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Apresentação
Trazer para a reflexão as realidades e os contextos vividos pela
humanidade em seus mais diversos modos de socialização é pertinente e
salutar a qualquer tempo. Em épocas em que os processos de individualismo despontam como regra, e não exceção, é preciso remanejar esse
antropocentrismo e inserir nos pensamentos e nas ações elementos que
busquem reintroduzir uma ética nas relações entre sujeitos e sujeitos e
entre meio ambiente e sujeitos.
Um desses elementos que pode ser apontado é o cuidar. 1 Para Boff,
filósofo brasileiro, o cuidar tem sua fonte no sentimento, pois entrelaça
características do humano e o põe como parte, nos faz importar, ou seja,
trazer para dentro aquilo que importa e nos afeta, nos faz parte e pertencentes de um todo.
Ponto significativo nessa trajetória de reconhecimento de que se é
parte de algo, e, neste caso, do meio em que vivemos, sejam esses espaços
a cidade, a macrorregião, o país ou, na grande escala, o planeta, é a autoconsciência de que nossa ação hoje gera efeito imediato para esta e para
as próximas gerações, e isso nos impõe maior reponsabilidade sobre os
processos de exploração do meio ambiente e de sua transformação geradas pela ação do homem.
O filósofo Hans Jonas escreve que nesses processos de transformação devemos incluir os sujeitos na nossa ação e deliberação. Ele escreve:
“inclua na tua escolha presente a futura integridade do homem como um
dos objetos do teu querer”.2 Esse apontamento é, sobretudo, um agir ético
1- BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano. Petrópolis: Vozes, 2011.
2- JONAS, Hans. Princípio da responsabilidade. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2006.
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que busca a autoconservação do homem e dos demais seres vivos em nosso planeta. É uma conduta a ser experenciada se buscarmos a qualidade
de vida e o prolongamento da vida.
Agindo conforme indicado por Jonas, conduzimos a humanidade e
tudo aquilo que nos importa para a manutenção da dignidade e da integralidade da vida e dos elementos significativos para a preservação e continuidade das espécies que coexistem em nossa casa maior, a Terra.
Além destas reflexões, nos cabem, ainda, perguntas sobre esta temática: como fazer coexistir os processos exploratórios hoje necessários para
as mais diversas instâncias de manutenção dos estilos de vida do homem
e a capacidade que o meio ambiente pode ofertar, já que ambos não se
oferecem na mesma velocidade? Como instruir esta e as gerações que virão a agir e transformar o planeta de modo ético e responsável centrando
a ideia do cuidado com o meio ambiente não apenas porque precisamos
dele, mas, sim, porque somos parte dele, e um só, na forma de rizoma?
Esta é a proposta e a busca da Revista Tribus da Amazônia, que, em
suas edições, será composta de pesquisas e discussões científicas que buscam ampliar o debate sobre esses temas multidisciplinares conforme são
as áreas de Ciências Agrárias, Humanas e Social, investigando como, nesses
processos e de modo articulado e ético, encontrar os mecanismos que formatem uma sociedade que saiba coexistir e se perpetuar.

Robson Francisco da Costa
Doutorando em filosofia; Universidade Federal do Paraná – Brasil.
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S E ÇÃO I
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Manejo do solo nos atributos químicos
e matéria orgânica em solos de
Roraima, norte da Amazônia

Maria Ivonilde Leitão de Sousa;1 José Frutuoso do Vale Júnior;2 Sandra
Cátia Pereira Uchôa;2 Celeste Queiroz Rossi;3 Marcos Gervasio Pereira4*
1- Prefeitura Municipal de Boa Vista, Rua General Penha Brasil, 101, São Francisco, CEP 69305-130, Boa Vista-RR.
2- Universidade Federal de Roraima, Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, BR 174, km 12, CEP 69304-000.
3- Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Juruti, Rua Arnaldo Pinheiro,
S/N, Bairro Maracanã, CEP 68170-000.
4- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Agronomia, Departamento de Solos, BR 465, km 7, CEP 23890-000, Seropédica-RJ, Brasil.
*Autor correspondente. E-mail: mgervasiopereira01@gmail.com

Resumo: A conversão de ecossistemas naturais em sistemas de produção
provoca alterações significativas nas propriedades químicas do solo. O
objetivo do trabalho foi investigar as mudanças nas características químicas do solo de um Argissolo Vermelho Amarelo em diferentes sistemas de
produção no estado de Roraima, norte da Amazônia, Brasil. As amostragens foram realizadas em dezembro de 2008 em cinco diferentes manejos: floresta nativa (FN), sistema de pastagem em pousio (PP), sistema de
pastagem desmatada e abandonada (PDA), sistema de plantio convencional (PC) e sistema de cultivo mínimo (CM). As amostras de terra foram
coletadas nas profundidades de 0-0,1; 0,1-0,2 e 0,2-0,4m. Os resultados
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indicaram que a conversão de floresta nativa para sistemas de cultivo
não promoveu alterações expressivas nas propriedades químicas dos solos, apesar do aporte de fertilizantes químicos e revolvimento do solo. A
maioria dos atributos químicos permaneceu abaixo do nível crítico (classe
baixa), exceto o Ca trocável no sistema PDA, que passou para a classe de
fertilidade média. A mineralização da matéria orgânica e as cinzas oriundas da queima dos restos da vegetação nativa proporcionaram melhorias
nos atributos químicos do sistema PDA. Os solos, independentemente do
sistema, apresentaram valores de fósforo remanescentes, em sua maioria
altos, principalmente nos horizontes superficiais, o que resulta em uma
baixa capacidade de adsorção de fosfato.
Palavras-chave: Propriedades químicas; mudança no uso do solo; Amazônia brasileira.
Soil management in chemical attributes and organic matter in soils of
Roraima, northern Amazônia
Abstract: The conversion of natural ecosystems into production systems cause significant changes in soil chemical properties. The objective of this work was to investigate the changes in soil chemical
characteristics of a Ultisol (Argissolo Vermelho-Amarelo) in different
production systems in the state of Roraima, northern Amazonia, Brazil. The samplings were carried out in December 2008 in five different
managents: native forest (FN), fallow pasture system (PP), deforested
and abandoned pasture system (PDA) conventional planting system
(PC). The soil samples were collected at the following depths: 0-0.1;
0.1-0.2; 0.2-0.4 m. The results indicated that the conversion of native forest to cropping systems did not promote significant changes in
the chemical properties of soils, despite the contribution of chemical
fertilizers and soil rotation. Most of the chemical attributes remained
below the critical (low-class) level, except for the exchangeable Ca in
the PDA system that went into the mean fertility class. The mineralization of the organic matter and the ashes from the burning of native
vegetation resulted in improvements in the chemical attributes of the
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PDA system. Soils, independently of the system, presented remnant
phosphorus values, mostly high, mainly in the surface horizon, which
results in a low phosphate adsorption capacity.
Key words: Chemical properties; change in land use; brazilian Amazon.

Introdução
A ocupação da Amazônia tem ocorrido de forma desordenada nos
últimos quarenta anos, substituindo a cobertura vegetal original de floresta
por áreas agricultáveis para a produção de alimentos e pecuária extensiva.
(NEVES et al., 2014). No entanto, a maior parte dos solos da Amazônia
tem uma baixa fertilidade natural, devendo a manutenção da floresta à
sua alta diversidade vegetal, composta por espécies nativas adaptadas às
condições climáticas e nutricionais do solo (RIVERO et al., 2011).
A floresta ainda assume a função de proteger o solo da degradação
e promover a intensa ciclagem dos nutrientes. Desse modo, a Floresta
Amazônica apresenta-se como um ecossistema em clímax, pelo alcance
de um equilíbrio dinâmico entre a produção e o consumo de matéria
orgânica (NEVES et al., 2014).
Mas o equilíbrio desse ecossistema é rompido quando a vegetação nativa é retirada e queimada, e a área é convertida em sistemas
de produção agrícola. A conversão de floresta para pastagem pode resultar na mudança da qualidade e quantidade de matéria orgânica e
outras propriedades físicas e químicas do solo, devido principalmente
à introdução de uma nova fonte, oriunda de decomposição de resíduos
vegetais derivados das gramíneas (FARIA, 2010). De forma geral, as
principais limitações dos solos tropicais, sobretudo dos latossolos e
argissolos, são a baixa capacidade de troca de cátions total (CTC), alta
fixação de fósforo e concentração de alumínio tóxico (Al3 +), e podem
ser reduzidos com o aporte e preservação dos teores de carbono orgânico do solo (BALDOTTO et al., 2015).
Nas áreas convertidas em agricultura e, ou, pastagem o uso do fogo
é amplamente difundido como prática de manejo do solo, promovendo
a mineralização do carbono e gerando um consequente aumentando na
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disponibilidade de nutrientes para o crescimento das plantas. Esse incremento dos teores de Ca, K e P pelas cinzas também favorece o decréscimo
nos teores de Al, fato que pode resultar no primeiro e/ou segundo ano de
cultivo em uma produção razoável, tanto na biomassa vegetal das pastagens como nas colheitas de grãos (GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2004).
A ação do fogo afeta diretamente a quantidade e qualidade da matéria orgânica do solo (MOS), e depende, principalmente, da intensidade
deste, do tipo de vegetação e da textura do solo (GRANGED et al., 2011).
Além disso, o carbono resultante da queima atua negativamente sobre o
solo, sendo biológica e quimicamente inerte, fazendo com que permaneça
livre da ação microbiana, não contribuindo, assim, para a formação da MOS
(SKJEMSTAD et al., 1999), podendo até mesmo reduzir seu conteúdo.
Resultados de estudos mostraram que as cinzas enriquecidas em nutrientes são responsáveis pelo aparente aumento na fertilidade dos solos. A
quantidade de nutrientes liberados pela queima depende da idade da vegetação e da intensidade da queimada, porém a quantidade de nutrientes incorporados no sistema não depende somente da quantidade de cada elemento
nas cinzas, mas também da capacidade do solo em reter esses nutrientes em
uma forma que possam ser absorvidos pelas plantas (JACQUES, 2002).
Tendo em vista o avanço da pecuária e da agricultura no sul do estado de Roraima sobre as áreas de Floresta Amazônica, faz-se necessário o
desenvolvimento de estudos que contribuam com a sustentabilidade dos
sistemas de uso que vêm sendo estabelecidos a partir da retirada da floresta. Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar as características
químicas e o conteúdo de matéria orgânica em um argissolo vermelho-amarelo convertido de floresta em diferentes sistemas de uso.

