta dos planos do curso técnico disponível no campus, 

Informática, e o curso técnico subsequente de Desenvolvimento de 

Sistemas que começará a ser oferecido em substituição ao primeiro em 

2018. 
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A partir disso, formou-se, junto aos alunos, o grupo de estudos 

relacionados com o meio ambiente, cuja a finalidade foi implementar 

a educação ambiental no campus com intervenções e atividades de 

extensão. No mês de outubro de 2016 iniciaram-se as reuniões com os 

alunos que, diante da possibilidade de participação na Feira de 

Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão (AGRITEC), 

passaram a trabalhar dois temas relacionados à temática meio 

ambiente e a empregar suas habilidades no desenvolvimento de 

atividades lúdicas para abordar os temas “Sustentabilidade e 

Agricultura Familiar” e “Biotecnologia” neste evento. Como 

diagnóstico, os alunos foram convidados a escrever uma breve 

redação de até dez linhas sobre os temas. Trechos desses textos foram 

discutidos em reuniões, sem identificação de seus autores, 

comparando-os com textos de embasamento científico para que 

concepções alternativas comuns ao grupo fossem sanadas. Depois 

foram convidados a elaborar atividades lúdicas relacionadas ao tema 

para serem apresentadas ao público da AGRITEC, formado 

principalmente por agricultores e alunos do ensino básico. 

Em abril de 2017 os trabalhos do grupo retornaram a partir da 

organização da II Semana de Meio Ambiente e Agroecologia. 

Novamente, os discentes ficaram responsáveis por discutir o tema 

Meio Ambiente e pensar atividades para seus pares. No entanto, desta 

vez, os próprios alunos selecionaram os textos que serviriam de base 

conceitual para as reuniões e atividades lúdicas. Enquanto isso, foram 

desenvolvidas reuniões com os servidores da instituição para discutir a 

II Semana do Meio Ambiente e Agroecologia, colocando-se foco na 

importância da data para reflexão. Assim, todo o campus foi 

envolvido na temática durante esse primeiro semestre.  

Durante todo este período, houve ainda a discussão da 

implementação de disciplinas relacionadas ao Meio Ambiente nos 

cursos de Formação Inicial e Continuada da instituição. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, ao observar os planos dos cursos técnicos 

subsequentes de Informática e Desenvolvimento de Sistemas, apesar 

da preocupação destes enunciarem como perfil profissional a 

formação de indivíduos capazes de “adotar uma postura que valorize o 

meio ambiente entendendo a sociedade como uma construção humana 

dotada de tempo, espaço e história”, nota-se que estes têm, 

respectivamente, 20 e 17 disciplinas, mas em nenhum dos dois há 

disciplinas que façam menção direta, em seus títulos, ao Meio 

Ambiente ou Educação Ambiental. Tendo em vista que, de 2016 e 

2017 apenas o curso de Informática foi oferecido como curso regular e 

em 2018 Informática e Desenvolvimento de Sistemas corresponderão 

a 50% das turmas do campus, isso seria uma restrição inicial à 

formação ambiental dos alunos deste campus.  

Uma das possíveis causas desse equívoco foi a participação 

apenas dos professores formados em Informática, Administração e 

Segurança do Trabalho, junto à equipe pedagógica na elaboração do 

plano de curso. Isto foi corrigido na elaboração do plano pedagógico 

do curso na modalidade integrada, com a participação dos professores 

de Biologia e Geografia na construção do plano de curso. 

Diante dessa limitação inicial, realizou-se uma pesquisa-ação 

tendo a educação ambiental estudada de maneira dinâmica voltada 

para o desenvolvimento de atividades de extensão interdisciplinares 

com servidores e alunos durante o processo de transformação da 

situação (THIOLLENT, 1998, p. 17-19). Pois, segundo Fazenda 

(1999, p. 17), “no projeto interdisciplinar não se ensina, nem se 

aprende: vive-se, exerce-se”, assim, apenas a prática da 

interdisciplinaridade permite a internalização desta como prática. 

Logo, em todas as atividades desenvolvidas, apesar da presença da 

professora de Biologia do campus como coordenadora, todos os 

membros tinham voz ativa em sua elaboração e determinação de 

prioridades.  
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O aprendizado da temática pelos discentes através de 

reuniões, inicialmente organizadas pela professora coordenadora e, 

posteriormente organizadas pelos próprios alunos foi em sua prática 

aproximado ao máximo da tendência progressiva libertária com o 

incentivo da autonomia do grupo discente em seu desenvolvimento e 

tomada de decisões de forma que segundo LUKESI (2005) 

[...] o progresso da autonomia, excluída qualquer 

direção de fora do grupo, se dá num crescente: 

primeiramente a oportunidade de contatos, aber-

turas, relações informais entre os alunos; em 

seguida, o grupo começa a se organizar, de modo 

que todos possam participar de discussões, 

cooperativas, assembléias, isto é, diversas formas 

de participação e expressão pela palavra; quem 

quiser fazer outra coisa, ou entra em acordo com 

o grupo, ou se retira. No terceiro momento, o 

grupo se organiza de forma mais efetiva e, 

finalmente, no quarto momento, parte para a 

execução do trabalho. 

De forma que a organização da metodologia permitiu a 

evolução dos discentes para que, no momento adequado, estes 

estivessem aptos a aplicar e transferir de forma multidisciplinar o 

conhecimento adquirido durante estes dois semestres de atividades, 

correspondendo ao esperado pelo desenvolvimento cognitivo 

hierárquico (FERRAZ & BELHOT, 2010). Apesar dessa preocupação, 

o grupo inicialmente com 13 alunos, ao fim do 2 semestre de 

atividades tem apenas 4 integrantes, o que está mais relacionado à alta 

taxa de evasão/desistência registrada no curso de Informática, cuja a 

turma objeto deste estudo conta apenas com 16 alunos (figura 1). No 

entanto, ao contrário do curso, o grupo conta atualmente com a 

aproximação de uma quinta aluna desta turma e 10 alunos da turma 

que iniciou em 2017.1, demonstrando o sucesso em envolver os 

discentes na temática.  

Além disso, os discentes desenvolveram ferramentas lúdicas 

(cruzadinhas, jogos de perguntas e respostas, quebra-cabeça temático) 
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que podem ser aplicadas para facilitar o processo ensino-aprendizado 

(figura 3). Que neste caso, foi intensificado pelo ensino de pares, 

quando os discentes do IFMA interagiram com o público-alvo das 

escolas de ensino básico do município, quebrando a barreira inicial 

encontrada, em algumas práticas, pelo distanciamento histórico entre 

educador e educando nas ações de ensino formal, envolvendo aluno e 

professor, respectivamente. Ressaltando que a própria atividade de 

construção dos jogos é uma ferramenta de aprendizado para os 

envolvidos, pois oportunizou a assimilação e acomodação dos 

conteúdos, conforme identificado por DOMINGOS & RACENA 

(2010). 

Assim, como o uso de espaços não formais (feiras e eventos) 

permitiu uma amplificação do alcance da educação ambiental 

corroborando com a Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRASIL, 1999) (figura 2). Concomitantemente, foram inseridas 

disciplinas relacionadas com o Meio Ambiente nos cursos de 

Formação Inicial e Continuada do campus, proporcionando que dos 7 

cursos realizados nos semestres de 2016.2 e 2017.1, 3 tivessem 

disciplinas diretamente relacionadas com meio ambiente e 2 tivessem 

a temática desenvolvida como tema transversal.  

Figura 1. Parte do grupo de estudos em Meio Ambiente participando 

da AGRITEC. Com a camisa do IFMA, os discentes da instituição, 

com a camisa da AGRITEC, professora coordenadora da atividade e, 

ao centro, Diretora de Ensino do IFMA. 

Fonte: COSTA, 2016. 
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Figura 2. Realização da II Semana de Meio Ambiente e Agroecologia 

com a participação de funcionários e discentes do IFMA, além de 

alunos da rede básica municipal. 

 

Fonte: MENDONÇA, 2017. 

Figura 3. Funcionário do IFMA realizando a inscrição dos alunos na 

Semana de Meio Ambiente e Agroecologia. Ao fundo á direita, o local 

de exposição reservado aos discentes do IFMA, já com as atividades 

lúdicas expostas. 

Fonte: MENDONÇA, 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar que, 

apesar da falta de espaço dentro dos planos de aula dos cursos 

regulares, as intervenções realizadas no IFMA campus Viana 

conseguiram inserir a Educação Ambiental de maneira significativa no 

espaço educacional, contando com a colaboração e envolvimento de 

toda a comunidade escolar. Apesar de este ser um estudo de caso em 

um campus dentre os mais de 500 unidades construídas, ele demonstra 

a importância de um acompanhamento criterioso da expansão da rede 

federal para além da quantidade de campis construídos. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao Instituto Federal do Maranhão campus Viana 

por possibilitar o desenvolvimento deste trabalho e subsidiar 

financeiramente a sua divulgação científica. Ao PIBID Interdisciplinar 

da UFRN pelo aprendizado. À aluna Olivia Mendonça dos Santos por 

ceder suas fotos para o grupo de pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Presidência da República. LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL 

DE 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9795.htm acesso em 07 

set. 2017. 

 

________.Presidência da República. LEI Nº 11.892, DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 

2008. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11892.htm acesso em 09 de nov. de 2016. 

 

_________. Ministério da Educação. Expansão da Rede Federal. 

Portal da Rede Federal. 2016. Disponível em 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da- rede-federal, acesso em 09 

de nov de 2016. 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 146 

 

 

FAZENDA, I. C. A. (Org.). Práticas interdisciplinares na escola. 6. 

ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

FERRAZ, A. P. C. M.; BELHOT, R. V.. Taxonomia de Bloom: 

revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para 

definição de objetivos instrucionais. Gestão & Produção., São 

Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104530X

2010000200015&lng=en&nrm=iso>. acesso em 30 ago.2017. 

 

DAGNINO, R.. Uma estória sobre Ciência e Tecnologia, ou 

Começando pela extensão universitária... In: DAGNINO, Renato. 