Materiais e métodos
As áreas selecionadas para este estudo estão localizadas na fazenda
Umirizal, pertencente ao município de Bonfim, no estado de Roraima,
propriedade privada com 5.340ha, localizada a 45km de Boa Vista, inserida na região da Serra da Lua, com coordenadas geográficas 2º 33’36’’e 2º
43’ 12’’ N e 60º 19’ 12’’ e 60º 24’ 00’’W.
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De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do
tipo awi, tropical chuvoso com período seco definido. A precipitação média anual de 1.600mm, sendo os meses de abril a julho os mais chuvosos,
com temperatura média de 25C.
As áreas experimentais estão sob Argissolo Vermelho Amarelo (SANTOS
et al., 2013). Para este estudo foram selecionadas quatro áreas com diferentes sistemas de uso e uma área com floresta nativa como referencial da antropização, a
seguir descritas: Floresta Nativa (FN) – compreende uma cobertura de transição
da região de floresta e savana em Roraima, cuja tipologia é floresta estacional semidecídua, sem antropização até a data da realização deste trabalho. Pastagem em
Pousio (PP) – Pasto em Pousio com a seguinte sequência de manejo: Brachiaria
decumbens/Brachiaria brizantha/Brachiaria brizantha em pousio. A área foi aberta
em 1980, com 28 anos de antropização e uso do fogo periodicamente para renovação do pasto de Brachiaria decumbens, e houve uso de máquina para destoca 16
anos após sua abertura. Em 2007 fez-se gradagem, adubação com N-P-K (5-2515) 80kg ha-1 e semeadura com Brachiaria brizantha, permanecendo em pousio
até a data da coleta do solo. Pastagem Desmatada e Abandonada (PDA) - A área
foi aberta em 1998, com 10 anos de antropização. Em 2004 foi realizada uma roçada manual, permanecendo em pousio até em 2008, quando foi realizado a destoca com uso do trator de esteiras para amontoamento das madeiras e retirada de
troncos remanescentes. Plantio Convencional (PC) - A área foi aberta em 1980,
com 28 anos em antropização, uso do fogo periodicamente para renovação do
pasto de Brachiaria decumbens, e no intervalo de uso efetuou-se a limpeza dos tocos remanescentes com trator de esteira. Em 2007 foi realizado o preparo do solo
com grade aradora, sendo repetida em 2008. Naquele mesmo ano foi semeado
milho em plantio convencional, sendo empregado N-P-K (5-16-16) para adubação da área. Cultivo Mínimo (CM) – A área foi aberta em 1980, com 28 anos de
antropização, uso do fogo periodicamente para renovação do pasto de Brachiaria
decumbens, e no intervalo de uso efetuou-se a limpeza dos tocos remanescentes
com trator de esteira. Em 2003 foi feita a limpeza da área com roçadeira mecânica
e trator com lâminas. Em 2004, preparo do solo com grade aradora e niveladora e
semeio de arroz, com uso de fertilizante N-P-K (5-25-15 com 300kg ha-1) e também adubação em cobertura com ureia com 80kg ha-1. Na adubação de cobertura
do arroz com ureia foi semeada Brachiaria brizantha para renovação da pastagem.
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Em 2008 a área foi cultivada com milho em cultivo mínimo, sendo empregado
N-P-K (5-16-16) para adubação da área.
As áreas foram exploradas com pecuária em todo período, exceto quando estavam sendo utilizadas com agricultura ou em processo de reforma ou
renovação. A partir de 1990, somente a área PPDA foi manejada com fogo.
Em dezembro de 2008 foi realizada a amostragem dos cinco sistemas. A área de amostragem em cada sistema foi delimitada em 1ha
(100m x 100m), sendo abertas cinco mini trincheiras com profundidades
de até 0,40m, subdividida em três profundidades de 0-0,10, 0,10-0,20 e
0,20- 0,40m. Para tanto, foi marcado um transecto de 100m e distribuídos
pontos (trincheiras) a cada 20m, totalizando os cinco pontos de amostragem (repetições) por sistema de uso.
As variáveis foram avaliadas na terra fina seca ao ar (TFSA), sendo:
o pH em água e em solução de KCl 1mol L-1, determinado por potenciometria, utilizando a proporção de 1:2,5 (v/v) de solo:solução. Os cátions
trocáveis, extraídos em KCl 1mol L-1 (Ca2+ e Mg2+), foram determinados por espectrometria de absorção atômica. O Al3+, extraído por KCl
1mol L-1, foi determinado titulometricamente com NaOH 0,025mol L-1. A
acidez potencial (H + Al) foi determinada por meio de extração com acetato de Ca 0,5mol L-1 pH 7 e quantificada por titulação com NaOH, e as
formas disponíveis de P e K foram extraídas por Mehlich-1, determinando-se o K por fotometria de chama, e o P por colorimetria (DONAGEMMA
et al., 2011). A partir dos resultados obtidos do complexo sortivo, foram
calculados os valores de soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions
total (T) e efetiva (t), saturação por bases (V) e saturação por Al (m).
O fósforo remanescente (P-rem) foi determinado na TFSA em solução de CaCI2 10mols L-1 contendo 60mg L-1 de P (KH2 PO4), na relação solo: solução de 1:10, com agitação durante 1h. Em seguida efetuou-se a separação das fazes sólida e líquida, e na solução de equilíbrio
determinou-se a concentração de P utilizando-se o método da vitamina C
(ALVAREZ et al., 2000).
O carbono orgânico (C) foi determinado conforme o método Walkey-Black (DONAGEMMA et al., 2011), na oxidação por via úmida com dicromato de potássio (K2 Cr2 O7 0,5mol L-1) em meio sulfúrico, e foi obtida a
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matéria orgânica do solo (MOS) multiplicando-se o C (%) pelo fator 1,724.
Os resultados foram analisados quanto à normalidade e homogeneidade
dos dados por meio dos testes de Lilliefors e de Cochran e Barttlet, respectivamente. Posteriormente foi analisado como delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos, três profundidades e cinco repetições. Os
resultados foram submetidos à análise de variância com aplicação do teste F, e
os valores médios, quando significativos, foram comparados entre si pelo teste
de tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o programa SISVAR, Versão 5.

Resultados e discussão
Os teores de matéria orgânica dos solos estão apresentados na Figura 1.
Houve acréscimo de 39% da MOS no sistema PDA em relação a FN. O sistema
PP não se diferenciou do FN, enquanto o PC e CM apresentaram teores de MOS
inferior a FN. A série de acúmulo de matéria orgânica entre os sistemas pode ser
assim apresentada: PDA>FN=PP>PC=CM. O maior acúmulo de matéria orgânica
no sistema PDA pode ser atribuído à regeneração da vegetação secundária e ao
resíduo da destoca que permaneceu sobre o solo sendo lentamente mineralizado.

30
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Figura 1 - Teores de matéria orgânica em amostras de argissolo vermelho-amarelo em função de cinco sistemas de uso da terra e três profundidades (00,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40m). Médias seguidas pela mesma letra maiúscula entre
as profundidades e minúsculas entre os sistemas não diferem entre si pelo teste
de Tukey (p<0,05). FN: Floresta Nativa, PP: Pastagem em Pousio; PDA: Pastagem
Desmatada e Abandonada; PC: Plantio Convencional; CM: Cultivo Mínimo.
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Especificamente para os sistemas PDA e PP, o pousio pode ser uma
estratégia conservacionista que favoreceu a manutenção ou até o incremento do teor de matéria orgânica em relação à floresta nativa. Em relação ao estabelecimento de pastagem, Faria et al. (2010) demonstraram
que esta pode não só recuperar os teores de C, como, em alguns casos, superá-los. Lal (2002) relaciona esse acúmulo de C à eficiência de ciclagem
de nutrientes do sistema radicular das gramíneas.
Em estudos sobre frações químicas e físicas da matéria orgânica sob
diferentes sistemas de uso em Roraima, Guardiola et al. (2017) verificaram que os teores de matéria orgânica do solo MOS decresceram em
profundidade e variaram de 7,1 a 26,8g kg-1 na camada até 0,40m de
profundidade, e de 7,7 a 0,5g kg-1 na profundidade de 0,40-0,60m. Na
camada de 0-0,10m, nos sistemas pastagem e integração lavoura-pecuária,
os autores identificaram maiores teores de MOS quando comparados aos
outros sistemas estudados. Porém, nas demais profundidades não houve
diferenças entres os teores de MOS.
Estudando a qualidade química e física do solo sob vegetação arbórea nativa e pastagens no Pantanal sul-mato-grossense, Cardoso et al.
(2011) verificaram diminuições nos teores de matéria orgânica e nos atributos químicos do solo em todas as áreas com substituição da floresta
nativa por áreas de pastagens. No entanto, o processo de desmatamento e
queima para conversão de áreas nativas em agricultura resulta, em geral,
na redução acentuada do conteúdo de C do solo, como observado nos
sistemas PC e CM desse estudo.
Constatou-se uma diminuição dos teores de matéria orgânica em
profundidade, estando relacionada com uma maior deposição superficial
de resíduos vegetais e animais, padrão também verificado por Sousa e
Alves (2003), estudando as propriedades químicas de um latossolo vermelho distrófico de cerrado sob diferentes usos e manejos.
Os teores de cálcio variaram nas três profundidades dentro das cinco áreas (Tabela 1). A área PDA apresentou maior teor de cálcio para as
três profundidades e o menor valor foi observado na área CM na profundidade 0-0,10m. Nas profundidades 0,10-0,20m e 0,20-0,40m, o menor
valor de cálcio foi encontrado no FN. Para FN e PDA, os teores de cálcio
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diminuíram em profundidade. Já nas áreas PP, PC e CM, se mantiveram
estatisticamente iguais nas profundidades 0,10-0,20m e 0,20-0,40m.
Tabela 1 - Teores de cálcio (Ca +2), magnésio (Mg +2), potássio (K +),
soma de bases (SB), CTC efetiva e CTC total em amostras de argissolo
vermelho-amarelo em função de cinco sistemas de uso da terra, três profundidades (0-0,10m, 0,10-0,20m e 0,20-0,40m), média de cinco repetições, Serra da Lua – RR, 2008.
Sistema
de uso

Profundidade (m)
0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

------ Ca+2 ------

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

------ Mg+2 ------

0-0,1

0,1-0,2

0,2-,04

------ K+ ------

FN

0,8 cdA

0,4 cB

0,2 cC

0,2 bA

0,1cB

0,1 bB

0,1 bA

0,1 aA

0,0 dB

PDA

1,4 aA

1,0 aB

0,8 aC

0,3 aA

0,2 abB

0,1 aB

0,1 aA

0,1aB

0,1 cC

PP

1,0 bA

0,7 bB

0,7 aB

0,2 bcA

0,2 aAB

0,1 aB

0,1 bA

0,1 aA

0,0 cdB

PC

0,9 bcA

0,5 bB

0,4 bB

0,2 cA

0,1 bcA

0,1 aA

0,1 aA

0,1 aB

0,1 bB

CM

0,7 dA

0,6 bB

0,5 bB

0,3 aA

0,2 aB

0,1 aC

0,1 aA

0,1 aB

0,1 aA

------ V% ------

----- CTC efetiva -----

----- CTC total -----

FN

27 bA

24 dA

15 dB

1,4 bA

0,8 bB

0,55 dC

4,1 abA

2,09 abB

1,67 aC

PDA

43 aB

53 aA

58 aA

1,9 aA

1,2 aB

0,96 aC

4,3 aA

2,31 aB

1,66 aC

PP

35 abA

50 abB

53 abB

1,3bA

0,9 bB

0,84 abB

3,6 bA

1,77 bB

1,58 aB

PC

40 aA

35 cA

39 cA

1,3 bA

0,8 bB

0,63 cC

2,9 cA

1,92 abB

163 aB

CM

37 aB

44 bA

45 bA

1,2 bA

0,9 bB

0,71 bcC

3,1 cA

1,81 bB

1,57 aB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não
apresentam diferenças significativas a 5%, pelo teste de Tukey. FN: Floresta Nativa, PP:
Pastagem em Pousio; PDA: Pastagem Desmatada e Abandonada; PC: Plantio Convencional; CM: Cultivo Mínimo.

Os teores de magnésio trocável apresentaram diferenças entre sistemas e profundidades, variando de 0,05 a 0,34cmolc dm-3. Os sistemas
PDA e CM apresentaram valores comparáveis e superiores aos demais sistemas, na profundidade de 0-0,10m. Em relação às profundidades, pode-se
observar que os maiores teores de magnésio se concentram em superfície,
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diminuindo em profundidade, com exceção do PC, que se manteve igual
nas três profundidades. Para FN e PDA não houve alteração dos teores de
0,10-0,20m e de 0,20-0,40m, sendo que a área PP apresentou valor intermediário na profundidade 0,10-0,20m. O sistema PDA apresentou os
maiores teores de cálcio e magnésio. Para o cálcio, especificamente, houve
um incremento da ordem de 75% em relação ao FN. Para o teor de magnésio não houve diferenças significativas entre os sistemas PDA e CM.
Baseado em estudos de Souza e Alves (2003), os resultados observados para o sistema PDA podem ser explicados pela ciclagem de cálcio
via decomposição dos resíduos da derrubada da floresta e ao aumento da
CTC efetiva do solo, capaz de reter mais cátions nessa camada. A manutenção do cálcio no sistema deu-se pela regeneração da vegetação secundária que contribuiu com a ciclagem da matéria orgânica. A derrubada e
queima da floresta pode ocasionar um aumento desse nutriente no solo,
sendo que a maior quantidade de Ca do sistema encontra-se na biomassa
da vegetação e é liberada junto às cinzas após a queimada (FERNANDES;
FERNANDES, 2007).
A FN apresentou teor de cálcio trocável comparável ao sistema CM
na profundidade 0-0,10m, sendo inferior aos demais nas profundidades
0,10-0,20m e 0,20-0,40m. De acordo com Vital et al. (2004), a quantidade e a qualidade de nutrientes fornecidos ao solo, pela deposição da
serapilheira, são variáveis, sendo dependente principalmente das espécies
que compõem a formação florestal e da disponibilidade de nutrientes
no solo e da textura do solo, outro fator de importância é a precipitação
pluviométrica.
Os teores de potássio variaram entre 0,02 a 0,12cmolc dm-3 entre
os sistemas e profundidades. Ao contrário do cálcio e magnésio, os teores de potássio não se diferenciaram entre as profundidades 0-0,10m e
0,10-0,20m indicando um movimento desse elemento no perfil. Araújo
et al. (2004) observaram maiores teores nos primeiros centímetros e até
próximo a 0,10m. Os sistemas FN e PP apresentaram valores inferiores e
comparáveis na profundidade 0-0,10m. Na camada 0,10-0,20m, não houve diferenças estatísticas entre os sistemas. Na profundidade 0,20-0,40m
o maior valor foi observado no CM, dada a adubação ocorrida em duas

20

épocas 2004 e 2008, indicando lixiviação desse elemento. Os teores de
K não se diferenciaram entre as áreas PDA, PC e CM, sendo que na área
PDA pode-se atribuir a incorporação de cinzas provenientes de queimadas na limpeza e preparo do solo, prática comum na Amazônia, estando
de acordo com que acontece em outros ambientes, fazendo com que esse
cátion seja liberado para a solução do solo e disponibilizado para as plantas. Em PC e CM o potássio foi oriundo, sobretudo da adubação com N-P-K, comprovando a afirmação de Wiethölter (2002), de que a fertilidade
dos solos degradados, pode ser recuperada com a utilização do sistema de
manejo adequado a cada cultura e tipo de solo, apesar de que a adubação
em alguns sistemas o teor de K no solo apresenta baixa disponibilidade.
Os sistemas de cultivo apresentaram teores de K significativamente maiores ou semelhantes ao sistema FN. Esses resultados divergem daqueles
encontrados por Araújo et al. (2004) quando afirmam que, em geral, os
teores de K tendem a decrescer com o tempo de uso. Verifica-se, ainda,
que os teores de K disponível foram mais expressivos na camada 0-0,10m.
Neste estudo não houve aumento nos teores de K no solo com o tempo
de pousio no PP, indicando que o tempo de recuperação (pousio) nesse
sistema deve ser superior a um ano. Por outro lado, a adubação N-P-K realizada em 2007 foi apenas de manutenção, sendo necessária a reposição,
independentemente do uso, para a manutenção da disponibilidade do nutriente para a vegetação de cobertura. Esses resultados seguiram a mesma
tendência em estudos realizados por Melo et al. (2006), que quantificaram valores semelhantes nos teores de potássio em áreas de Argissolo com
vegetação de braquiária em cultivo de 10 e 15 anos no estado de Roraima.
Os valores de soma de bases variaram entre 1,86 a 0,25cmolc dm-3
nas cinco áreas e nas três profundidades. A área PDA apresentou soma de
bases superior às demais, reflexo dos maiores teores das bases trocáveis e
redução da acidez trocável. Os maiores valores da soma de bases ficaram
concentrados na camada superficial do solo devido à influência das cinzas
ou da adubação com N-P-K, decrescendo em profundidade, com maiores
gradientes para PDA e FN que não tiveram o solo revolvido.
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A saturação por bases variou entre 27% a 43% entre os sistemas na profundidade de 0- 0,20m, conferindo um caráter distrófico a todas as áreas avaliadas, independente de seu manejo, sendo a área FN a que apresentou menor
valor nas três profundidades estudadas. Observa-se que os sistemas PDA e PP
passam a condição de endoeutróficos nas camadas 0,10-0,20m e 0,20-0,40m.
Valores elevados de saturação por bases em profundidade podem estar relacionados com o maior transporte dos cátions Ca e Mg no perfil devido à formação de complexos organometálicos que facilitam sua mobilidade no solo
a maior quantidade de água infiltrada (SIDIRAS; PAVAN, 1985).
Os valores da CTC efetiva variaram entre 1,86 a 0,55cmolc dm3, e os da CTC total variaram entre 1,58 a 4,33cmolc dm-3 (Tabela 1)
nas cinco áreas e nas três profundidades. Para a CTC efetiva, os valores
foram muito próximos dos valores médios da soma de bases, em consequência dos baixos teores de Al nesses sistemas. Já a CTC total foi
classificada como baixa, reflexo da mineralogia dominada pela caulinita
e pela qualidade da matéria orgânica do solo. Esses valores decresceram
ao longo do perfil do solo. O sistema PDA não se diferenciou estatisticamente da FN, apesar do maior acúmulo de MOS nesse sistema, embora
se verifique um aumento das bases no PDA. A não influência da MOS na
CTC do solo do PDA vai de encontro com as correlações lineares positivas entre acúmulo de matéria orgânica e CTC registradas na literatura
(OLIVEIRA et al., 2008).
Os valores de pH (em H2O) e pH (KCl) foram afetados apenas
pelos sistemas. Já os teores de acidez potencial e a saturação por alumínio
são afertados pela interação entre sistemas de uso e as diferentes profundidades (Tabela 2). O pH (em H2O) em todas as amostras apresentou
níveis de acidez de média a fraca, com valores variando 5,1 a 5,8. Em
estudos sobre frações químicas e físicas da matéria orgânica sob diferentes sistemas de uso em Roraima, Guardiola et al. (2017) verificaram que
os valores de pH variaram de 4,8 a 5,7 até a profundidade de 0,40m,
corroborando os valores encontrados neste estudo. O valor da acidez potencial nos sistemas nas diferentes profundidades variou de muito baixos,
0,70cmolc.dm-3, na camada de 0,20-0,40m do PDA, a médios na camada
0-0,10m da FN (2,97cmolcdm-3).
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Tabela 2 - Valores de pH em água, pH em KCl, acidez potencial (H+Al)
e saturação por alumínio (m%) em amostras de argissolo vermelho-amarelo em
função de cinco sistemas de uso da terra, três profundidades (0-0,10m, 0,100,20m e 0,20-0,40m), média de cinco repetições, Serra da Lua – RR, 2008.
H + Al (cmolçdm-1)

pH

m (%)

Sistema
de uso

H2O

Kcl

ΔpH

00-0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

00-0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

FN

5,0 b

4,3 b

-0,67 ab

2,97 aA

1,60 aB

1,42 aB

20 aC

36 aB

55 aA

PDA

5,8 a

5,0 a

-0,81 ab

2,47 bA

1,11 bB

0,70 bC

0 cA

0 cA

0 bA

PP

5,7 a

4,8 a

-0,87 a

2,36 bcA

0,88 bB

0,74 bB

8 cA

0 cA

0 bA

PC

5,1 b

4,5 b

-0,60 b

1,73 dA

1,24 abB

1,00 abB

8 bB

13 bA

0 bC

CM

5,4 ab

4,6 ab

-0,76 ab

1,93 cdA

1,01 bB

0,86 bB

8 bA

11 bA

0 bB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não
apresentam diferenças significativas a 5%, pelo teste de Tukey. FN: Floresta Nativa, PP:
Pastagem em Pousio; PDA: Pastagem Desmatada e Abandonada; PC: Plantio Convencional; CM: Cultivo Mínimo.

A FN apresentou maior acidez ativa enquanto os sistemas PP e PDA
apresentaram os menores valores e estatisticamente semelhantes. Valores
mais elevados da acidez ativa no PDA podem estar relacionados com a
capacidade que os resíduos vegetais deixados sob a superfície do solo têm
em diminuir a acidez e reduzir o efeito tóxico do alumínio pela complexação com os ácidos orgânicos, ou ainda as cinzas remanescentes na
área, que agem como corretivo da acidez do solo, adicionando íons OH-,
que irão neutralizar íons H+, aumentando o pH, favorecendo a troca de
cátions e o aumento das bases, P e Zn, além da redução de Al3+ trocável,
condição favorável às culturas (SILVA et al., 2006).
A baixa saturação por alumínio nas três profundidades estudadas
pode ser atribuída ao efeito alcalino das cinzas. Em trabalho realizado por
Melo et al. (2006) em sistemas antropizados com uso de fogo, foi observada acidez ativa de média a fraca e influência das cinzas na neutralização
da acidez trocável evidenciada nos horizontes superficiais com aumento
dos cátions trocáveis pela queima dos restos culturais.
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Os resultados obtidos para os valores negativos de ΔpH em todas as
áreas estudadas atestam que não houve mudança no caráter eletroquímico
dos solos, mostrando que o manejo não alterou as áreas antropizadas em relação à floresta, verificando que há indícios de predomínio de argilominerais
silicatados, principais receptores de cátions, sobre as cargas positivas dos óxidos e hidróxidos de Fe e Al (YU, 1997). De acordo com Melo et al. (2006), a
natureza eletroquímica obtida reflete a natureza caulinítica desses solos e sua
pobreza química para exploração em sistemas de cultivo ou pastagens sem o
aporte de fertilizantes e a incorporação de matéria orgânica.
Para os teores de fósforo disponível no solo, houve interação entre as áreas e as profundidades avaliadas (Tabela 3). As áreas estudadas registraram baixos teores de P disponível no solo, fato comum nas pastagens degradadas em
Roraima, as quais dependem totalmente da ciclagem biológica ou do aporte de
fertilizantes (MELO et al., 2006). Os autores verificaram a condição de baixa
disponibilidade de P em argissolos quando comparados a Latossolos, que apresentam até dez vezes mais P total em relação aos encontrados nos Argissolos.
Tabela 3 - Fósforo disponível (P-disp) e fósforo remanescente (P-rem)
em amostras de argissolos vermelho-amarelo em função de cinco sistemas
de uso da terra, três profundidades (0-0,10m, 0,10-0,20m e 0,20-0,40m),
média de cinco repetições, Serra da Lua – RR, 2008.
Sistema
de uso

Profundidade (m)
0-0,10

0,10-0,20

0,20-0,40

0-0,10

0,10-0,20

0,20-0,40

---- P-desp (mg dm-3) ----

---- P-rem (mg dm-3) ----

FN

1,84 dA

0,68 bB

0,21 aB

46,5 aA

43,3 bA

42,7 aA

PDA

2,53 cA

0,62 bB

0,40 aB

47,2 aA

46,4 abA

44,7 aA

PP

2,59 cA

1,20 abB

0,65 aB

46,0 aA

48,4 abA

46,0 aA

PC

6,27 aA

1,83 aB

0,54 aC

50,9 aA

49,1 aA

46,2 aA

CM

3,30 bA

0,79 bB

0,54 aB

49,5 aA

46,0 abAB

43,9 aB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não
apresentam diferenças significativas a 5%, pelo teste de Tukey. FN: Floresta Nativa, PP:
Pastagem em Pousio; PDA: Pastagem Desmatada e Abandonada; PC: Plantio Convencional; CM: Cultivo Mínimo.
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Observa-se um acúmulo de fósforo na superfície, bem como a diminuição
dos teores em profundidade para todas as áreas estudadas. Esse fato é comum
em solos amazônicos, sendo associado à baixa mobilidade do P no solo, a natureza ácida dos solos e a pobreza química do material de origem, uma vez que parte
do P se encontra na biomassa vegetal (SILVA et al., 2006; LUIZÃO et al., 2007).
Os valores para P-rem (Tabela 3) demonstram que os diferentes sistemas apresentam baixa capacidade de adsorção de P e baixa capacidade
tampão de fosfatos independentemente da profundidade. Este fato sugere
o bloqueio dos sítios de adsorção do P pela matéria orgânica contida no
horizonte superficial. Dubus e Becquer (2001) verificaram correlação negativa entre a sorção de P e de C orgânico.
Na profundidade 0,10-0,20m observa-se que o P-rem do FN se diferencia do PC quanto à capacidade de adsorção do P, embora em pequena
magnitude. A superioridade do sistema FN quanto à adsorção de P em relação ao PC deve-se, possivelmente, à qualidade da matéria orgânica. Segundo Fontana et al. (2008), o sistema de manejo em plantio direto (PD)
reduz a adsorção e a precipitação de P, principalmente pela presença de
substâncias húmicas mais estáveis, como ácidos húmicos e humina. Entre
os sistemas, apenas o CM apresentou redução do P-rem em profundidade,
indicando possível variabilidade nas características físicas e químicas.