(Org.). Estudos sociais da ciência e tecnologia e política de ciência 

e tecnologia: abordagens alternativas para uma nova América Latina. 

Campina Grande – PB: EDUEPB, p. 281-311, 2010. 

 

DOMINGOS, D. C. A.; RECENA, M. C. P. Elaboração de jogos 

didáticos no processo de ensino e aprendizagem de química: a 

construção do conhecimento. Ciência & cognição, Rio de Janeiro, v. 

15, n. 1, p. 272-281, abr.  2010 .   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S18065

8212010000100021&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  05  set.  2017. 

 

PRODANOV, C. C.; DE FREITAS, E. C.. Metodologia do Trabalho 

Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho 

Acadêmico. 2 ed. Rio Grande do Sul: Editora Feevale, 2013. 

Disponível em: http://www.feevale.br/Comum/midias/8807f05a-14d0-

4d5b-b1ad-

1538f3aef538/Ebook%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientif

ico.pdf> acesso em 18 de jul. de 2017. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 8. ed. São Paulo: 

Cortez Editora, 1998. 
 

 

 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 147 

 

 

AÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EXTRAÍDAS 
DAS PLANTAS TIMBÓ-DO-CERRADO E PAU-

D´ÓLEO SOBRE LARVAS DO CARRAPATO-
DO-BOI 

 
 

Fernando de Freitas FERNANDES 

Cecilia de Oliveira INÁCIO 

Priscilla Antunes Diógenes BESSA 

Débora Vieira LOPES 

Laurindo Camilo de CASTRO JÚNIOR 

Ionizete Garcia da SILVA 

Ellen Fernnandes de FREITAS 
 

 

RESUMO 

Investigações científicas sobre a utilidade sustentável de plantas do 

Cerrado, e a divulgação dos resultados destas pesquisas, são 

imprescindíveis na luta pela preservação deste bioma. No presente 

trabalho investigou-se o potencial de duas plantas do Cerrado no 

controle do carrapato-do-boi. A atividade do extrato bruto etananólico 

(e.b.e.) da casca do caule do timbó-do-cerrado e do óleo-resina do 

pau-d´óleo sobre larvas deste ixodídeo foi avaliada. As larvas foram 

obtidas em laboratório a partir de fêmeas ingurgitadas, coletadas de 

bovinos naturalmente infestados, em diferentes propriedades rurais do 

município de Goiânia, Goiás. Larvas em jejum (n ≥ 30) com 14 a 21 

dias de idade foram expostas em envelopes de papel-filtro 

impregnados com diferentes concentrações das substâncias botâncias 

testadas. Quatro envelopes foram preparados com cada solução 

testada. Os bioensaios foram realizados a 27° ± 1 °C, UR ≥ 80% e 

fotofase natural de 12 h. A mortalidade larval foi observada 48 h após 

o tratamento. Quatro répicas dos bioensaios foram realizadas, em 
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diferentes datas, objetivando determinar as concentrações letais (CL). 

Obtiveram-se as CL99 de 4,0 mg/mL e 2,8 mg/mL para o e.b.e. da 

casca do caule do timbó-do-cerrado e para o óleo-resina do pau 

d´óleo, respectivamente. Constatou-se o potencial uso de substâncias 

extraídas destas plantas para o controle autossustentável do carrapato-

do-boi. Esses resultados reforçam a importância da preservação destas 

espécies botânicas em seu bioma natural. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Preservação do Cerrado. Timbopeba. 

Copaíba-do-cerrado. Controle de carrapatos. Acaricidas botânicos. 

 

INTRODUÇÃO 

O timbó-do-cerrado (Magonia pubescens Saint-Hilaire 1824) 

é uma planta sapindácea presente no Cerrado de diversos estados do 

Brasil, com predominância nas regiões centrais do país (Figura 1A, 

B). Suas sementes são utilizadas para fazer sabão, tinturas e também 

sabonete caseiro, havendo relatos de sua ação contra caspa, seborréia, 

rachaduras e manchas de pele. Além disto, a resina de sua casca é 

empregada como piolhicida natural, e a infusão de sua casca é 

empregada no tratamento de feridas de cavalos e ruminantes 

(LORENZI, 2000; THE PLANT, 2013). 

O pau-d´óleo (Copaifera langsdorfii Desfontaines 1821), 

também conhecido como oleiro, podói ou copaibeira, é uma planta da 

família Fabaceae, encontrada principalmente no Cerrado (Figura 1C). 

Sua resina é muito conhecida e utilizada na medicina popular, como 

bálsamo, para o tratamento de contusões, artites, reumatismo, 

infecções de garganta, etc. As árvores desta espécie têm sido 

derrubadas por décadas, pela ambição de carvoeiros e madeireiros, e 

pela expansão desenfreada da bovinocultura extensiva, encontrando-

se, em algumas regiões, na lista de espécies em perigo de extinção 

(LORENZI, 2000; THE PLANT, 2013). 

 

 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 149 

 

Figura 1. Caule (A) e folhas (B) do timbó-do-cerrado; perfuração do 

caule do pau-d´óleo com um trado para extração de seu óleo-resina 

(C). 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O carrapato-do-boi, Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

(Canestrini, 1887) (Acari: Ixodidae), é um ixodídeo monoxênico 

responsável por grandes perdas na bovinocultura, causadas pela 

expoliação sanguínea, pela transmissão de doenças − principalmente a 

síndrome designada “tristeza parasitária bovina”, causada por 

protozoários Piroplasmida do gênero Babesia e bactérias gram-

negativas Rickettsiales do gênero Anaplasma −, e pelos dispendiosos 

gastos com o seu controle e tratamento de doenças por eles 

transmitidas (LOPES et al., 2017). Desenvolvimento de resistência a 

acaricidas comerciais por R. (B.) microplus, em Goiás (FERNANDES, 

2001), no Brasil (SANTAMARÍA et al., 2003) e em diversas 

localidades do mundo (RODRÍGUEZ-VIVAS et al., 2014), estimulam 

a busca por novas estratégias de controle para este ectoparasito. 

Os extratos de plantas fornecem uma alternativa potencial aos 

inseticidas e acaricidas existentes, com base em resultados 

promissores obtidos por diversos pesquisadores, com outras espécies 
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de plantas, no controle de vetores (CHAGAS et al., 2002; SILVA et 

al. 2003; FERNANDES e FREITAS, 2007; FERNANDES et al., 

2005; 2008; OLIVEIRA et al., 2009; BROGLIO-MICHELETTI et al., 

2010; MARTINEZ-VELAZQUEZ et al., 2011; VÁSQUEZ-

MORALES et al., 2015; GHOSH et al., 2015; KOC et al., 2016). 

O presente trabalho objetivou avaliar o potencial dessas duas 

plantas do Cerrado na prospecção de acaricidas organonaturais, para 

serem utilizados em medidas de controle de menor impacto ambiental 

para o carrapato-do-boi, através da análise da ação do e.b.e. da casca 

do caule do timbó-do-cerrado e do óleo-resina do pau-d´oleo sobre 

larvas deste ixodídeo. 

 

METODOLOGIA 

Amostras vegetais foram coletadas em áreas de Cerrado dos 

municípios goianos de Formosa e Santa Terezinha. E.b.e. de cascas do 

caule de M. pubescens foram obtidos no laboratório, segundo a 

metodologia de SILVA et al. (2003). Óleo-resina de C. langsdorfii foi 

extraído por perfuração do tronco de árvores desta espécie com um 

trado (PIERI et al., 2009) (Figura 1C).  

Larvas de R. (B.) microplus foram obtidas no laboratório a 

partir de teleóginas coletadas em bovinos, naturalmente infestados, em 

fazendas de criação, no município de Goiânia-GO, segundo o método 

de FERNANDES (2001). 

A cada bioensaio foi preparada uma solução-estoque, na 

concentração de 10.000 ppm − de e.b.e. da casca do caule do timbó-

do-cerrado − e de 5.000 ppm − de óleo-resina de pau-d´óleo. Por 

diluição da solução-estoque em água destilada prepararam-se outras 

soluções em menor concentração, para possibilitar a determinação das 

Concentrações Letais (CL). A sensibilidade larval às diferentes 

concentrações das substâncias botânicas testadas foi avaliada pela 

metodologia descrita por FERNANDES et al. (2005, 2008) e por 

FERNANDES e FREITAS (2007). Os bioensaios foram realizados em 
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quadruplicata, a 27° ± 1 °C, UR ≥ 80% e fotofase natural de 12 h. A 

mortalidade larval foi observada 48 h após o tratamento. 

Concentrações Letais (CL50 e CL99) foram calculadas interpolando-se 

as mortalidades obtidas por diferentes concentrações, por meio da 

análise de Probit, empregando-se o software SAEG 9.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os bioensaios com o óleo-resina de C. langsdorffii 

determinaram uma CL50 de 1,5 mg/mL (≈1.484 ppm, Intervalo de 

Confiança (IC) = 1.446 − 1.510 ppm, P ≤0.05) e uma CL99 de 2,8 

mg/mL (≈2.798ppm, IC = 1745 − 1885 ppm). Das duas plantas 

avaliadas no presente trabalho o pau-d´óleo foi a que demonstrou 

melhor potencial larvicida para B. microplus (CL99 pau-d´óleo < CL99 timbó-

do-cerrado). Contudo, M. pubescens também apresentou uma promissora 

atividade larvicida para o carrapato-do-boi. O e.b.e. da casca de seu 

caule determinou após 48h de exposição CL50 e CL99 de 0,4 mg/mL(≈ 

365 ppm, IC = 300 − 429 ppm) e 4,0 mg/mL (≈4.000 ppm, IC = 3.166 

– 5.436 ppm), respectivamente (Figura 2). Não houve mortalidade 

significativa no grupo controle (p<0.005). 

Figura 2. Ação do extrato bruto etanólico da casca do caule do timbó-

do-cerrado e do óleo-resina do pau-d´óleo sobre larvas do carrapato-

do-boi. 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Chungsamarnyart et al. (1991) descreveram como as 

principais vantagens dos acaricidas botânicos a baixa toxicidade para 

mamíferos, a rápida degradação no meio ambiente e o lento 

desenvolvimento de resistência pelos carrapatos. Por estas vantagens, 

pelos danos ambientais e baixa eficiência dos inseticidas químicos 

sintéticos, bem como, pela necessidade de se preservar as espécies 

vegetais ameaçadas, o potencial de plantas para desenvolvimento de 

métodos de controle autossustentáveis para artrópodes vetores tem 

sido objeto de estudo de pesquisadores de diversos países (OLIVEIRA 

et al., 2009; GHOSH et al., 2015; KOC et al., 2016). Atividade 

larvicida para o carrapato-do-boi foi também constatada por 

CHAGAS et al. (2002) − em óleos essenciais de espécies de 

Eucalyptus spp. −, por BROGLIO-MICHELETTI et al. (2010) − no 

óleo de neen (Azadirachta indica Adr. Juss. 1830) − e por 

MARTINEZ-VELAZQUEZ et al. (2011) − em óleos essenciais 

extraídos, respectivamente, de sementes, frutos e folhas de Cuminum 

cyminum L. 1753, Pimenta dioica (L.) Merr. 1947 e Ocimum 

basilicum L. 1753. 

Atividade larvicida de uma espécie de copaíba presente na 

Amazônia (C. reticulata Ducke 1915) foi anteriormente evidenciada 

sobre o carrapato-do-boi, determinando uma CL99 de 3.491 ppm 

(Fernandes; Freitas, 2007). Também sobre R. (B.) microplus 

FERNANDES et al. (2005) observaram atividade larvicida no E.B.E. 

da casca do caule de outra saponácea, a espécie Sapindus saponaria 

Linnaeus 1753, que apresentou uma CL99 de 6.360 ppm. 

Posteriormente, constataram ação biocida de M. pubescens, também 

através do e.b.e. da casca de seu caule, sobre larvas do carrapato-

vermelho-do-cão, Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806), com 

uma CL99 de 9.991 ppm (FERNANDES et al., 2008). Anteriormente, 

SILVA et al. (2003) evidenciaram potencial inseticida deste mesmo 

e.b.e., sobre larvas do mosquito Aedes aegypti (Linnaeus, 1762). Estes 

dados apontam para um promissor potencial dessas saponáceas e do 
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gênero Copaifera na prospecção de inseticidas e acaricidas botânicos, 

de menor impacto ambiental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente trabalho vêm estimular o avanço 

das pesquisas para isolamento de frações bioativas do e.b.e. da casca 

do caule do timbó-do-cerrado e do óleo-resina do pau-d´óleo, para o 

carrapato-do-boi, bem como, a realização de estudos com outras 

partes destas plantas, tais como folhas e frutos. Os dados obtidos 

reforçam a importância das espécies vegetais M. pubescens e C. 

langsdorffi como recursos naturais, provendo um novo incentivo à 

melhor preservação do bioma Cerrado, no qual elas se desenvolvem, 

bem como, à continuidade das pesquisas do potencial uso sustentável 

de suas diversas espécies botânicas. 
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RESUMO  

O cerrado abrange uma diversidade de organismos que se estendem 

deste o reino animal e vegetal, e nos últimos anos sua extensão 

territorial diminuiu drasticamente, pelo crescimento da agricultura e 

pecuária, permanecendo restrito a áreas protegidas, como os parques e 

Apas. O levantamento da flora é importante para o conhecimento das 

espécies e. Com objetivo de analisar a composição florística da 

comunidade de espécies herbáceo-subarbustiva em uma área de 

cerrado do Parque Estadual do Mirador, Maranhão, Brasil. As coletas 

em campo foram desenvolvidas no Parque Estadual do Mirador 

(PEM), realizando amostragem do estrato herbáceo-subarbustivo. 

Foram catalogadas 45 espécies distribuídas em 34 gêneros e 16 

famílias para o componente herbáceo-subarbustivo. As famílias com 

maior número de espécies são as seguintes: Asteraceae (4), 

Convolvulaceae (4), Cyperaceae (4), Euphorbiaceae (4), Fabaceae 

(12) e Rubiaceae (4). Oito das espécies catalogadas são endêmicas do 

território brasileiro, correspondendo a 17,78% das espécies coletadas 

no Parque Estadual do Mirador. A família Fabaceae e o gênero 

Chamaecrista apresentaram maior número de espécies para vegetação 

herbácea-subarbustiva do Parque Estadual do Mirador. A composição 
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florística apresentou baixo número de espécies no mês de agosto, fato 

este relacionado ao período seco, onde o índice de pluviosidade é mais 

baixo, e algumas espécies herbáceo-subarbustiva são estritamente 

consideradas sazonais ocorrendo somente em períodos favoráveis, ou 

seja, em períodos com presença de chuvas. O mês de fevereiro 

correspondente ao período chuvoso apresentou um número maior de 

espécies para o componente herbáceo-subarbustivo. A família 

Fabaceae e o gênero Chamaecrista apresentaram maior número de 

espécies para vegetação herbáceo-subarbustiva do Parque Estadual do 

Mirador. A flora é diferenciada de outras áreas do cerrado e a 

vegetação apresentou baixo número de espécies, sendo necessário 

mais coletas para abranger maior número de espécies para representar 

em sua integridade a flora do PEM. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Botânica. Inventário. Taxonomia. 

 

INTRODUÇÃO 

O Cerrado sentido estrito é a fisionomia mais comum e mais 

característica do bioma cerrado, caracterizado por árvores baixas, com 

troncos inclinados, ramos tortuosos, geralmente retorcidos, com casca 

espessa, fissurada com evidentes sinais de passagem de fogo e Matas 

de Galeria e Ciliar é a vegetação que acompanha os cursos d’águas 

(Fernandes et al., 2016). O levantamento da flora e inventário 

fitossociológico é importante para o conhecimento das espécies e 

estrutura da mesma. O status do estrato herbáceo-subarbustivo é um 

fator considerado para classificação fisionômica das savanas, onde são 

levadas em consideração as estruturas, a mudança no aspecto 

vegetativo durante o ano, a forma de crescimento, a consistência e o 

tamanho das folhas (MUNHOZ; FELFILI, 2006). 

O objetivo deste trabalho é analisar a composição florística da 

comunidade espécies herbáceo-subarbustiva do Parque Estadual do 

Mirador (PEM), por tanto, caracterizou a riqueza florística herbáceo-

subarbustiva e mensurou a similaridade de riqueza com outras áreas 

do cerrado. 
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METODOLOGIA 

Os levantamentos foram realizados no Parque Estadual do 

Mirador (PEM). Foi construído um módulo de 5x1 km para 

delimitação de cinco parcelas na trilha 1 para coleta de dados 

florísticos e fitossociológicos. Todos os locais de coleta são 

georreferenciados. A amostragem em campo correspondeu aos meses 

de agosto/2016 e fevereiro/2017 tendo um esforço amostral de quatro 

dias para cada período de coleta. O módulo foi demarcado conforme 

protocolo do PPBio, modelo adotado para a Rede ComCerrado. As 

parcelas têm comprimento de 250 m e largura de 2 m para o 

componente herbáceo-subarbustivo. 

A coleta de ramos férteis foi realizada nos limites 

estabelecidos das parcelas e fora deles para amostragem florística 

conforme método aplicado por Munhoz e Felfili (2006). E as técnicas 

de herborização utilizaram os métodos usuais desenvolvidos no 

Herbário Rosa Mochel-UEMA, com utilização de prensas, barbantes, 

papelões intercalados com jornais (onde continha o ramo fértil) e 

encaminhados para estufa, para que ocorra o processo de desidratação 

desse vegetal. 

As espécies coletadas no Parque Estadual do Mirador estão 

sendo identificados por meio do Angiosperm Phylogeny Group III 

(APG III) e por comparação com exemplares disponíveis no Herbário 

Rosa Mochel (SLUI) da Universidade Estadual do Maranhão Campus 

Paulo VI (UEMA). Quanto ao hábito do individuo herbáceo-

subarbustivo está sendo determinado através de consultas no site 

Reflora (http://reflora.jbrj.gov.br/). A confirmação dos nomes 

científicos foi realizada através de pesquisas no site Tropicos- 

Nameseach (http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx). Foi feito um 

levantamento das espécies vegetais herbáceo-subarbustivas presente 

no herbário, incluídos apenas os indivíduos coletados no PEM. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As espécies amostradas no Parque Estadual do Mirador 

(PEM), no cerrado sentido estrito estão distribuídas na tabela 1. Foram 

catalogadas 45 espécies distribuídas em 34 gêneros e 18 famílias para 

o componente herbáceo-subarbustivo. As famílias com maior número 

de espécies são as seguintes: Convolvulaceae (4), Cyperaceae (4), 

Euphorbiaceae (4), Fabaceae (12) e Rubiaceae (4) (Fig.01). Oito 

espécies catalogadas (Aspilia leucoglossa, Ayenia angustifolia, 

Banisteriopsis stellaris, Croton mucronifolius, Evolvulus 

anagalloides, Gomphrena agrestis Ichthyothere latifolia, Periandra 

coccinea) (fig. 02 e 03) são endêmicas do território brasileiro, 

correspondendo a 17,78% das espécies coletadas no Parque Estadual 

do Mirador, destas duas (A. leucoglossa e I. latifolia) são endêmicas 

do cerrado. Em relação ao hábito as 43,48% das plantas possui hábito 

subarbustivo, 43, 48 são ervas e 13, 04 trepadeiras.  

Tabela 1. Espécies da flora vascular, em ordem de família, em um 

cerrado sentido estrito do Parque Estadual do Mirador (PEM), 

Maranhão- Brasil e em mata de galeria. N° de registro= é estabelecido 

pelo Herbário Rosa Mochel da Universidade Estadual do Maranhão, 

onde as espécies foram armazenadas na coleção pertencente ao 

herbário. Essa tabela inclui somente as plantas que apresentaram 

ramos reprodutivos. Nas coletas realizadas em agosto/2016 e 

fevereiro/2017. * significa ‘presente’ e – corresponde a ausência. 
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Família/Espécie Nome 

Vulgar 

Mata de 

Galeria 

Cerrado 

sensu strictu 

Hábito N° de 

Registro 

1. Amaranthaceae 

Gomphrena agrestis Mart. 