Conclusões
A conversão de floresta nativa para sistemas de cultivo não promoveu
alterações expressivas nas propriedades químicas dos solos, apesar do aporte de fertilizantes químicos e revolvimento do solo. A maioria dos atributos
químicos permaneceu abaixo do nível crítico (classe baixa), exceto o Ca
trocável no sistema PDA, que passou para a classe de fertilidade média.
A mineralização da matéria orgânica e as cinzas oriundas da queima
dos restos da vegetação nativa proporcionaram melhorias nos atributos
químicos do sistema PDA, superando os da floresta nativa. Em todos os
sistemas houve maior aporte da matéria orgânica e consequente maior
valor de CTC efetiva e total na camada superficial.
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Os solos, independentemente do sistema, apresentaram valores de
fósforo remanescente, em sua maioria, altos, principalmente nos horizontes superficiais, o que resulta em baixa capacidade de adsorção de fosfato.
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Resumo: O tratamento de sementes com inseticidas é prática rotineira que
auxilia o controle de pragas iniciais de campo. Entretanto, são escassas as
informações sobre os efeitos dos inseticidas na germinação de sementes
do girassol. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do
tratamento de sementes com inseticidas sobre a germinação de sementes
de girassol. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em
arranjo fatorial 6x2, sendo seis princípios ativos de inseticidas (Tiametoxam, Clorantraniliprole, Piraclostrobina, Imidacloprid, Imidacloprid +
Tiodicarbe e testemunha) e dois substratos (papel germitest e areia). A
cultivar de girassol utilizada foi a Olisun 3. As variáveis analisadas foram germinação ao inicial e germinação final. O teste de germinação em
sementes de girassol foi realizado sob papel germitest e em areia. O po-
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tencial germinativo das sementes tratadas foi influenciado negativamente
pelos produtos testados. Para a germinação final, os tratamentos com os
inseticidas Tiamethoxam, Imidacloprid e Imidacloprid + Tiodicarbe proporcionaram a germinação mínima de 80% de sementes de girassol. Os
inseticidas Imidacloprid, Clorantraniliprole e Piraclostrobina interferiram
negativamente no desenvolvimento de plântulas de girassol.
Palavras-chave: Helianthus annuus; controle químico; emergência.
Influence of seed treatment with insecticides on germination of sunflower
Abstract: The seed treatment with insecticides is routine practice that
assists in the control of pests of field. However, are scarce information
about the effects of insecticides on germination of seeds of sunflower.
Therefore, the objective of this work was to evaluate the effect of seed
treatment with insecticides on the germination of seeds of sunflower. The
experimental design used was the completely randomized design in factorial arrangement 6 x 2, with six active ingredients of insecticides (Tiametoxam, Clorantraniliprole, Pyraclostrobin, Imidacloprid, Imidacloprid
+ Thiodicarb and witness) and two substrates (paper germitest and sand).
The sunflower cultivar used was the Olisun 3. The variables analyzed
were: germination by germination and initial end. The germination test in
sunflower seeds can be carried out under germitest paper and sand. The
potential of the treated seed germination is influenced negatively with
the products tested. For germination, the treatments with the Tiamethoxam insecticides, Imidacloprido and Imidacloprid + Thiodicarb, provided
the minimum 80% germination of sunflower seeds. The insecticide imidacloprid, Clorantraniliprole and Pyraclostrobin interfered negatively in
the development of seedlings of sunflower.
Key words: Helianthus annuus; chemical control; emergency.
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Introdução
O girassol (Helianthus annuus L.) é uma planta de sementes oleaginosas, podendo ser empregado em diversas finalidades, como: flor ornamental,
grãos in natura e farelo (ração) para alimentação de aves, suínos e bovinos,
girassol de confeiteiro, em substituição às amêndoas em geral, silagem e
forragem. Pode ser consumido na dieta humana in natura, tostado, salgado
e envasado (GAZZOLA et al., 2012).
Essa espécie é pertencente à família Compositae, é nativo da América
do Norte, e até o século XVII, foi cultivado como planta medicinal e ornamental (AGUIAR, 2001). Atualmente o girassol é agricultado em todos os
continentes, em áreas que abrangem quase 18 milhões de hectares. Nos últimos anos, a produção mundial dessa oleaginosa cresceu expressivamente, em
comparação com outros cultivos produtores de óleo (NIMET et al., 2011).
No Brasil, o cultivo do girassol tem características favoráveis, devido
a sua adaptabilidade nas várias regiões, resistência à seca, calor e ao frio e
baixo custo de produção, sendo alternativa para plantio de safrinha (BACAXIXI et al., 2011; CORREIA et al., 2014).
O girassol destaca-se como a quarta oleaginosa em produção de grãos
e a quinta em área mundial cultivada. No Brasil, a produção da cultura e
o consumo do óleo vêm aumentando significativamente nos últimos anos
(CONAB, 2018; USDA, 2018).
A área cultivada de girassol na safra 2018/19 foi de 95,5 mil hectares,
com produção de 151,4 mil ton ha-1 e produtividade de 1,5ton ha-1, na qual
se destaca o estado do Mato Grosso, maior produtor nacional, com 97,8kg
ha-1 em área de 60,5 mil hectares, seguido de Goiás e Minas Gerais, com
35,1 e 10,7kg ha-1, respectivamente (CONAB, 2018).
A cultura apresenta propriedades desejáveis sob o ponto de vista agronômico, como o ciclo, o elevado rendimento em óleo e qualidade,
que fazem dela uma opção adequada aos produtores (FERRARI; SOUZA,
2009), além da adaptabilidade às diferentes condições climáticas (LEITE
et al., 2007), e seu cultivo poder ser efetuado durante todo o ano. A extração mecânica permite a extração do óleo como produto principal e a
torta como subproduto. A torta do girassol é usada na produção de rações

31

REVISTA TRIBUS DA AMAZÔNIA

animais e adubo, contendo 40% de proteína e teor de óleo entre 7% a 9%
(PIGHINELLI et al., 2009).
O girassol vem se destacando nos cenários nacional e internacional
por ser uma planta de múltiplos usos e da qual quase tudo é utilizado. As
hastes podem ser aproveitadas na fabricação de material para isolamento
acústico; o sistema radicular pivotante e profundo propicia a ciclagem de
nutrientes do solo; e as folhas, juntamente com as hastes, geram uma boa
adubação verde, podendo a massa seca abranger de 3 a 5 toneladas por hectare. O plantio de girassol pode ser usado para a produção de mel, uma vez
que garante melhor polinização das flores e permite driblar a entressafra
do mel ao mesmo tempo. Por fim, quando fecundadas, as flores dão procedência aos frutos aquênios que contêm sementes ricas em óleo (47%) de
excelente qualidade nutricional (GAZZOLA et al., 2012).
De acordo com a Regra para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), a
germinação em teste de laboratório é a emergência e desenvolvimento das
estruturas essenciais do embrião, confirmando sua capacidade para produzir uma planta normal sob condições adequadas de campo.
Bacaxixi et al. (2011) afirmam que a germinação é um dos parâmetros da qualidade fisiológica da semente. O teste de germinação tem por
finalidade definir o potencial máximo de germinação do lote de sementes,
cujo valor é utilizado como base na comparação de diferentes lotes, além
de estimar o valor de semeadura no campo.
Pacheco et al. (2006) relatam que o conhecimento das condições que
proporcionem germinação uniforme e rápida das sementes é útil para a semeadura, reduzindo os cuidados por parte dos viveiristas, já que as mudas
crescerão mais rapidamente, promovendo maior uniformidade das plantas
no campo, mesmo expostas às condições adversas do ambiente.
As sementes, em sua maioria, possuem desempenho variável quanto à
germinação em diferentes substratos, que são itens básicos do teste de germinação. Deste modo, a compreensão da função desses elementos para a
germinação de cada espécie é de grande importância (MONDO et al., 2008).
A avaliação da germinação de sementes em um teste de germinação
em laboratório resulta da emergência, do desenvolvimento das plântulas
e do comparecimento de características nas suas estruturas essenciais que
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indicarão a possibilidade de crescimento de plantas normais sob condições
ambientais favoráveis. Assim, a porcentagem de germinação é um valor indicativo utilizado para conhecimento da proporção do número de sementes que produzirão plântulas normais sob condições adequadas e dentro do
período padronizado (BRASIL, 2009). Desse modo, o período de duração,
o tipo de substrato em uso, a umidade e a temperatura empregados e os
cuidados variam de acordo com a espécie analisada.
As condições ideais de temperatura para a emergência das sementes
variam entre 20º C e 25° C (CASTRO; FARIAS, 2005). Entretanto, a faixa
de temperatura sob a qual ocorre a porcentagem máxima de germinação
depende da qualidade da semente e é normalmente menor em lotes de sementes deterioradas (ALBUQUERQUE; CARVALHO, 2003).
O substrato influencia diretamente, podendo beneficiar ou prejudicar a
germinação das sementes, constituindo o suporte físico no qual a semente é
depositada e mantendo as condições adequadas para a germinação e o desenvolvimento das plântulas (FIGLIOLIA et al., 1993). Assim, a escolha do substrato deve ser realizada de acordo com as exigências da semente em relação
a sua forma e formato (BRASIL, 2009). Algumas espécies são mais exigentes,
com desempenho germinativo em apenas um tipo de substrato (NASCIMENTO et al., 2003), enquanto outras exibem sementes mais adaptadas, que germinam bem em diferentes tipos de substratos (RAMOS et al., 2003).
O tratamento químico de sementes de girassol é procedimento eficaz
na produção agrícola por várias razões. A primeira é que, por meio dela,
muitos fitopatógenos presentes não só na semente, como na parte área e no
solo, podem ser eficientemente controlados. Outra razão é que os produtos
podem ser manipulados em ambiente controlado e protegido, tornando a
operação independente de condições climáticas (DAN et al., 2012).
Consequentemente, há menos movimentação indesejável e adicional
de máquinas sobre o solo de cultivo. Além dessas argumentações, ainda temos o fato de que, no referido tipo de tratamento, pequenas quantidades de
produtos podem ser usadas por unidade de área, o que gera menores riscos
de contaminação ambiental. Sendo acrescentado, ainda, o fato de que o
tratamento químico de sementes é procedimento de baixo custo e simples
execução (GOULART, 1999; MACHADO, 2000).
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O uso de inseticidas tem se mostrado eficiente no tratamento de
sementes de girassol (GASSEN, 1996). Horii e Shetty (2007) descreveram que alguns inseticidas podem oferecer, além de proteção, alguns
efeitos fisiológicos, ajudando no crescimento inicial e desenvolvimento
das plantas. Dan et al. (2012), ao estudar o desempenho de sementes de
girassol tratadas com diferentes inseticidas sob diferentes períodos de
armazenamento, observaram que os inseticidas (Imidacloprid + Thiodicarb) minimizam o percentual de sementes germinadas, especialmente
quando armazenadas por um período superior a 30 dias. Além disso,
o vigor delas é afetado negativamente de acordo com o aumento do
período de armazenamento das sementes tratadas com os inseticidas
Thiodicarb, (Imidacloprid + Thiodicarb) e Imidacloprid. Já o Thiodicarb
tem os maiores percentuais de redução no acúmulo de biomassa seca das
plantas de girassol.
Grisi et al. (2009), ao estudarem a qualidade das sementes de girassol tratadas com inseticidas Thiamethoxam e Fipronil, observaram que
não houve efeito do tratamento de sementes com relação à massa de mil
sementes, germinação, vigor e emergência na areia.
Nesse contexto, este artigo teve por objetivo avaliar a germinação
de sementes de girassol, tratadas com diferentes inseticidas, em areia e
papel germitest.