 

- 

 

* 

 

* 

 

 

Subarbusto 

 

4742 

2. Asteraceae 

Aspilia leucoglossa Malme 

Ichthyothere latifolia Baker 

             Vernonia SP 

 

- 

- 

- 

 

* 

* 

- 

 

- 

- 

* 

 

Subarbusto 

Subarbusto 

Trepadeira 

 

4785 

4786 

4788 

3. Bignoniaceae 

      Fridericia platyphylla (Cham.) 

L.G. Lohmann 

 

- 

 

- 

 

* 

 

 

Subarbusto 

 

4789 

4. Caryophyllaceae 

Polycarpea corymbosa (L.) Lam. 

 

- 

 

* 

 

* 

 

Erva 

 

4786 

5. Commelinaceae 

Commelina erecta L. 

 

- 

 

* 

 

 

- 

 

 

Erva 

 

4790 

6. Convolvulaceae 

Evolvulus anagalloides Meisn. 

Evolvulus frankenioides Moric. 

Evolvulus pusillus Choisy 

            Bonamia agrostopolis (Vell.) 

 

- 

- 

- 

- 

 

* 

* 

* 

- 

 

- 

- 

- 

* 

 

Erva 

Erva 

Trepadeira 

Trepadeira 

 

4792 

4793 

4794 

4791 
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Hallier f. 

7. Cyperaceae 

Bulbostylis capillaris (L.) Kunth. 

Ex C. B. Clarke 
Bulbostylis junciformis (Kunth.) C. 

B. Clarke 
Cyperus sp 

Kyllinga odorata Vahl 

 

 

Barba-de-

bode 

Barba-de-

bode 

Tiririca 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

- 

 

Erva 

 

Erva 

 

Erva 

Erva 

 

4739 

 

4740 

 

4741 

4795 

8. Euphorbiaceae 

Croton mucronifolius Müll. Arg. 

Euphorbia hyssopifolia L. 

Euphorbia sp¹ 

Euphorbia sp² 

 

Malva 

Branca 

- 

- 

- 

 

* 

* 

- 

- 

 

* 

* 

* 

* 

 

Subarbusto 

Erva 

Erva 

Subarbusto 

 

4743 

4796 

4797 

4798 

9. Fabaceae 

Bauhinia sp 

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 

Chamaecrista repens (Vogel) H. S. 

Irwin & Barneby 

Chamaecrista ramosa (Vogel) H. S 

Trwin & Barneby 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

 

- 

* 

* 

 

* 

 

 

Subarbusto 

Subarbusto 

Subarbusto 

 

Subarbusto 

 

 

4799 

4800 

4801 

 

4746 
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Chamaecrista rotundifolia (Pers.) 

Greene 

Chamaecrista sp¹ 

Chamaecrista sp²  

Crotalaria goreensis Guill. & 

Perr. 

Dioclea bicolor Benth. 

Periandra coccinea (Schrader.) 

Benth. 

Stylosanthes gracilis Kunth 

Zornia latifolia Sm. 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

* 

 

 

* 

- 

- 

- 

* 

 

 

* 

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

* 

* 

Erva 

 

 

Erva 

Subarbusto 

Subarbusto 

Trepadeira 

Trepadeira 

 

 

Subarbusto 

Subarbusto 

4802 

 

 

4803 

4804 

4805 

4745 

4806 

 

 

4807 

4808 

10. Iridaceae 

              Trimezia lutea (Klatt) Foster 

11. Lamiaceae 

Cyanocephalus rugosus (Benth.) 

Harley & J.F.B.Pastore 

 

- 

 

- 

 

* 

 

- 

 

* 

 

* 

 

 

Erva 

 

Subarbusto 

 

4809 

 

4784 

12. Lythraceae 

Cuphea tenuissima Koehne 

 

- 

 

* 

 

 

* 

 

 

Erva 

 

4810 

13. Malpighiaceae 

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. 

Gates 

 

- 

 

- 

 

 

* 

 

 

Trepadeira 

 

4811 
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14. Malvaceae 

Ayenia angustifolia A. ST.-Hil. & 

Naudin 

Helicteres sacarolha A. St.-Hil. 

Sida sp 

15. Poaceae 

 

Malva 

roxa 

 

- 

- 

- 

 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

- 

- 

* 

 

Subarbusto 

 

Subarbusto 

Subarbusto 

Erva 

 

4744 

 

4812 

4813 

16. Polygalaceae 

Asemeia violacea (Aubl.) 

J.F.B.Pastore & J.R.Abbott 

 

- 

 

* 

 

- 

 

Subarbusto 

 

4814 

17. Portulacaceae 

Portulaca elatior Mart. Ex Rohrb. 

Portulaca mucronata Link 

 

- 

- 

 

* 

* 

 

- 

- 

 

Erva 

Erva 

 

4815 

4816 

18. Rubiaceae 

Borreria verticillata (L.) G.Mey. 

Declieuxia fruticosa (Willd. ex 

Roem. & Schult.) Kuntze 

Diodella teres (Walter) Small 

Mitracarpus hirtus (L.) DC. 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

* 

- 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

- 

 

* 

 

Erva 

Subarbusto 

 

Erva 

 

Erva 

 

4817 

4818 

 

4819 

 

4820 
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Das 45 espécies catalogadas 7 são monocotiledôneas 

(15.55%) e 38 são eudicotiledôneas (84,45%). Das 16 famílias 

botânicas quatro são monocotiledônea e 11 são eudicotiledôneas. Os 

gêneros mais representativos em número de espécies foram 

Chamaecrista (6), Evolvulus (3) e Euphorbia (3). Segundo o site 

reflora algumas espécies catalogadas neste trabalho possuem os 

primeiros registros para o estado do Maranhão, sendo as seguintes: 

Aspilia leucoglossa, Ichthyothere latifolia, Bonamia agrostopolis, 

Evolvulus frankenioides, Evolvulus pusillus, Crotalaria goreensis, 

Helicteres sacarolha, Mitracarpus hirtus, Polycarpea corymbosa. 

A composição florística para o período seco no Parque 

Estadual do Mirador apresentou um número reduzido de espécies, 

segundo Meirelles et al. (1999) em trabalhos no cerrado de Balsas 

destacaram que na estação seca, o número de espécies do estrato 

herbáceo-subarbustivo é reduzido devido as plantas terem perdido sua 

parte aérea. A vegetação herbácea detém característica de vida 

subterrânea, voltando a emergir ramos quando as condições climáticas 

forem favoráveis (período chuvoso). Algumas espécies catalogadas 

neste trabalho, também foram identificadas por Rodrigues e 

Conceição (2014) em levantamentos florísticos no Parque Estadual do 

Mirador, em relação ao componente herbáceo. Referente ao período 

chuvoso foi inventariado um maior número de espécies, devido às 

condições ambientais ideias para o desenvolvimento da vegetação 

herbácea-subarbustiva. Munhoz e Felfili (2006) destacam que na 

estação seca em estudos realizados em fitofisionomia em campo sujo 

no Distrito Federal, algumas espécies perdem sua parte aérea, que 

somente serão inventariadas ao longo do período chuvoso, e enfatiza 

que os trabalhos envolvendo o componente herbáceo-subarbustivo 

devem ser realizados preferencialmente no período chuvoso para 

abranger um maior número de espécies no inventário florístico.  

A composição florísticas amostrada no Parque Estadual do 

Mirador é diferente das descritas nos trabalhos de Munhoz e felfili 

(2006; 2007) para Campo Sujo e Campo Limpo Úmido no Distrito 
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Federal; Rezende (2007) no Campo Limpo Úmido em Tocantins; 

Kufner et. al (2008) no Cerrado do Mato Grosso do Sul e Assunção 

(2011) no Cerradão do Mato Grosso do Sul. Em todos esses estudos 

destacam a família Fabaceae com grandes números de espécies para 

estrato herbáceo-subarbustivo, observado também no levantamento 

desde trabalho. 

Figura 01. Porcentagem das famílias que apresentaram um maior 

número de espécies amostradas no Parque Estadual do Mirador 

(PEM). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 02. Imagens das espécies coletadas no Parque Estadual do 

Mirador. A: Gomphrena agrestis Mart.; B e C: Aspilia leucoglossa 

Malme; D e E: Ichthyothere latifolia Baker; F: Commelina erecta L.; 

G: Evolvulus anagalloides Meisn.; H: Evolvulus pusillus Choisy; I: 

Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f. J: Cyperus sp; K e L: Croton 

mucronifolius Müll. Arg.; M: Euphorbia hyssopifolia L.; N: 

Crotalaria goreensis Guill. & Perr.; O: Periandra coccinea 

(Schrader.) Benth. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 03. Imagens das espécies coletadas no Parque Estadual do 

Mirador (PEM). A: Periandra coccinea (Schrader.) Benth.; B: 

Stylosanthus gracilis Kunth.; C: Cuphea tenuissima Koehne; D: 

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. Gates; E: Trimezia lutea (Klatt) 

Foster; F: Helicteres sacarolha A. St.-Hil.; G: Asemeia violacea 

(Aubl.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott; H e I: Diodella teres (Walter) 

Small; J: Mitracarpus hirtus (L.) DC.; K: Ayenia angustifolia A. ST.-

Hil. & Naudin; L: Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) 

Kuntze. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A composição florística apresentou baixo número de espécies 

no mês de agosto, fato este relacionado ao período seco, onde o índice 

de pluviosidade é mais baixo, e algumas espécies herbáceo-

subarbustiva são estritamente consideradas sazonais ocorrendo 

somente em períodos favoráveis, ou seja, em períodos com presença 

de chuvas. O mês de fevereiro correspondente ao período chuvoso 

apresentou um número maior de espécies para o componente 

herbáceo-subarbustivo. A família Fabaceae e o gênero Chamaecrista 

apresentaram maior número de espécies para vegetação herbáceo-

subarbustiva do Parque Estadual do Mirador. A flora é diferenciada de 

outras áreas do cerrado e a vegetação apresentou baixo número de 

espécies, sendo necessário mais coletas para abranger maior números 

de espécies para representar em sua integridade a flora do PEM. 
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RESUMO  

O cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira. Desse 

bioma, 70% corresponde a cerrado sensu stricto, que se caracteriza 

por um estrato herbáceo com dominância principalmente de 

gramíneas, e um estrato de árvores e arbustos tortuosos, com 

ramificações irregulares e retorcidas. Estudos florísticos permitem 

comparações dentro e entre formações florestais, obtendo dados sobre 

a riqueza e diversidade de uma área. O estudo foi desenvolvido no 

Parque Estadual do Mirador, uma área de cerrado sensu stricto, 

localizado no município de Mirador – Maranhão, com o objetivo de 

conhecer a diversidade florística do local. O material botânico em 

estado reprodutivo foi coletado aleatoriamente, prensado e 

encaminhado à estufa do Herbário Rosa Mochel (SLUI), da 

Universidade Estadual do Maranhão. Após o processo de secagem em 

estufa, os exemplares foram destinados a descontaminação em freezer 

e realizada a montagem das exsicatas. A identificação dos espécimes 

foi realizada através de chaves do sistema de classificação APG III 

(2009), por meio de comparação com exsicatas e consultas a herbários 

online. As espécies tiveram seus nomes e autores confirmados por 

meio do site Trópicos. O inventário florístico apresentou um total de 

18 espécies, 17 gêneros e 13 famílias. As famílias encontradas para o 

Parque Estadual do Mirador foram: Anacardiaceae, Apocynaceae, 
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Bignoniaceae, Chrysobalanaceae, Dilleniaceae, Fabaceae, Lythraceae, 

Melastomataceae, Ochnaceae, Salicaceae, Sapotaceae, Simaroubaceae 

e Vochysiaceae.  A família Fabaceae se destacou com quatro espécies: 

Bowdichia virgiliodes Kunth; Dimorphandra mollis Benth; Hymenea 

coubaril L; e Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp., seguida pelas 

famílias Vochysiaceae, com: Vochysia tucanorum Mart e Salvertia 

convallariaeodora A. St. – Hil e, Chrysobalanaceae – Licania humilis 

Cham. & Schltdl e Hirtella ciliata Mart. & Zuc, ambas com duas 

espécies. Os exemplares identificados encontram-se depositados ao 

acervo do Herbário SLUI. Apesar da diversidade de famílias 

encontradas, ainda é necessária a realização de mais estudos para 

aprofundar e conhecer um pouco mais a flora nativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Botânica. Diversidade. Florística. 

 

INTRODUÇÃO 

O cerrado, de acordo com Silva et al. (2008), é a segunda 

maior formação vegetal brasileira. O bioma possui uma vegetação 

xeromorfa, que varia de campo limpo até cerradão, ocorrendo também 

matas de galeria e florestas estacionais (MEIÓ et al., 2003). 

O cerrado brasileiro está entre as mais ricas savanas do 

mundo, contando com 6.420 espécies vasculares (MENDONÇA et al., 

1998). De acordo com Eiten (1994), 70% desse bioma corresponde a 

cerrado sensu stricto, que tem uma paisagem composta por um estrato 

herbáceo com dominância principalmente de gramíneas, e um estrato 

de árvores e arbustos tortuosos, com ramificações irregulares e 

retorcidas, variando em cobertura de 10 a 60 %. 

Segundo Da Conceição & Dos Santos (2014), o endemismo 

das espécies do cerrado implica na distribuição geográfica restrita de 

suas espécies, pois pouco mais de 50% das espécies lenhosas ocorrem 

em apenas até dois locais no território nacional. 

Os estudos florísticos permitem comparações dentro e entre 

formações florestais no espaço e no tempo, obtendo dados sobre a 

riqueza e diversidade de uma área, além de possibilitar a formulação 
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de teorias, testar hipóteses e produzir resultados que servirão de base 

para outros estudos (CHAVES et al., 2013). 

Visto que o estudo da flora possibilita conhecer as espécies 

existentes em uma determinada região e percebendo a importância dos 

estudos florísticos, este trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento florístico da vegetação arbórea do cerrado sensu stricto 

no Parque Estadual do Mirador, a fim de conhecer a diversidade de 

espécies do local. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido no Parque Estadual do Mirador, 

uma área de cerrado sensu stricto, localizado no município de Mirador 

– Maranhão. 

O material botânico foi coletado aleatoriamente, no qual eram 

recolhidos os espécimes em estado reprodutivo, isto é, que 

apresentavam flores e/ou frutos. 

Logo após a coleta, os exemplares foram prensados e 

encaminhados à estufa do Herbário Rosa Mochel (SLUI), da 

Universidade Estadual do Maranhão, na qual passaram em torno de 48 

horas para a desidratação. Em seguida, as plantas foram retiradas da 

estufa, selecionadas as melhores amostras e adicionadas em sacos 

plásticos (sem a prensa) para serem submetidas à descontaminação em 

freezer por um período de 72 a 96 horas. 

Após esse período foram colocadas novamente na estufa para 

a secagem. Posteriormente a descontaminação, o material botânico foi 

fixado em folha de papel premium, de tamanho padrão, contendo 

envelope e a etiqueta com informações importantes sobre o espécime 

coletada, como hábito, local de coleta, coletor, data, além de 

características relacionadas a cor da flor, odor, fruto ou até mesmo da 

folha. 
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A identificação dos espécimes foi realizada através de chaves 

do sistema de classificação APG III (2009), por meio de comparação 

com exsicatas e consultas a herbários online. As espécies tiveram seus 

nomes e autores confirmados por meio do site Trópicos. Os 

exemplares identificados encontram-se depositados ao acervo do 

Herbário SLUI. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O inventário florístico apresentou um total de 18 espécies, 17 

gêneros e 13 famílias. As famílias encontradas para o Parque Estadual 

do Mirador foram: Anacardiaceae R. Br., Apocynaceae Juss., 

Bignoniaceae Juss., Chrysobalanaceae R. Br; Dilleniaceae Salisb; 

Fabaceae Lindl; Lythraceae J. St.-Hil; Melastomataceae Juss; 

Ochnaceae DC; Salicaceae Mirb; Sapotaceae Juss; Simaroubaceae DC 

e Vochysiaceae A. St.-Hil.  

Dentre as famílias, Fabaceae se destacou com quatro espécies: 

Bowdichia virgiliodes Kunth; Dimorphandra mollis Benth; Hymenea 

coubaril L; e Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp., seguida pelas 

famílias Vochysiaceae, com: Vochysia tucanorum Mart e Salvertia 

convallariaeodora A. St. – Hil e, Chrysobalanaceae – Licania humilis 

Cham. & Schltdl e Hirtella ciliata Mart. & Zuc, ambas com duas 

espécies. As demais famílias catalogadas apresentaram uma única 

espécie (Tabela 1).   

Tabela 1. Lista de espécies arbóreas catalogadas no Parque Estadual 

do Mirador – MA, apresentando Família, Nome científico e Nome 

Vulgar. 

 

Famílias/Espécies (nº de registro SLUI) Nome vulgar 

Annacardiaceae 

 Annacardium humile A. St. – Hil (4718) 

 

Cajuí 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neri et al. (2007), em estudo realizado em um cerrado Sensu 

stricto constatou que as famílias Fabaceae e Vochysiaceae 

apresentaram maior número de indivíduos, afirmando que a nível de 

riqueza específica, comumente essas famílias se destacam no cerrado, 

 Apocynaceae 

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson (4711) 

 

Pau de leite 

 Bignoniaceae  

 Tabebuia caraiba (Mart.) Bureau (4725) 

 

Caraíba 

Chrysobalanaceae 

 Hirtella glandulosa Spreng (4715) 

 Hirtella ciliata Mart. & Zuc (4717) 

 

__ 

Pau pombo 

Dilleniaceae 

Davilla elliptica A. St.-Hil (4727) 

 

Sambaíba 

 Fabaceae 

 Bowdichia virgiliodes Kunth (4726) Dimorphandra 

sp 

 Hymenea coubaril L. (4720) 

 Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp (4721) 

 

Sucupira preta 

Jatobá 

Faveira 

 Lythraceae 

Lafoensia densiflora Pohl (4724) 

 

Mangabeira 

Melastomataceae 

Mouriri pusa Gardner ex Hook (4723) 

 

Puçá preto 

Ochnaceae  

Ouratea SP 

 

Salicaceae 

Casearia sylvestris Sw 

 

Folha de 

carne 

Sapotaceae 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk (4714 

Maçaranduba 

 

Simaroubaceae 

Simaba ferruginea A. St.-Hil (4738) 

 

Pau pra tudo 

Vochysiaceae 

Vochysia tucanorum Mart (4716) 

Salvertia convallariaeodora A. St. – Hil (4713) 

Qualhadeira 

Folha larga 
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assim como esta última é considerada uma das famílias mais 

importantes quando se trata desse bioma. A família Fabaceae se 

destaca dentro do cerrado por sua representatividade e sua importância 

na fixação de nitrogênio, pois possui uma boa adaptação a regiões 

com baixo teor de nitrogênio, principalmente neste bioma, onde o 

solo, na maioria das vezes é pobre em nutrientes (CORDEIRO, 2000). 

A família Chrysobalanaceae, no cerrado, está representada por 51 

espécies que ocupam diferentes fitofisionomias das formações 

campestres, savânicas e florestais (SANO et al. 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi constatado que a família Fabaceae se destacou em todos 

os locais de coletas, apresentando mais espécies e indivíduos que as 

demais famílias, corroborando com Souza Ferreira & Pasa (2014) que 

afirmam que esta família se destaca não só no cerrado, mas em outras 

formações vegetais, como verificado no referido trabalho. As famílias 

Fabaceae e Vochysiaceae estão entre as mais encontradas no cerrado. 