Material e métodos
O experimento foi realizado em março de 2018, no Laboratório de
Solos e Sementes da Fazenda Chapada I – Grupo ABC Agrícola, situada
na rodovia MT 235, km 32, em Campo Novo dos Parecis, MT.
O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados, em arranjo fatorial 6x2 sendo seis princípios ativos (Tiamethoxam, Clorantraniliprole, Piraclostrobina, Imidacloprid, Imidacloprid +
Tiodicarbe, Testemunha; Tabela 1) e dois substratos (papel germitest
e areia). A cultivar utilizada foi o híbrido Olisun 3 de ciclo precoce,
alto rendimento de óleo e tolerante às principais doenças do cultivo
(ATLÂNTICA SEMENTES S.A, 2019).
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Tabela 1 - Descrição do produto químico, princípio ativo e dose
recomenda para o tratamento de sementes com inseticidas na cultura do
girassol em Campo Novo do Parecis-MT, 2018
Nome comercial / fabricante

Princípio ativo

Dose (kg L ha-1)

Cruiser / Sygenta

Thiamethoxam

0,21

Dermacor / Dupont

Clorantraniliprole

0,35

Standak top / Basf

Piraclostrobina

0,5

Imidacloprid / Nortox

Imidacloprid

0,6

Cropstar / Bayer

Imidacloprid + Tiocarbe

0,052 + 0,157

Testemunha

----------

0

Foram feitas amostras de 3kg de sementes de girassol por tratamento. Em seguida foi aplicado o inseticida diretamente nas sementes com o
auxílio de pipeta graduada. Posteriormente, as sementes foram colocadas
em sacos plásticos transparentes e misturadas durante cinco minutos. Por
fim, as sementes ficaram em descanso por uma hora, para haver o contato
com o produto, e em seguida foram colocadas para germinar.
A semeadura foi realizada em dois substratos diferentes, sendo papel germitest e areia. Para o papel germitest foram usadas 100 sementes
por tratamento e colocadas para germinar em papel umedecido com
água deionizada, na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco, posteriormente colocadas em câmara de germinação, sob temperatura de 30º
C e regulada com 8 horas de luz e 16 horas de escuro.
Para a semeadura em areia, foram usadas 100 sementes por tratamento e colocadas para germinar em areia umedecida com água deionizada, na proporção de 2,5 vezes o peso da areia seca, posteriormente
colocadas em uma bancada com temperatura ambiente.
As características avaliadas foram: germinação ao 4º dia obtida com
contagem do número de plântulas normais emergidas; germinação ao 10º dia
obtida com a contagem de plantas emergidas ao 10º dia após a semeadura, e
os dados de ambas as características foram expressos em porcentagem.
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade pelo
teste F do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011).

Resultados e discussão
Os resultados da análise de variância (Tabela 2) indicam que
houve diferença significativa a 1% de probabilidade (P < 0,01) entre
os tratamentos de sementes com inseticidas para a germinação inicial,
contudo, não houve significância entre os substratos e nem entre a
interação de inseticidas e substratos. Para a germinação final, observamos que houve diferença significativa entre os substratos e entre os
inseticidas. Apesar disso, não houve diferença significativa na interação
entre substratos e inseticidas.
Tabela 2 - Quadrado médio de sementes de girassol submetidas a
diferentes tratamentos de sementes com inseticidas, semeados sob papel
e areia em Campo Novo do Parecis-MT, 2018
Quadrado médio
FV

GL

GI

GF

Susbtrato (S)

1

11,02ns

22,68ns

Inseticidas (I)

5

747,77**

707,72**

SXI

5

2,97ns

0,78ns

Erro

36

3,52

2,64

Média

70,60

79,10

CV (%)

2,66

2,06

** e ns significativos a P ≤ 0,01 e não significativos pelo teste F; GI: Germinação ao 4º
dia após a semeadura (%); GF: Germinação final ao 10º dia após a emergência (%).
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Os resultados obtidos com relação à germinação inicial de sementes
de girassol (Tabela 3) indicam que, com exceção do Tiamethoxam, todos
os demais tratamentos com inseticidas reduziram significativamente a germinação das sementes, independente do substrato utilizado (papel e areia).
Tabela 3 – Germinação inicial de sementes de girassol em papel e
areia submetidas a tratamento de sementes com inseticidas em Campo
Novo do Parecis-MT, 2018
Tratamento

Papel

Areia

Sem tratamento

81,25 a

79,75 a

Thiamethoxam

80,50 a

79,00 a

Imidacloprid

54,50 e

56,00 e

Imidacloprid + Tiocarbe

65,25 d

63,50 d

Clrorantraniliprole

74,50 b

73,25 b

Piraclostrobina

70,50 c

69,25 c

CV (%)

2,66

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade. DAE: dias após a germinação.

Em relação ao tipo de substrato utilizado, notou-se que a areia não
diferiu significativamente do papel na maioria dos tratamentos utilizados. Da mesma forma, Santos et al. (1992), em tratamento de sementes
de algodão, verificaram que os resultados obtidos com areia não diferiram dos demais substratos utilizados.
Para o papel, apenas os tratamentos testemunha e Tiamethoxam apresentaram valores adequado de germinação para as sementes de girassol, com
porcentagens de germinação acima de 80%, valor mínimo referenciado por
Brasil (2008). As médias abaixo de 80% foram observadas nos tratamentos
com Piraclostrobina, Clorantraniliprole, Imidacloprid + tiodicarbe e Imidacloprid, respectivamente. Isso demostra que o ingrediente ativo contido
no produto químico foi prejudicial ao desenvolvimento das plântulas de
girassol, conforme relatado por Oliveira e Cruz (1986).
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Para o substrato areia, nenhum dos tratamentos apresentou germinação acima de 80%, evidenciando, assim, que os ingredientes ativos dos
produtos utilizados têm efeitos de danos realçados quando semeados em
areia. Santos et al. (1992), em tratamento de sementes de algodão, verificaram que os resultados obtidos com areia não diferiram dos demais
substratos utilizados.
Por outro lado, Tavares et al. (2007) não observaram diferença de
germinação e de vigor quando utilizaram diferentes doses de Tiamethoxam no tratamento de sementes de soja, enquanto Barros et al. (2001)
também não observaram redução da germinação em relação à testemunha quando utilizaram Tiamethoxam na cultura do feijão.
Ao analisar a germinação final de sementes de girassol (Tabela 4),
tratadas com cinco inseticidas diferentes e uma testemunha (sem tratamento), notou-se que não houve diferença entre os substratos, apenas
entre os inseticidas.
Tabela 4 - Germinação final de sementes de girassol em papel e
areia submetidas a tratamento de sementes com inseticidas em Campo
Novo do Parecis-MT, 2018
Tratamento

Papel

Areia

Sem tratamento

91,00 a

89 a

Thiamethoxam

89,50 a

87,00 a

Imidacloprid

63,75 d

62,25 d

Imidacloprid + Tiocarbe

81,50 b

80,75 b

Clrorantraniliprole

78,50 b

77,50 b

Piraclostrobina

74,50 c

73,50 c

CV (%)

2,06

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de
5% de probabilidade. DAE: dias após a germinação.
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Para a germinação em papel, apenas os tratamentos testemunha,
Tiamethoxam e Imidacloprid + Tiodicarbe apresentaram valores superiores a 80%, valor mínimo de germinação referenciado por Brasil
(2008), o que caracteriza efeitos danosos sobre esse parâmetro. Os demais apresentaram valores bem inferiores, alcançando redução de 30%
quando comparamos a testemunha com o Imidacloprid.
As melhores médias de germinação foram alcançadas pela testemunha, que por sua vez não diferiu estatisticamente do tratamento
com o inseticida Tiamethoxam. Segundo pesquisa realizada por Horii e
Shetty (2007), inseticidas como o Thiametoxam podem auxiliar a rota
metabólica da pentose fosfato, favorecendo a hidrólise de reservas e aumentando a disponibilidade de energia para o processo de germinação
e emergência da plântula. Grisi et al. (2009) também não constataram
alteração no vigor e na emergência das sementes de girassol tratadas
com Thiametoxam e Fipronil, enquanto resultados discrepantes foram
observados por Tavares et al. (2007), onde não observaram diferença de
germinação e de vigor quando utilizaram diferentes doses de Thiamethoxan no tratamento de sementes de soja.
A menor média de germinação observada na germinação final foi
obtida pelo tratamento com Imidacloprid. Resultados diferentes foram
encontrados por Castro et al. (2008), onde não verificaram interferências negativas no potencial de germinação das sementes de soja para o
inseticida Imidacloprid, contudo observaram maior vigor das sementes
de soja tratadas com o mesmo inseticida.

Conclusões
O teste de germinação em sementes de girassol pode ser realizado
sobre papel germitest ou areia.
Os inseticidas Imidacloprid, Clorantraniliprole e Piraclostrobina
interferiram negativamente no desenvolvimento de plântulas de girassol.
Para a germinação final, os tratamentos com os inseticidas Tiamethoxam e Imidacloprid + Tiodicarbe proporcionaram a germinação
mínima de 80% de sementes de girassol.

39

REVISTA TRIBUS DA AMAZÔNIA

Referências
AGUIAR, R. H. Avaliação de girassol durante o armazenamento,
para uso como semente ou extração de óleo. Campinas: Universidade
Estadual de Campinas, 2001 (Dissertação de Mestrado).
ALBUQUERQUE, M. C. F.; CARVALHO, N. M. Efeito do tipo
de estresse ambiental na semeadura de girassol (Helianthus annuus L.)
soja (Glycine max (L.) Merril) e milho (Zea mays L.) em sementes com
diferentes níveis de vigor. Ciência e Tecnologia de Sementes, v.31, n.2,
p.465-479, 2003.
ATLÂNTICA SEMENTES S. A. Olisun 3. Disponível em: <http://
www.atlanticasementes.com.br/produtos/girassol/olisun-3/>.

Acesso

em 23 jan. 2019.
BACAXIXI, P. et al. Teste de germinação de girassol (Helianthus annuus L.) Revista Científica Eletrônica de Agronomia, v.10, n.20, dez. 2011.
BARROS, R. G.; YOKOYAMA, M.; COSTA, J. L. S. Compatibilidade do inseticida thiamethoxan com fungicidas utilizados no tratamento de sementes de feijoeiro. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.31, n.2,
p.153-157, 2001.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Instrução Normativa Nº 30.
Diário Oficial da União. Brasília, de 21 de maio, 2008.
______. Regras para análise de sementes. Brasília: Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2009.
CASTRO, C.; FARIAS, J. R. B. Ecofisiologia do girassol. In: LEITE,
R. M. V. B. C.; BRIGHENTI, A. M.; CASTRO, C. Girassol no Brasil. Londrina: Embrapa Soja, p.163-218, 2005.
CASTRO, G. S. A. et al. Tratamento de sementes de soja com inseticidas e um bioestimulante. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.43,
n.10, p.1311-1318, 2008.
CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos, safra 2018/2019. CONAB: Brasília,
v.6, n.3, dez. 2018. Disponível em: <http://www.conab.gov.br>. Acesso
em 23 jan. 2019.
CORREIA, I. M. S. et al. Avaliação das potencialidades e carac-

40

terísticas físico-químicas do óleo de Girassol (Helianthus annuus L.)
e Coco (Cocos nucifera L.) produzidos no Nordeste brasileiro. Revista
Scientia plena, v.10, n.3, 2014.
DAN, L. G. M. et al. Desempenho de sementes de girassol tratadas
com inseticidas sob diferentes períodos de armazenamento. Revista Tropical Ciências Agrarias e Biológicas, v.6, n.1, p.30-37, 2012.
FERRARI, R. A.; SOUZA, W. L. Avaliação da estabilidade oxidativa de biodiesel de óleo de girassol com antioxidantes. Química Nova,
v.32, n.1, p.106-111, 2009.
FERREIRA, D. F. Sisvar: A computer statistical analysis system.
Ciência e Agrotecnologia, v.35, n.6, p.1039-1042, 2011.
FIGLIOLIA, M. B.; OLIVEIRA, E. C.; PIÑA-RODRIGUES, F. C.
M. Análise de sementes. In: AGUIAR, I. B.; PIÑA-RODRIGUES, F. C.
M.; FIGLIOLIA, M. B. Sementes florestais tropicais. Brasília: ABRATES,
p.137-174, 1993.
GASSEN, D. N. Manejo de pragas associadas à cultura do milho.
Passo Fundo: Aldeia Norte, p.134, 1996.
GAZZOLA, A. et al. A cultura do girassol. Piracicaba: ESALQ-USP, 2012.
GOULART, A. C. P. Eficiência do tratamento de sementes de soja
com fungicidas visando o controle de patógenos. Dourados: Embrapa, p.
20, 1999. (Boletim de Pesquisa, 4).
GRISI, P. U. et al. Qualidade das sementes de girassol tratadas com
inseticidas e fungicidas. Biocience Journal, v.25, n.4, p.28-36, 2009.
HORII, P. M.; SHETTY, K. Melhoria do vigor das sementes após o
tratamento com inseticidas e elicitores fenólicos. Bioresource Technology, v.98, p.623-632, 2007.
LEITE, R. M. V. B. C. et al. Indicações para o cultivo de girassol
nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás e Roraima. Londrina: EMBRAPA, 2007.
MACHADO, J. C. Tratamento de sementes no controle de doenças.
Lavras: LAPS/UFLA/FAEPE, p.138, 2000.
MONDO, V. H. V. et al. Teste de germinação de sementes de Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan (Fabaceae). Revista Brasileira de Se-

41

REVISTA TRIBUS DA AMAZÔNIA

mentes, v.30, n.2, p.177-183, 2008.
NASCIMENTO, W. M. O. et al. Temperatura e substrato para germinação de sementes de Parkia platycephala Benth. Revista de Agricultura Tropical, v.7, n.1, p.119-129, 2003.
NIMET, G. et al. Extração de óleo de girassol (Heliantus annuus
L.) com CO2 supercrítico e propano subcrítico: Experimental e modelagem. Revista de Engenharia Química, p. 262-268, 2011.
OLIVEIRA, L. J.; CRUZ, I. Efeito de diferentes inseticidas e dosagens na germinação de sementes de milho (Zea mays L.). Pesquisa
Agropecuária Brasileira, v.21, p.578-585, 1986.
PACHECO, M. V. et al. Efeito de temperaturas e substratos na germinação de sementes de Myracrodruon urundeuva. Revista Árvore, v.30,
n.3, p.359-367, 2006.
PIGHINELLI, A. L. M. T. et al. Otimização da prensagem de grãos
de girassol e sua caracterização. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.13, n.1, p.63-67, 2009.
RAMOS, N. P.; MENDOÇA, E. A. F.; PAULA, R. C. Germinação
de sementes de Zeyhera tuberculosa (Ipê-felpudo). Revista Agricultura
Tropical, v.7, n.1, p.41-52, 2003.
SANTOS, C. M. et al. Influência do substrato e do tratamento fungicida na germinação e na incidência de fungos em sementes de algodão
(Gossypium hirsutum L.). Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.14,
n.2, p.151-154, 1992.
TAVARES, S. et al. Avaliação dos efeitos fisiológicos de Thiametoxan no tratamento de sementes de soja. Revista de Agricultura, v.82,
n.1, p.47-54, 2007.

42

Aspectos do consumo de ovos no
município de Vilhena, RO

Hadassa Kaiser de Oliveira;1 Andrezza Miguel da Silva;1* Fabrício Leonardo Alves Ribeiro;1 Giancarlo Dalla Costa2
1- Faculdade da Amazônia (FAMA). Rua Wallison Junior Arrigo, bairro Cristo Rei. Vilhena-RO, Brasil.
2- Médico veterinário.
*Autor correspondente. E-mail: prof.andrezza@fama-ro.com.br

Resumo: O ovo de galinha é um alimento multifuncional e de baixo custo.
Sendo assim, é um importante alimento para a nutrição de seres humanos.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os aspectos do consumo de ovos
no município de Vilhena, RO. Aplicou-se um questionário preestruturado,
elaborado com questões sobre o consumo de ovos, a um total de 132 pessoas em diferentes locais (supermercados e bairros da cidade). Do total de
entrevistados, 37% eram do sexo masculino, e 63% feminino. O consumo
de ovos é realizado por 96,2% dos entrevistados, com frequência semanal,
quinzenal e/ou mensal. A ingestão de forma semanal é preterida por 80%
desses e ocorre mais de uma vez durante a semana. A compra do ovo é
feita principalmente no supermercado (55,1%), onde são adquiridos ovos
de granjas comerciais (45,7%), em sua maioria os de casca com coloração
vermelha (61%). No momento de escolha do produto, os consumidores
levam em consideração principalmente o preço (6,3%), qualidade visual
do alimento (63,8%) e facilidade do preparo do ovo (18,1%).
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Palavras-chave: galinha poedeira; perfil de consumidor; qualidade; valor
nutricional.
Characteristics of egg consumption in the municipality of Vilhena – RO
Abstract: The hen egg is a multifunctional, low-cost food. Therefore, it is an important food for the nutrition of human beings. The objective of this work was
to characterize the aspects of egg consumption in the city of Vilhena, Rondônia State. Were interviewed 132 people in supermarkets and neighborhoods of
the city, and a pre-structured questionnaire containing questions about egg consumption was applied at the time. Of the total number of respondents, 37.0%
were male and 63.0% female. Egg consumption is carried out by 96.2% of the
interviewed, frequently weekly, biweekly and/or monthly. Weekly intake is deprecated by 80.0% of these and occurs more than once during the week. The
purchase of the egg is made mainly in the supermarket (55.1%), where eggs are
obtained from commercial farms (45.7%), most of them eggs with red color
(61.0%). When choosing the product, consumers take into consideration price
(6.3%), visual quality (63.8%) and ease of preparation of the egg (18.1%).
Keywords: laying hen; consumer profile; quality; nutritional value.

Introdução
O ovo de galinha é um alimento multifuncional e de mais baixo
custo, permitindo, assim, que a população de baixa renda tenha acesso
ao consumo de um alimento de alto valor nutricional (PASCOAL et al.,
2008). O seu menor preço no mercado consumidor permite que as famílias de baixo poder aquisitivo melhorem a sua dieta com a ingestão deste
alimento (MEDEIROS; ALVES, 2014; DONATO et al., 2009).
Apesar de ter sido considerado um vilão por muitos anos, devido ao
teor de colesterol presente, inúmeros outros fatores contribuíram, no decorrer dos últimos anos, para o aumento significativo no consumo de ovos
(CARVALHO et al., 2007). Mas um dos principais foi o reconhecimento
científico de seu alto valor nutritivo, apresentando na sua composição
proteína de elevado valor biológico, aminoácidos essenciais, vitaminas,
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minerais e ácidos graxos (PUPPIN, 2004; PASCOAL et al., 2008).
Dessa forma, a criação de galinhas poedeiras tornou-se uma excelente
fonte de renda tanto para os pequenos produtores como para as criações em
grande escala. Até pouco tempo atrás, os avicultores não contavam com muitos incentivos dos governos. No entanto, nos últimos anos, a produção avícola
brasileira passou por um processo de transformação, se destacando de forma
competitiva no mercado e tornando-se importante para a economia nacional,
contando com um crescente apoio do governo, vistos o valor e a importância
do negócio para o desenvolvimento da economia do país (BIASI et al., 2011).
O Brasil é um dos principais produtores de ovos do mundo, alcançando no ano de 2016 mais de 39 bilhões de unidades produzidas, sendo
essa produção destinada ao abastecimento do mercado interno, em sua
maior parte (ABPA, 2017).
De acordo como dados do IBGE (2016), o Brasil produziu em torno
de 3,8 bilhões de dúzias de ovos, com o estado de Rondônia participando com 0,5% (17.204) desse volume. A produção de ovos no município
de Vilhena alcançou uma produção de 6.102 dúzias, sendo responsável
por mais de um terço da quantidade de ovos produzida no estado. Com
base nessa produtividade, a avicultura de postura está à frente de outras
atividades da pecuária nacional, em referência à estabilidade de mercado e às vantagens que oferece ao consumidor (MAGALHÃES, 2007).
Quando se avalia o consumo de ovos, alguns fatores estão associados
especialmente com a qualidade do produto que é oferecido ao consumidor (MEDEIROS; ALVES, 2014). A maior valorização das vantagens
nutritivas e funcionais do ovo pelo consumidor depende principalmente
da qualidade do produto oferecido no mercado (DONATO et al., 2009),
independentemente do local onde é feita a compra, seja em grandes redes
de supermercados ou em mercados informais.
Conforme Alcântara (2012), a qualidade do produto oferecido ao consumidor, que é determinada por características que influenciam a aceitabilidade do
produto no mercado, diz respeito aos atributos sensoriais, nutricionais, tecnológicos, sanitários, ausência de resíduos químicos, éticos e de preservação ambiental.
Em relação à qualidade nutricional, o ovo é uma excelente fonte de
vários nutrientes, tais como folato, riboflavina, selênio, colina e vitaminas A,
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D, E, K e B12, além de sais minerais (ferro, fósforo, cálcio, magnésio, sódio,
potássio, cloro, iodo, manganês, enxofre, cobre e zinco), proteína de alta qualidade e lipídeos, que tornam biodisponíveis importantes nutrientes, como
luteína e zeaxantina, associadas com a prevenção da degeneração macular,
além de fonte de gorduras saturadas e colesterol. Vale lembrar que os lipídeos, minerais e vitaminas estão presentes quase que totalmente na gema, sendo a clara constituída especialmente pelas proteínas (SANTOS et al., 2013).
Além disso, apresenta uma quantidade apreciável de proteínas de
fácil digestão, por ter perfil de aminoácidos, considerado ideal para a
nutrição humana (MAZZUCO; BERTECHINI, 2013). Logo, por meio
de seu consumo, o ovo fornece para a dieta humana uma porção elevada de nutrientes para todas as faixas etárias, contribuindo significativamente para as necessidades diárias em nutrientes essenciais com baixa
proporção calórica (FERNANDES, 2014), em termos de atendimento à
exigência por nutrientes apresentada diariamente pelo organismo.
Nesse sentido, considerando a importância do ovo, bem como de
sua comercialização, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os aspectos relacionados ao consumo de ovos no município de Vilhena, RO.

Material e métodos
O estudo foi realizado no município de Vilhena, na região sul do estado de Rondônia, distante aproximadamente 700 km da capital, Porto Velho, e situado às coordenadas latitude 12º44’26” S e longitude 60º08’45” W.
Foram coletadas informações por meio de aplicação de questionário preestruturado. A pesquisa foi aplicada na área urbana do município,
a 132 pessoas situadas em diferentes pontos de comercialização de ovos
(supermercados) e também nas suas residências (diferentes bairros).
O questionário foi elaborado previamente ao momento de realização de sua aplicação e apresentou questões relacionadas ao consumo de
ovos, frequência de consumo, lugar de aquisição/compra, tipo de ovo preferido, cor do produto, motivo que leva ao consumo, uso do ovo, avaliação
ao comprar ovos, entre outras.
Para a aplicação das questões, os consumidores foram abordados de
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forma aleatória tanto nos supermercados quanto nas residências. Com
base em levantamento prévio, o município apresentou 12 supermercados
onde foi verificada a comercialização de ovos. Desse total, dois se destacaram, em função da maior infraestrutura e fluxo de pessoas diariamente,
os quais foram escolhidos para a aplicação da pesquisa.
Ademais, a aplicação do questionário foi realizada por um único
pesquisador, de modo a manter um padrão de procedimento e redução
de erros inespecíficos e inerentes ao subjetivismo (THIOLLENT, 2003).
Após a aplicação do questionário, elaborou-se uma planilha eletrônica
utilizando-se o programa Microsoft Excel (Microsoft Office, 2010) com
os dados e procedeu-se sua análise descritiva.

Resultados e discussão
Ao avaliar as características do consumo de ovos no município de Vilhena,
RO, verificou-se que do total de entrevistados, 37% é do sexo masculino, e 63%,
do feminino. A predominância das mulheres consiste no fato de que elas, em geral,
são as responsáveis pela compra e alimentação na maioria dos domicílios brasileiros (RODRIGUES; SALAY, 2001) e muitas vezes respondem pelo domicílio.
O consumo de ovos é realizado por 96,2% dos entrevistados, com
frequência semanal, quinzenal e mensal (Figura 1). Esse consumo é atribuído ao fato de que o ovo é um alimento de rápido preparo, pelo sabor
e também por ser um ingrediente usado na elaboração de outros alimentos, como bolos, tortas e doces, entre outros.
Figura 1 - Frequência de consumo de ovos em Vilhena, Rondônia.
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O ovo é um alimento natural e uma fonte barata de proteína de
excelente qualidade, além de conter gorduras, vitaminas, minerais e reduzida concentração calórica. Sua qualidade e a relação de preço em
comparação com os outros tipos de proteínas de origem animal fazem
dele uma opção de alimento nutritivo e um importante aliado no combate à fome (AMARAL et al., 2016).
Para 80% do total de consumidores que relataram o consumo semanal de ovos, a ingestão é feita mais de uma vez na semana (Figura
2), sendo condizente com a média de consumo semanal por pessoa no
Brasil, que é de 3,65 ovos (ABPA, 2016).
Figura 2 - Consumo semanal de ovos em Vilhena, Rondônia.