As famílias Fabaceae e Vochysiaceae estão entre as famílias mais 

importantes e representativas do bioma cerrado, destacando-se, 

principalmente, em nível de riqueza específica. Apesar da diversidade 

de famílias encontradas, ainda é necessária a realização de mais 

estudos para aprofundar e conhecer um pouco mais a flora nativa.  
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RESUMO  

As macroalgas pertencem ao grupo dos organismos bentônicos 

efêmeros ou perenes que passam a maior parte do seu ciclo de vida 

aderido a um substrato sólido, seja consolidado ou não são 

importantes componentes nos ecossistemas marinhos por serem os 

produtores primários dos ambientes bentônicos e servirem de abrigo e 

alimento para muitas espécies animais. Este trabalho objetivou 

realizar o levantamento e verificar os valores de biomassa das espécies 

que compõem a comunidade de algas marinhas na região das praias de 

São Luís, Maranhão. Três coletas mensais foram realizadas no período 

de estiagem (set/16, out/16 e nov/16) e três no período de chuvoso 

(mar/17, abr/17 e maio/17), em duas praias do litoral Norte da ilha de 

São Luís - MA. As macroalgas foram coletadas com o auxílio de 

espátulas metálicas, armazenadas em frascos de polietileno, 

transportadas para o Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha 

(LBVM/UEMA), mantidas em baixa refrigeração onde foram triadas e 

identificadas com base na literatura especializada. Para a análise 

qualitativa foi utilizado um quadrado 25x25 cm, além da aferição dos 

dados abióticos. Foram identificados 14 táxons de macroalgas nas 

praias de sendo metade (7 táxons) do Filo Rhodophyta e 7 táxons do 

Filo Chlorophyta. As espécies Ulva fasciata, Cladophora 

montagneana, Cladophoropsis membranacea e Gelidium pusillum 

foram as mais frequentes. 
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PALAVRAS-CHAVE: Afloramentos de laterita. Bentos. 

Macroalgas. 

 

INTRODUÇÃO 

A Zona Costeira constitui, a rigor, uma região de transição 

ecológica, desempenhando importante papel no desenvolvimento e 

reprodução de várias espécies e nas trocas genéticas que ocorrem entre 

os ecossistemas terrestres e marinhos (CALDAS, 2007).  

As macroalgas pertencem ao grupo dos organismos 

bentônicos efêmeros ou perenes que passam a maior parte do seu ciclo 

de vida aderido a um substrato sólido, seja consolidado ou não 

(LOQUE, 2009).  

As algas bentônicas (macroalgas) se destacam como 

importantes componentes nestes ecossistemas marinhos por serem os 

produtores primários dos ambientes bentônicos. Em quase todo o 

litoral brasileiro, em especial na região sudeste e nordeste, a riqueza e 

abundancia dessas algas são capazes de deslumbrar e despertar o 

interesse daqueles que frequentam nossas praias (NASSAR, 2012).  

As macroalgas formam a base das cadeias tróficas aquáticas 

bentônicas e contribuem com a produção da parte do oxigênio 

disponível na atmosfera. Também servem de berçário, refúgio e 

alimento para diversas espécies de peixes, crustáceos, moluscos, 

mamíferos e vários outros grupos de animais marinhos. Portanto, 

desempenham papel ecológico fundamental na manutenção dos 

ecossistemas marinhos. 

O grupo das macroalgas é considerado um bom bioindicador 

por terem seu ciclo de vida curto e altas taxas de crescimento. Sua 

presença e densidade refletem o grau de perturbação das condições 

naturais do ambiente, além também de serem são alvos de intensa 

exploração em seus bancos naturais ao redor do mundo para serem 

utilizadas nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e alimentos 

(VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004). 
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Devido à grande importância desse grupo de organismo nesses 

locais o presente estudo teve como objetivos principais realizar o 

levantamento e verificar os valores de biomassa das espécies que 

compõem a comunidade de algas marinhas na região das praias de São 

Luís, Maranhão. 

 

METODOLOGIA 

O Golfão Maranhense está localizado no extremo norte do 

Estado do Maranhão e é constituído pelas baías de São Marcos e São 

José, que se encontram separadas pela ilha de São Luís - MA. As 

praias de São Luís encontram-se localizadas na porção norte da ilha, 

compreendendo 29 km de extensão, distribuídas desde o Espigão 

Costeiro, na Península da Ponta D’Areia até a praia da Raposa, no 

município de Raposa – MA. A área de estudo escolhida nesse trabalho 

limitou-se à porção de praias onde havia maior concentração de 

banhistas, com a presença de afloramentos de laterita e ocorrência de 

macroalgas marinhas (Figura 1). 

Figura 1. Localização dos pontos de coleta ao longo da porção norte 

da ilha de São Luís – MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado Google Earth, 2017 
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Foram realizadas coletas mensais consecutivas, nos meses 

set/16, out/16, nov/16, mar/17, abr/17 e maio/17, sendo uma a cada 

mês, a fim de contemplar o pico do período chuvoso e  de estiagem, 

obedecendo às marés de sizígia vazante conforme a tábua das marés 

da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), fornecidos no site 

eletrônico da Marinha do Brasil, em dois pontos de coletas, sendo P1 - 

Praia de São Marcos (02°29’06” S e 44°15’59” W) e P2 - Praia do 

Caolho (02°28’55” S e 44°14’38” W), localizados na porção norte da 

ilha de São Luís, MA (Figura 2).  

Figura 2. A. Praia de São Marcos. B. Praia do Caolho, São Luís – 

MA. 

   

 

Fonte: Azevedo-Cutrim, 2017 

Para aferição dos dados hidrológicos foi utilizado o 

refratômetro para mensurar a salinidade, termômetro de mercúrio (-10 

a 60 °C) para temperatura da água, pHmetro para potencial 

hidrogeniônico, turbidímetro para turbidez (FTU) e disco de Secchi 

para medir transparência da água (cm). Os dados climatológicos para 

a ilha de São Luís foram fornecidos pelo Laboratório de Meteorologia 

da Universidade Estadual do Maranhão (LabMet/UEMA) referentes 

aos meses das coletas. 

A coleta do material biológico ocorreu com a retirada manual, 

com auxílio de espátula e canivete, de amostras de toda a superfície 

dos afloramentos de laterita, tomando-se o cuidado para a obtenção de 
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exemplares inteiros conforme os métodos convencionais de coleta 

(CORDEIRO-MARINO, 1978).   

As algas foram acondicionadas em frascos foscos de boca 

larga com tampa de polietileno devidamente etiquetados, 

posteriormente transportados ao Laboratório de Biologia Vegetal e 

Marinha (LBVM/UEMA), onde foram mantidas em freezer, sob baixa 

refrigeração para preservação de suas características naturais. Foi feita 

a triagem, manualmente no laboratório, com o auxílio de água 

corrente, coador, pinças e estereomicroscópio (ZEISS), a fim de isolar 

gêneros e espécies, baseados em literatura especializada. Alguns 

espécimes, após a identificação, foram convertidos em exsicatas, 

sendo depositados no Herbário Rosa Mochel/UEMA. 

Para a amostragem da biomassa foi utilizado um quadrado 

medindo 25x25 cm; totalizando 625 cm² por amostra. Após a triagem 

cada espécie foi deixada sobre papel absorvente, para retirada do 

excesso de água, e depois pesada (peso úmido) em balança analítica, 

em seguida levada para uma estufa à temperatura de 70 oC até se 

obter o peso constante (peso seco). Os valores finais foram 

convertidos em g.m-2 e expressos de forma total. 

A frequência de ocorrência foi adaptada de Cutrim (1990), 

utilizando os critérios de presença ou ausência de cada espécie por 

período climatológico, sem levar em consideração, contudo, o 

percentual quantitativo encontrado por espécie, calculada pela fórmula 

Fr=∑n.100/N, onde: Fr – frequência de ocorrência; ∑n– número de 

coletas em que o táxon ocorreu e N– total de coletas. Foram 

estabelecidos como padrão, quando Fr for: > 75%: Muito frequente, > 

50% a ≤ 75% frequente, > 10% ≤50% pouco frequente e ≤ 10% 

esporádica. A Análise de Variância Unifatorial (One-Way ANOVA) 

programa computacional PAST 2.16. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação aos padrões hidrológicos observados 

durante as coletas, a temperatura no período de estiagem variou 

de 29 °C a 34 °C (P1) e de 29 °C a 32 °C (P2). No período 

chuvoso variou de 31°C a 34 °C (P1) e de 29 °C a 33 °C (P2). A 

salinidade no período de estiagem variou de 30 a 34 (P1) e de 31 

a 35 (P2). Na chuva, variou de 25 a 27 (P1) e no P2 oscilou 

entre 26 e 33. O pH se mostrou alcalino durante todas as coletas 

nos dois pontos tendo uma média de 8,3. A turbidez da água 

variou de 15 a 47 FTU no P1, de 20 a 28 FTU em P2 no período 

de estiagem e no chuvoso oscilou entre 30 e 139 FTU (P1) e de 

19 a 112 FTU (P2). Outro parâmetro analisado foi quanto a 

transparência da água que na estiagem variou de 50 a 60 cm 

(P1) e de 27 a 40 cm (P2), enquanto que no período chuvoso 

variou de 20 a 30 cm em P1 e de 15 a 29 cm no P2.  

Foram identificados 14 táxons de macroalgas nas praias 

do litoral norte da ilha de São Luís – MA, distribuídos em nove 

ordens e onze famílias, sendo sete táxons da Divisão 

Rhodophyta (50%) e sete da Divisão Chlorophyta (50%), essa 

proporção difere de outras áreas do litoral brasileiro onde ocorre 

a predominância da Divisão Rhodophyta, sendo essas 

macroalgas mais representativas em número de espécies 

(SILVA, 2010; VASCONCELOS et al., 2011). As ordens 

Ceramiales e Cladophorales, em número de espécies foram mais 

numerosas no presente estudo, são corriqueiramente indicadas 

como mais representativas por outros autores (REIS, 2012; 

ALVES, 2008).  

Com relação à frequência de ocorrência (Figura 3) dos 

representantes da ficoflora marinha bentônica identificada as 

espécies Ulva fasciata, Cladophora montagneana, 
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Cladophoropsis membranacea, Gelidium pusillum foram as 

mais frequentes (100%) aparecendo em todas as coletas. As 

espécies Bryopsis sp., Brostrychia radicans e Gelidiopsis 

variabilis foram menos frequentes (33,3%) aparecendo em 

apenas uma coleta. Foi verificada que a praia do Calhau (P-2) 

apresentou a ocorrência das 14 espécies, isso pode ser explicado 

pela maior extensão de área de afloramentos de laterita nesse 

ponto.  

Figura 3. Frequência de ocorrência dos táxons de macroalgas 

nas praias do litoral Norte de São Luís – MA. 

 

 

Fonte: MAIA, 2017 

A biomassa total das macroalgas aferidas durante o 

período chuvoso e estiagem foi de 217,6±36 g.m-2. O período 

chuvoso apresentou menor valor de biomassa total 77,2 ±17 

g.m-2 (35%), enquanto que na estiagem foi de 94,1±35 g.m-2 

(65%), conforme visto na figura 4. Tais resultados diferem do 

estudo feito por Pereira (2013) que encontrou um valor mais alto 

de biomassa total no período chuvoso na ilha do Medo, 

Maranhão. 
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Figura 4. Variação da biomassa total, nos afloramentos de 

laterita das praias do litoral Norte de São Luís – MA. 

   

Fonte: MAIA, 2017 

As macroalgas da Divisão Chlorophyta (algas verdes) 

representaram 95% da biomassa total aferida nesse estudo 

somando 209,4 ± 6,3 g.m-2 da biomassa total (Figura 5). A 

macroalga vermelha G. pusillum teve o menor valor de 

biomassa 8,2 ± 4,9 g.m-2. O crescimento excessivo de algas 

verdes está comumente associado como resposta ao grande 

aporte de efluentes domésticos, principalmente ocorrência de 

emaranhados compostos por algas do gênero Ulva e Cladophora 

a exemplo do que já foi observado por Cocentino (2010). 
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Figura 5. Variação da biomassa total por espécie 

 

 

Fonte: MAIA, 2017 

A Análise de Variância Unifatorial, mostrou que houve 

diferenças significativas entre os valores de salinidade, pH, 

transparência da água, ao nível de significância de 0,05 durante 

os períodos sazonais. Não houve diferenças significativas de 

turbidez e temperatura da água. Esse resultado concorda com o 

que já foi sugerido para a ilha de São Luís, onde essas variações 

têm relação direta com o aumento ou diminuição do volume de 

chuvas (AZEVEDO-CUTRIM, 2008; FONTES et al; 2016). Na 

figura 6 temos algumas espécies representantes da comunidade 

de macroalgas marinhas das praias de São Luís. 
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Figura 6. A. Ulva fasciata. B. Cladophora montagneana. C. 

Gelidium pusillum. D. Caloglossa leprieurii. E. Gracilaria sp. 

F. Ceramium brasiliense. 

 

 

Fonte: MAIA, 2017 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunidade de algas marinhas encontrada nas praias de São 

Luís apresentou indivíduos semelhantes aos descritos em outras áreas 

brasileiras, porém em número bem menor de espécies do que o 

registrado para outras áreas do litoral brasileiro, porém essa 

diversidade já era esperada devido ao substrato restrito encontrado nas 

praias, sendo os manguezais o principal ecossistema para a ocorrência 

das macroalgas no Maranhão, devido à grande quantidade de substrato 

para a colonização e crescimento desses organismos. A biomassa das 

espécies mostrou que não houve diferenças significativas entre os 

períodos climatológicos, obtendo um maior valor durante o período de 

estiagem. Assim recomenda-se que aspectos destas espécies sejam 
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estudados, de modo a avaliar a ocorrência de estágios reprodutivos, 

dinâmica populacional e ecologia, a fim de gerar subsídios 

consistentes para ações de preservação. 
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Comunidades, Genética e Biologia Molecular. Trabalhando na área de 

genética e Biologia molecular. 

Jordana Adorno Furtado 

Oceanógrafa formada pela Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). Atualmente discente do Programa de Pós-Graduação em 

Recursos Aquáticos e Pesca (PPGRAP) da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), onde atua na linha de pesquisa de 

Biomonitoramento e gestão de recursos pesqueiros. Possui experiência 

na área de Oceanografia, mais especificamente na área de 

Oceanografia Biológica com ênfase na interação entre organismos 

fitoplanctônicos e parâmetros ambientais. Tem experiência nos 

seguintes campos: Monitoramento de regiões portuárias, nutrientes, 

fitoplâncton marinho e estuarino, taxonomia vegetal, ecologia, análise 

de clorofila/biomassa e densidade fitoplanctônica. 

Jucimary Braga Machado Sousa 

Graduada em Biologia, pela Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA). Atualmente é Professora de Ciências do fundamental I e II 

no Centro de Atenção Comportamental, São Luís/MA. Tem 

experiência na área de Ecotoxicologia, com ênfase em estudos de 

contaminação de ambientes aquáticos e biomarcadores em peixes e 

em invertebrados. Atuou como Bolsista de Apoio Técnico 

Institucional no Laboratório de Biomarcadores em Organismos 

Aquáticos da UEMA. 
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Kelly Fernanda de Sousa Santos 

Atualmente é extensionista da Universidade Estadual do Maranhão e 

voluntária - Laboratório de Biomarcadores em Organismos Aquáticos. 

Tem experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em Biologia 

Geral. 

Laiza Oliveira Silva 

Graduanda em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA. 

Laurindo Camilo de Castro Júnior 

Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de 

Goiás (2005). Especialista em Gestão Pública pela Faculdade 

Integrada AVM (2016). Mestre em Medicina Tropical na área de 

Parasitologia da Universidade Federal de Goiás (2008). Experiência 

na área de Parasitologia Humana e Animal, Clínica e Cirurgia de 

Pequenos Animais Domésticos. Experiencia em docência com ênfase 

em Biologia Parasitária. Foi bolsista PIBIC/CNPq do Laboratório de 

antropodologia Médica e Veterinária (LAMV) da Universidade 

federal de Góias (UFG). Estudo e pesquisas voltados em Acaricidas e 

Inseticidas botânicos de importância a Saúde-Pública; Controle de 

Vetores (Rhipicephalus sanguineus, Boophilus microplus e 

Culicíneos). Trabalhou na Universidade Corporativa CAIXA na 

Gerência de Capacitação e Desenvolvimento (GEDEC) na prospecção 

e manutenção de Acordos de Cooperação Técnico-Científico e 

Cultural celebrados entre a Caixa Econômica Federal e entidades 

públicas e privadas. Atualmente trabalha na área na Centralizadora de 

Segurança (CESEG) com monitoramento de produtos e serviços e 

formou-se em 2015 como tutor Universidade Corporativa CAIXA 

atuando em 2016, como mediador em ações educacionais a distância, 

como DHG (Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais). 
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Liliane dos Santos Rodrigues 

Graduada em Ciências Biológicas Licenciatura pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Bolsista de Iniciação Científica no período de 

2011 a 2012 e de 2013 a 2014. Atualmente, participa do Projeto 

Síndrome congênita pelo Zika vírus, soroprevalência e análise 

espacial e temporal de vírus Zika e Chikungunya no Maranhão. Pós-

graduanda em Educação Ambiental e Sustentabilidade (EaD) pela 

Universidade Cândido Mendes. Mestranda em Ciências da Saúde pela 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Tem experiência na área 

de Botânica, com ênfase no estudo do fitoplâncton. Atua 

principalmente nas áreas de botânica e microbiologia. 

Lisana Furtado Cavalcanti 

Mestre em Oceanografia pela Universidade Federal do Maranhão. 

Possui graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) pela 

Universidade Estadual do Maranhão. Atua como pesquisadora 

colaboradora de projetos relacionados à dinâmica, ecologia e 

taxonomia do fitoplâncton e integra o Laboratório de Ficologia 

(LabFic) da Universidade Federal do Maranhão. Tem experiência nos 

seguintes campos: Oceanografia Biológica (com ênfase em Ficologia), 

Fitoplâncton marinho e estuarino e Monitoramento de Regiões 

Portuárias da Costa Maranhense. 

Livia dos Santos Rodrigues 

Graduação em Enfermagem pela Faculdade Santa Terezinha - CEST 

(2010). Especialista em Programa Saúde da Família pelo Instituto 

Gianna Beretta, 2012. Enfermeira da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de São Luis - MA através do Programa de 

Aperfeiçoamento Profissional - PAP no período de 08/2010 a 

11/2010. Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do 

Maranhão. Supervisora de campo do projeto Fatores etiológicos do 

nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde 
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da criança: coortes de nascimentos em duas cidades brasileiras - 

BRISA pela UFMA. Bolsista de Apoio Técnico pela FAPEMA no 

período 11/2010 a 04/2013 e bolsista CAPES de mestrado a partir de 

04/2013. Representante estudantil no Colegiado da Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva-UFMA no período 2013/2015. Doutoranda em Saúde 

Coletiva pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente 

Professora Substituta no Curso de Medicina, Campus Pinheiro. Atua 

principalmente nos seguintes temas: epidemiologia, parto pré-termo, 

SINASC e SIM. 

Marco Valério Jansen Cutrim 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 

do Maranhão (1987), mestrado em Botânica pela Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (1990) e doutorado em Ciências 

Biológicas pela Universidade de São Paulo (1998). Atualmente é 

professor Associado IV da Universidade Federal do Maranhão, 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia 

(PPGOceano). Tem experiência na área de Ficologia, Ecologia 

Aquática e Oceanografia Biológica, atuando principalmente nos 

seguintes temas: ambientes marinhos e estuarinos, fitoplancton, 

indicadores biológicos e monitoramento ambiental. 

Marcos Eduardo Miranda Santos (org.)  

Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA. Especialista em Ciências Ambientais e Análises 

Ambientais pelo Instituto Graduarte e mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Oceanografia (PPGOceano) pela Universidade Federal 

do Maranhão. Integra o Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha 

(LBVM) e atua como Consultor Ambiental. Tem experiência nas 

áreas de Biologia Marinha, Zoologia e Ciências Ambientais, atuando 

nos seguintes temas: Organismos bênticos, Gestão Ambiental, 

Educação Ambiental em ambientes formais e não formais de ensino. 
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Marileia Barros Furtado 

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Estadual do 

Maranhão (2003), Mestrado (2005) e Doutorado (2008) em 

Agronomia (Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho. Foi professora Adjunta da Universidade Estadual do 

Piauí e atualmente é professora Adjunta IV da Universidade Federal 

do Maranhão. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em 

fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas: produção de 

grandes culturas (milho, arroz, feijão caupi, soja), oleráceas, abacaxi, 

física e química do solo, manejo do solo e geoestatística. 

Renan Nunes Leles 

Graduado em Ciências Biológicas (modalidade médica) (2006). Foi 

bolsista PIBIC/CNPq do Laboratório de Antropodologia Médica e 

Veterinária (LAMV) da UFG. É doutor e mestre em Medicina 

Tropícal, área de concentração em Parasitologia, pelo Programa de 

Pós-Graduação em Medicina Tropical do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública - UFG. Atualmente é professor Adjunto do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFG. Suas pesquisas são 

relacionadas a área de controle de parasitos e vetores de importância 

médica e veterinária, com destaque a Aedes aegypti, Boophilus 

microplus e Rhipicephalus sanguineus. 

Nadja Emanuelly Abreu Costa Belfort 

Graduanda em Administração pelo Instituto de Ensino Superior 

Miguel de Cervantes (IESMC). Técnica em informática pelo Instituto 

Federal do Maranhão (IFMA). 

Naira Borges Amaro 

Possui graduação em Biologia pela Universidade Católica de Goiás 

(2004). Foi bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI-

CNPq) do Laboratório de Antropodologia Médica e Veterinária 
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(LAMV) da Universidade Federal de Góias (UFG). Tem experiência 

na área de Parasitologia, com ênfase em Protozoologia Parasitária 

Animal. 

Priscilla Antunes Diógenes Bessa 

Bacharel em Medicina Veterinária pela Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Foi bolsista PIBIC/CNPq do 

Laboratório de Antropodologia Médica e Veterinária (LAMV) da 

UFG. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase 

em Reprodução Animal. 

Mauricio Santos da Silva 

Acadêmico de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Maranhão-UEMA, Atualmente Bolsista CNPq (Iniciação Cientifica). 

Técnico em Agropecuária. 

Rafael Mendes de Sousa 

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do 

Maranhão (2017) e curso técnico em Agronegócio pelo Instituto 

Federal do Maranhão (2012). Tem experiência em Agronomia, com 

ênfase em Fitotecnia, atuando principalmente nos temas: Cultivo e 

tecnologia do milho; adubação, fertilidade; manejo do solo e sistemas 

agroflorestais. Atualmente é mestrando em Agroecologia pelo 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade 

Estadual do Maranhão. 

Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta 

Doutora em Biotecnologia (RENORBIO/UECE), Graduada em 

Biologia (UEMA) e em Educação Artística - Artes Plásticas (UFMA). 

Fez pós-doutorado em Modelagem de Sistemas Biológicos na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É professora 

(adjunto IV) da Universidade Estadual do Maranhão, docente 
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permanente e vice-coordenadora do Curso de Mestrado em Recursos 

Aquáticos e Pesca (PPGRAP/UEMA), docente permanente do 

mestrado em Oceanografia (UFMA) e do Doutorado da Rede de 

Biotecnologia da Amazônia Legal (BIONORTE). Atualmente é 

diretora do Curso de Ciências Biológicas, Chefe do Laboratório de 

Biomarcadores em Organismos Aquáticos (LABOAq/UEMA), 

coordenadora do Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia e 

Monitoramento de Ambientes Aquáticos (GPEMAAq/UEMA). Tem 

experiência na área de Ecologia, com ênfase em estudos de ambientes 

aquáticos, biomarcadores em peixes e Educação Ambiental. 

Suelen Rosana Sampaio de Oliveira 

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do 

Maranhão e técnica em Meio Ambiente pelo Colégio Universitário da 

Universidade Federal do Maranhão. Atualmente é mestranda no 

Programa de Pós-Graduação em Oceanografia (PPGOceano) pela 

Universidade Federal do Maranhão. É integrante do Laboratório de 

Biomarcadores em Organismos Aquáticos (LABOAq) e participante 

do Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia e Monitoramento de 

Ambientes Aquáticos (GPEMAAq). Tem experiência com 

biomarcadores de contaminação aquática, com ênfase nos 

biomarcadores histológicos e genotóxicos. 

Thamires Oliveira Reis 

Graduanda no curso de Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual do Maranhão, UEMA. Bolsista FAPEMA (Iniciação 

Científica). Pesquisadora do Herbário Rosa Mochel - Slui. Bolsista de 

Apoio Técnico Institucional (BATI) – UEMA. 

Thiago Campos de Santana 

Mestre em Recursos Aquáticos e Pesca (Universidade Estadual do 

Maranhão-UEMA). Engenheiro de Pesca (Universidade Estadual do 

Maranhão-UEMA). Atua na área de Recursos Pesqueiros com ênfase 



Tópicos Multidisciplinares em Ciências Biológicas: trabalhando ensino, pesquisa e extensão 

 

Marcos Eduardo Miranda Santos 208 

 

nos seguintes temas: Ictiologia, Taxonomia clássica (Identificação de 

espécies marinhas e estuarinas classe Actinopterygii, Identificação de 

peixes marinhos e de água doce com valor comercial), Relação de 

nomes científicos e vulgares de peixes teleósteos e Etnoictiologia. 

Atualmente desenvolve trabalhos de taxonomia de peixes marinhos e 

estuarinos da costa maranhense com foco nas famílias Engraulidae, 

Clupeidae, Pristigasteridae, Ariidae, Mugilidae, Carangidae e 

Sciaenidae. 

Ticianne de Sousa de Oliveira Mota Andrade 

Bióloga (Universidade Ceuma, 2008). Mestre em Recursos Aquáticos 

e Pesca (UEMA, 2016). Realizou intercâmbio de curta duração no 

departamento de Antropologia da University of Georgia (2016). 

Atualmente é Superintendente de Gestão de Resíduos do Estado do 

Maranhão e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educação 

Ambiental em Unidades de Conservação do Maranhão e do 

Laboratório de Biomarcadores em Organismos Aquáticos (UEMA). 

Principais áreas de atuação: Zoologia, Ecotoxicologia, Biomarcadores, 

Resíduos Sólidos, Educação Ambiental e Compensação Ambiental. 

Tem experiência na coleta de organismos aquáticos em campo, 

processamento biológico em laboratório, análise de lâminas 

histológicas, análise de enzimas, Educação Ambiental em UCs, 

Avaliação e Cálculos de Compensação Ambiental e Gestão Ambiental 

Pública. 

Walmirton Bezerra D´Alessandro 

Possui graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás 

(2005), mestrado (2008) e Doutorado (2012) em Medicina Tropical 

(Área de concentração: Parasitologia), pelo Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG). Foi bolsista PIBIC/CNPq do Laboratório de 

Antropodologia Médica e Veterinária (LAMV) da UFG. Atualmente, 

é professor do Centro Universitário Unirg-Gurupi-To onde leciona 
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para graduação em medicina desde 2012. É professor orientador do 

Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde 

pela Faculdade de Farmácia-UFG (PPGAAS/UFG) e pós-doutorando 

pelo PPGAAS. Tem experiência na área de Parasitologia, Artrópodes 

Parasitos e ou Vetores, Banco de Sangue, Imunohematologia, 

Doenças Tropicais e Infecciosas, Epidemiologia, Diagnóstico 

Laboratorial, Bioestatística, Revisão sistemática e metanálise. e-mail: 

walmirton@hotmail.com 

Wanda dos Santos Batista 

Graduada em Ciências Biológicas - Licenciatura pela Universidade 

Estadual do Maranhão. Atuando na área de Ecologia Aquática com 

ênfase em estudos sobre ecologia de ambientes aquáticos, 

biomarcadores em peixes e crustáceos e monitoramento ambiental de 

áreas portuárias. Pesquisadora pelo o Grupo de Pesquisa em 

Ecotoxicologia e Monitoramento de Ambientes Aquáticos 

(GPEMAAq) e Técnica do Laboratório de Biomarcadores em 

Organismos Aquáticos (LABOAq). Áreas de atuação: Ecotoxicologia, 

Biomarcadores, Pesca e Educação Ambiental em comunidades de 

pescadores. 

Zafira da Silva de Almeida 

Doutora em Zoologia pela pela Universidade Federal do Pará/Museu 

Emilio Goeldi (2009) Mestre em Oceanografia pela Universidade 

Federal de Pernambuco (1996). Graduada em Ciências Biológicas 

pela Universidade Federal do Maranhão (1991). Foi fundadora e 

Diretora do Curso de Ciências Biológicas UEMA, gestão 2009 a 2012, 

Fundadora e Coordenadora do Curso de Especialização em Educação 

Ambiental gestão 2001. Atualmente é Membro da Academia 

Maranhense de Ciências, professora adjunta IV da Universidade 

Estadual do Maranhão, Chefe do Laboratório de Pesca e Ecologia 

Aquática (LabPEA), e Assessora de Gestão Ambiental (AGA/UEMA) 

da mesma instituição. Docente nos cursos de Mestrado acadêmico em 
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Recursos Aquáticos, Pesca e Biodiversidade, Ambiente e Saúde do 

Centro de Estudos Superiores de Caxias (CESC), e da Graduação de 

Ciências Biológicas. Possui experiência na área de Zoologia com 

ênfase ao grupo de peixes, atuando em Gestão e Dinâmica 

Populacional de Recursos Pesqueiros. Principais temas: Gestão de 

Recursos Pesqueiros do Maranhão, Dinâmica Trófica, Reprodução de 

Peixes, Bentos (malacofauna, poliquetas e crustáceos), 

Elasmobrânquios e Educação Ambiental. Possui atualmente 18 artigos 

publicados em Periódicos Capes, 4 livros organizados e 26 capítulos 

de livros nas linhas de pesquisa em gestão de recursos pesqueiros, 

reprodução de peixes e Bentos. 
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