A ingestão de ovos geralmente é vista de forma negativa pela população, que a correlaciona com a incidência de doenças. No entanto, de
acordo com AHA (2005), as recomendações atuais restringem o consumo de ovo e limitam o consumo de colesterol em até 300mg/dia. Um
simples ovo contém de 50mg a 250mg de colesterol, dependendo do
tamanho. Porém, deve-se considerar que essa recomendação sobre ovo
tem sido revista, e novas pesquisas indicam que a ingestão de um ovo
ao dia pode ser aceitável, se outros alimentos ricos em colesterol forem
limitados na dieta (SANTOS et al., 2013).
As pessoas que consomem ovos mais de uma vez na semana fazem
parte da faixa etária de 18 a 24 anos (34,9%); e com mais de 40 anos
(34,9%) de idade. O maior consumo verificado para essas faixas etárias
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pode estar relacionado à praticidade de elaboração, o que é buscado pelos mais jovens, e em função da renda da população.
O local preferido para a compra do ovo (Figura 3) é o supermercado (55,1%), seguido da compra direta com o produtor rural (26,8%). A
compra realizada diretamente com o produtor se dá em função da presença de granjas de aves de postura no município, o que facilita o acesso
a esse tipo de comércio.
Figura 3 - Consumo semanal de ovos em Vilhena, Rondônia.

Quanto ao tipo de ovo consumido, há uma maior preferência pelo
ovo oriundo de aves poedeiras de granja de produção comercial realizada de forma intensiva (45,7%) e o de aves poedeiras em criação tipo
caipira (22,8%). No entanto, 30,7% dos entrevistados consomem ambos
os tipos de ovos (Figura 4).
Figura 4 - Preferência dos consumidores quanto ao tipo de ovo
escolhido na hora da compra em Vilhena, Rondônia.
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A predileção pelo ovo produzido por galinhas poedeiras em sistemas comerciais intensivos (em gaiolas ou sobre o piso) se dá em função
de que esse tipo de sistema de criação e manejo é o mais utilizado, logo,
o tipo de ovo que há em maior quantidade no mercado é oriundo dessas
aves, onde há predominância do sistema de produção com uso de gaiolas
convencionais em nível mundial (SOUZA et al., 2017). Além disso, a
maior procura em relação ao local de compra dos ovos é o supermercado, onde há também o predomínio desse tipo de ovo.
A demanda quanto ao ovo tradicional em função da cor da casca é
maior para os que apresentam a casca vermelha (61%), que o consumidor relaciona com o ovo tipo caipira. Os consumidores acreditam que
o ovo de casca vermelha apresenta maior quantidade de nutrientes, em
comparação como o de casca branca (32%) (Figura 5).
Figura 5 - Preferência dos consumidores quanto à cor da casca de
ovos de galinha em Vilhena, Rondônia.

Os consumidores que consideram a cor da casca do ovo no momento da compra a relacionam com o maior teor de nutrientes presentes no
ovo (43,3%), no caso o ovo com casca de cor vermelha. Outro fator citado
como determinante para a escolha do ovo em função da cor da casca, o
preço foi lembrado apenas por 16,5% dos consumidores, o que pode estar
relacionado à similaridade de preços apresentada pelos ovos de diferentes
cores de casca ou pela mínima diferença em valores dos produtos.
A coloração da casca do ovo é uma característica genética determinada pela raça da ave, e do ponto de vista nutricional, não há diferença entre os
ovos de casca branca e os de casca vermelha (ARAÚJO; ALBINO, 2011).
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Os consumidores optam por consumir o alimento ovo (Figura 6)
em função dos nutrientes que este apresenta (43,2%) e por o considerarem
um produto saudável (44,7%). Esse comportamento está de acordo com
Pleti et al. (2009), que descrevem o ovo como um alimento de grande valor
nutritivo e recomendado para uma dieta variada e equilibrada. Além disso,
é uma excelente fonte de proteína de baixo custo, podendo contribuir para
melhorar a dieta de famílias de baixa renda (PASCOAL et al., 2008).
Figura 6 - Preferência dos consumidores quanto à cor da casca de
ovos de galinha em Vilhena, Rondônia.

Os ovos são utilizados não somente na forma de consumo direto,
fazendo parte das refeições das famílias, como também para a elaboração de outros alimentos, como bolos, pães, doces, tortas, sendo um
ingrediente de uso diverso, fato que foi relatado por 77,2% dos entrevistados. Segundo Philippi (2003), são exemplos de preparações com o ovo
puro: o ovo cozido, frito, mexido, entre outros; bem como ingrediente
de preparações: creme, mingaus, sopas, molhos, pães de ló, suflês, bolos,
pudins, tortas, maioneses e sorvetes.
Diante dos diversos tipos de proteínas disponíveis no momento de
escolha do produto, ao se optar pelo ovo, os consumidores levam em consideração principalmente fatores como o preço do produto (6,3%), qualidade visual do alimento na prateleira (63,8%) e seu rápido preparo (18,1%).
Existem vários mitos relacionados ao consumo de ovos, e quando
questionados sobre qual fator poderia levar à maior a ingestão desse produto, os consumidores relatam que uma maior propaganda do produto
(18,9%) e o tipo de informação contida no rótulo do alimento (33,8%)
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favoreceriam o maior consumo, no entanto, grande parte informou não saber quais/qual fator resultaria em incremento na ingestão de ovo (47,2%).
Considerando a prevalência na mesa do consumidor e seu valor
nutricional, o ovo é de grande importância para a alimentação humana,
sendo necessários maiores esclarecimentos a respeito da sua qualidade em
nutrientes e dos aspectos benéficos causados ao organismo e que tornam
favorável sua ingestão.

Conclusão
O consumo de ovos é realizado por grande parte dos entrevistados,
com periodicidade semanal e mais de uma vez durante a semana.
O supermercado é o local preferido para a aquisição do alimento
ovo, sendo mais consumido o tipo com cor de casca marrom e produzido
por aves poedeiras de granjas comerciais.
A escolha pelo ovo no momento da compra se dá em função da composição nutricional e por ser um alimento saudável, que é utilizado para consumo direto ou como ingrediente de algum tipo de preparação alimentícia.
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Resumo: Diante dos problemas ambientais que marcam a contemporaneidade, a filosofia – enquanto área do saber humano – busca dar sua
resposta por meio da reflexão racional sobre tais problemas. O presente
artigo, por sua vez, tem como finalidade apontar uma das possíveis respostas para a temática, estruturando-se sobre pesquisa bibliográfica. Seus
argumentos serão construídos com base em autores renomados da Filosofia, como Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, e Hans Jonas,
um dos mais importantes filósofos de nossa época. De todo modo, encontramos apoio em seus comentadores e demais estudiosos da temática,
procurando traçar um caminho que nos leve a refletir sobre a importância
de uma educação voltada para responsabilidade ambiental e, consequentemente, a preservação da existência humana no futuro. A educação, além
de proporcionar o debate sobre os problemas ambientais, deve possibilitar
aos educandos o acesso aos reais problemas desencadeados pela má administração dos recursos naturais.
Palavras-chave: educação ambiental; filosofia; Immanuel Kant; Hans Jonas
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Ethics, education and environmental responsibility: a philosophical reflection
Abstract: Faced with the environmental problems that mark contemporaneity, Philosophy – as an area of human knowledge – seeks to give its
answer through rational reflection on such problems. The present article,
in turn, aims to point out one of the possible answers to the thematic,
structuring itself on bibliographic research. His arguments will be based on renowned authors of Philosophy as Immanuel Kant, a German
philosopher of the eighteenth century and Hans Jonas, one of the most
important philosophers of our time. In any case, we find support in its
commentators and other scholars on the subject, trying to chart a path
that leads us to reflect on the importance of an education focused on environmental responsibility and, consequently, the preservation of human
existence in the future. Education, in addition to providing the debate
on environmental problems, should enable students to have access to the
real problems caused by the mismanagement of natural resources.
Key words: environmental education; philosophy; Immanuel Kant; Hans
Jonas

Introdução
A Filosofia é um dos campos de estudos sistematizados mais antigos e firmou sua grande importância nos mais diversos períodos da história da humanidade. Tendo a árdua missão de questionar os problemas
de cada época, a filosofia na atualidade ocupa-se das várias temáticas
que a contemporaneidade coloca em pauta, como as questões ambientais, como seus processos geram riscos, alarmando a condição de vida no
micro e macroambiente.
Desastres ambientais como o rompimento de barragem em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019), ambas no estado de Minas Gerais,
as constantes alagações na região Norte do país em decorrência da construção de hidrelétricas como as Jirau, em Rondônia e Belo Monte no
Pará, e, de modo mais abrangente, o derretimento de geleiras e a eleva-
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ção da temperatura nas mais diversas regiões do planeta nos levam a crer
que, mais do que ameaça ao meio ambiente, há ameaças reais à própria
preservação e manutenção da espécie humana.
De fato, é muito mais comum nos depararmos com estudos e apontamentos de campos mais específicos do saber humano, como as ciências
biológicas, a geografia, a ecologia e as ciências da natureza de modo geral. Mas, afinal, pode a filosofia opinar sobre tais problemas?
Uma possível resposta pode nos ser dada pela ética, uma das áreas
de maior concentração de estudo da filosofia contemporânea, visto que
grande parte dos problemas ambientais é ocasionada pela ação humana,
derivada de uma ação não raciocinada (ou mal-intencionada) e descomprometida com o futuro. Sobre este aspecto, antes de ser um problema
ambiental, a devastação do meio ambiente é um problema moral, pois
resulta da falta de responsabilidade do ser humano consigo e com as
gerações que ainda estão por vir.
Com a finalidade de estruturar essa resposta, este trabalho parte de
uma pesquisa bibliográfica, de modo mais objetivo, e os argumentos serão
construídos com base em autores renomados da filosofia, como Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, e Hans Jonas, um dos mais
importantes filósofos de nossa época. De todo modo, nos apoiaremos em
seus comentadores e demais estudiosos da temática em questão, buscando traçar um caminho que nos leve a refletir sobre a importância de uma
educação voltada para responsabilidade ambiental e, consequentemente,
à preservação da existência humana, tanto no presente quanto no futuro.

Desenvolvimento
Ética e educação: uma relação necessária
Antes de defendermos qualquer posicionamento, faz-se necessário um breve esclarecimento sobre a ética e seus significados. Ética é
uma derivação do termo grego ethos, que – em sentido literal – significa
“modo de ser”, ou seja, associa-se ao estudo dos fundamentos dos “modos” do agir humano, seus costumes, suas regras e seu comportamento
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dentro de uma determinada sociedade. Convém destacar que a ética não
é o comportamento, mas o estudo do comportamento e dos fundamentos do agir humano.
Entre os muitos autores que se debruçaram sobre essa temática,
Immanuel Kant dedicou parte de suas obras ao estudo dos costumes,
não se limitando a eles, mas buscando sua fundamentação. Ao falarmos
de uma fundamentação do agir humano, fazemos referência àquilo que
nos impulsiona a agir, da estrutura subjetiva da ação humana. Para Kant,
o valor ético (moral) do comportamento humano não está na ação em
si, mas em seu fundamento, na intenção que motiva o agente. Em outros
termos, um homem pode realizar uma ação boa fundamentada em um
princípio ruim, por exemplo, ajudar uma pessoa carente a fim de ser
aclamado por sua comunidade como boa pessoa. Nesse caso, faz-se o
bem, contudo a finalidade não é o bem em si, mas o retorno que isso lhe
traz. O homem, nesse caso, não é bom, mas apenas egoísta.
O bem, segundo Kant, só pode ser verdadeiramente bom quando o
agente o pratica de forma desinteressada. É preciso fazer o bem só porque
é bom fazê-lo. A fim de auxiliar no direcionamento de nossa ação, o filósofo nos deixa o chamado Imperativo Categórico3, isto é, uma máxima de
ação que venha a servir para todos os seres racionais diante de qualquer
situação. A primeira formulação dessa máxima nos é dada nos seguintes
termos: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal” (KANT, 2009, p.62).
Mas o que, de fato, quer nos propor o filósofo? Kant acredita que
a ação humana sob máximas universais conforme ele propõe é um ato
racional, logo, agir segundo uma regra ou um imperativo categórico é
impor a si próprio uma lei que possa ser imposta a todos os seres capazes de reflexão. Por exemplo, diante do impasse entre pegar ou não

3- O conceito de Imperativo Categórico é central para a compreensão da teoria moral de Kant.
Tendo sido desenvolvido em obra intitulada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, escrita em 1785, o termo faz uma analogia ao conceito bíblico de “Mandamento”, ou seja, sugere
um constrangimento da vontade humana, não mais apegada a uma divindade, mas à ordem da
razão, que deve servir de princípio de ação para todos os seres racionais. Por se aplicar a todos,
o imperativo torna-se também categórico, isto é, não deixa – segundo Kant – dúvidas quando
a sua validade.
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um objeto que não me pertence – caracterizando um roubo –, devo me
questionar: é possível que minha ação seja universalizável? Ou ainda, é
possível viver em um mundo onde todos roubem? Sendo minha resposta
negativa, sei que o ato de roubar não é ético (moral), pois tal ato não
pode se tornar uma regra universal.
Kant nos apresenta, ainda, uma segunda formulação desse imperativo que merece ser destacada: “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e
simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio” (KANT,
2009, p.73). O que o filósofo nos propõe com essa formulação é a noção
de respeito para com o ser humano, seja em uma relação consigo mesmo,
seja na relação com terceiros. Todo ser humano merece respeito e, em decorrência disso, precisa ter sua dignidade preservada. A humanidade não
pode ser posta como um meio para a obtenção de fins, pois ela é um fim
em si mesma. Em outros termos, o ser humano não é um objeto que possa
servir de meio para que se alcance um objetivo. A vida humana não pode
ser instrumentalizada, mas precisa ser reconhecida em sua integridade.
Para que isso ocorra, o homem precisa reconhecer a humanidade que
há em si e, a partir de então, reconhecê-la também em seu semelhante, para
que possa respeitar a si e aos outros de maneira a não ferir sua dignidade.
Esse reconhecimento do ser humano enquanto digno de respeito, enquanto potencialmente moral, entretanto, não nos é natural, mas
aprendido. Conforme pontuamos em outro momento (MARTINS, 2016,
p.25), Kant vê na infância o momento adequado para o cultivo da moralidade: uma educação voltada para a observância das leis, para aprender
a usar com sabedoria a liberdade, para desenvolver-se virtuosamente. Em
sua obra Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, ele afirma que
[...] a amabilidade dessa criatura [a criança], no espaço de tempo em que se desenvolve até chegar à plena
humanidade, deve ser atribuída, por um lado, à sua inocência e à de todas as suas expressões ainda incorretas,
onde ainda não há dissimulação nem malícia alguma.
(KANT, 2009b, p.129)
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Não há aqui a ideia de que o homem seria bom em sua infância
por trazer o bem consigo, em sua natureza. O que Kant nos apresenta
é a infância enquanto fase da vida humana na qual o desenvolvimento
segundo um fim torna-se absolutamente possível – o homem é aquilo
que a educação dele faz –, visto que na fase em questão o homem ainda
está livre de seus vícios, o que facilitaria o cultivo da virtude.
O educando “poderá se tornar moralmente bom apenas graças à
virtude, ou seja, graças a uma força exercida sobre si mesmo” (KANT,
2009b, p.95). Porém, considerando que a criança ainda não desenvolveu
em si a capacidade de legislar seu próprio agir, é preciso que o façam
por ela. Antes que possa ser o senhor de si, o homem, enquanto infante,
precisa submeter-se a um processo formativo. A criança deve ser submetida às leis, precisa ser disciplinada. O homem precisa da educação para
tornar-se verdadeiramente humano.
A aplicação da ética aos problemas ambientais
Conforme foi mencionado anteriormente, a ética estuda o comportamento, com o agir humano. O homem, por sua vez, age e constrói-se em uma realidade material que chamamos de meio ambiente. O
meio no qual o homem age passa por diversas transformações causadas
por este com a finalidade de possibilitar a preservação de sua espécie.
Essa relação Homem X Natureza por muitos séculos manteve-se harmônica, possibilitando uma coexistência e um equilíbrio das mais diversas
formas de vida. No entanto, com o crescimento populacional, o desenvolvimento tecnológico e os ideais capitalistas, a relação do homem com
a natureza deixa de ser uma relação propriamente dita para tornar-se
uma dominação desenfreada. Ou seja, perdemos o equilíbrio que possibilitava à natureza sua própria reconstrução, e passamos a vê-la como
uma fonte inesgotável de recursos, sem uma análise das consequências
da ação humana em longo prazo.
A filosofia – por meio da ética – busca, por sua vez, possibilitar
a reflexão sobre a emergência de um retorno aos meios de vida menos
agressivos à natureza ou, como é o caso dos nossos dias, busca reverter a
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situação presente, na qual a natureza começa a dar suas respostas quanto ao limite da exploração, como é o caso das tragédias ambientais que
acontecem em decorrência da má administração dos recursos naturais.
Como a experiência nos ensina, a natureza segue seu próprio curso,
reagindo de forma muitas vezes inesperada às ações humanas, ou seja,
quanto mais modificações causamos na natureza, mais duras podem ser
suas respostas.
É neste ponto que a ética se depara com os problemas ambientais: nossas ações presentes põem em jogo não apenas nossa vida, mas
também a existência das futuras gerações. Não é apenas a natureza que
ferimos, mas também a nossa própria espécie. Nas palavras de Hans Jonas (2006, p.48), “podemos arriscar a nossa própria vida, mas não a da
humanidade [...] nós não temos o direito de escolher a não existência
de futuras gerações em função da existência da atual, ou mesmo de colocá-las em risco.
O que o autor tenta nos fazer perceber é que as ações contra a
natureza são ações contra a própria humanidade. Quando destruímos
o meio ambiente, assumimos o risco de destruir nossa própria espécie,
atentamos contra nossa própria vida. Esses problemas, entretanto, antes
de serem problemas ambientais ou morais, são problemas ontológicos,
ou seja, não tratam apenas do que há de certo ou errado na exploração
dos recursos ambientais, mas ocupa-se diretamente com os temas da
existência e permanência da vida humana na terra.
Diante desses fatos, para Hans Jonas, faz-se necessária uma atualização ou mesmo superação da ética tradicional antropocêntrica, de
modo mais específico, a formulação do Imperativo Categórico de Kant,
conforme notamos na citação que segue:
Um imperativo adequado ao novo tipo de agir humano
e voltado para o novo tipo de sujeito atuante deveria
ser mais ou menos assim: “haja de tal modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência
de uma autêntica vida humana sobre a Terra”; ou, expresso negativamente: “Aja de modo a que os efeitos
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da tua ação não sejam destrutivos para possibilidade
futura de uma tal vida”; ou, simplesmente: “Não ponha
em perigo as condições necessárias para a conservação
definitiva da humanidade sobre a Terra”, ou, em uso
novamente positivo: “Inclua na tua escolha presente a
futura integridade do homem como um dos objetos do
teu querer”. (JONAS, 2006, p.47-48)
Para Jonas, o que nos torna morais é o fato de abrirmos nossa boa
vontade a fins mais longínquos que nossa própria existência, superando
o egoísmo que já fora outrora citado em Kant. É por essa preocupação
com as gerações futuras que a ética de Jonas se caracteriza pela responsabilidade. É necessário assumirmos a responsabilidade pela permanência de uma autêntica vida humana na Terra. “Quanto menos se age, menor é nossa responsabilidade”, diz-nos o filósofo. Ou seja, quanto menos
alterarmos o ciclo natural do meio no qual habitamos, menos culpados
seremos pelas mudanças que venham a ocorrer. “Em suma, entendida
assim, a ‘responsabilidade’ não fixa fins, mas é a imposição inteiramente
formal de todo agir causal entre seres humanos, dos quais se pode exigir
uma prestação de contas” (JONAS, 2006, p.166).
As reflexões de Jonas não nos são úteis apenas para pensar no futuro, mas também para analisarmos o presente. Vemos no Brasil inúmeros
casos de impunidade quanto aos crimes ambientais que são classificados
como acidentes, mas, do ponto de vista do filósofo, a responsabilidade é
de quem age de modo a provocar uma reação. Deste modo, as grandes
mineradoras em Minas Gerais, bem como as hidrelétricas na região amazônica e os grandes produtores rurais do Centro-Oeste brasileiro devem
ser duramente cobrados e responsabilizados pelos desastres ambientais
que decorrem de suas ações. “Os danos causados devem ser reparados,
ainda que a causa não tenha sido um ato mal e suas consequências não
tenham sido nem previstas, nem desejadas” (JONAS, 2006, p.165).
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À guisa de conclusão: educação ambiental e compromisso ético
A proposta de Hans Jonas nos traz grandes desafios e questionamentos para o debate ético e político em torno dos problemas ambientais contemporâneos. Um desses questionamentos surge da própria denominação de sua teoria como “Ética da Responsabilidade”, tendo em
vista que a responsabilidade só existe a partir do momento em que é
assumida por alguém. Como seria possível despertar em alguém o sentimento de responsabilidade? Até que ponto sua teoria pode ser uma
resposta concreta para nossos problemas?
Se assumirmos como verdadeiras as afirmações de Kant apresentadas no primeiro tópico deste trabalho – o homem é aquilo que a educação faz dele –, eis aí um meio possível de transpor a teoria da responsabilidade em prática responsável.
Se em Kant só pode tornar-se moral por meio de uma boa educação, em Jonas “os homens são seres morais potenciais porque possuem
essa capacidade de ser afetados, e só por isso também podem ser imorais” (JONAS, 2006, p.158). O que o autor nos traz é a existência de
um fator emocional na ética que, diante de uma educação estética, pode
possibilitar o surgimento do sentimento de responsabilidade naquele
que é educado. É preciso estimular a sensibilidade e a imaginação, mediante as quais “podemos prever as consequências negativas das ações
presentes. É um jogo da imaginação que nos informa o que pode acontecer” (MORATALLA, 2001, p.52).
Tomando como exemplo o que nos é sugerido por Kant no que se
refere à educação moral e política, a preservação ambiental de forma
consciente e efetiva não se dará por meio da imposição legislativa, mas
por uma passagem do micro ao macro, isto é, do particular ao universal.
Em outras palavras, enquanto não houver o sentimento de responsabilidade para com o meio ambiente, as leis ambientais não serão suficientes
para a concretização de um projeto que vise à conservação do planeta.
No Brasil, a Lei nº 9795/1999, em seu primeiro artigo, define a
educação ambiental nos seguintes termos:
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Entendem-se por educação ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Ao dar à educação ambiental o objetivo de construir valores, esta
se aproxima de forma bastante direta da ética e, consequentemente, da
filosofia. A educação, além de proporcionar o debate sobre os problemas
ambientais, deve possibilitar aos educandos o acesso aos reais problemas
desencadeados pela má administração dos recursos naturais. É preciso
conhecer as possíveis consequências das ações para podermos temê-las,
e do mesmo modo, é preciso temê-las para que se possa querer evitá-las.
Não se trata, contudo, de criar no educando uma situação de desespero quanto ao futuro, mas fazê-lo perceber-se como autônomo e capaz
de conduzir sua existência em harmonia com as demais espécies.
Todo ser vivente é seu próprio fim, e não tem a necessidade de outra justificativa qualquer. Desse ponto de
vista, o homem não tem nenhuma outra vantagem em
relação aos outros seres viventes, exceto a de que só
ele pode assumir a responsabilidade de garantir os fins
próprios e aos demais. (JONAS, 2016, p.175)
Diante do exposto por Jonas, notamos que sua concepção ética vai
muito além do princípio de dignidade da pessoa humana apontada por
Kant, mas aplica-se à totalidade dos seres viventes. Havendo uma nova
fundamentação ética, uma nova forma de educação faz-se necessária.
Como sabemos, a educação é, simultaneamente, produto e produtora de
cultura, e aprendemos de espontâneas maneiras que o homem é o “senhor da natureza”. Essa visão antropocêntrica contribui para o cenário
de devastação no qual nos encontramos. Mas para reverter essa situação,
faz-se necessária a mudança de hábito, e os hábitos (costumes) nos são
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transmitidos por essa mesma cultura, o que faz da educação ambiental
um grande desafio para a geração da qual participamos.
A educação ambiental deve buscar não só o desenvolvimento sustentável, mas uma real mudança de paradigma, visto que, embora não
possamos negar que as grandes indústrias são as detentoras da responsabilidade dos mais alarmantes problemas ambientais, outra parcela se
constitui dos pequenos gestos da população em geral, como o descaso
com o lixo doméstico, por exemplo.
O Ministério do Meio Ambiente, criado no Brasil em 1992, prevê
em sua agenda a promoção da conscientização quanto à necessidade de
uma responsabilidade ambiental, atribuindo à educação papel de extrema importância. Constatemos nos termos que seguem:
O ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas
e comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. (BRASIL, 2002)
A educação, desse ponto de vista, possibilita o despertar da sensibilidade humana para tais questões. Mas de que educação especificamente se trata? O que acreditamos trazer resultados mais pontuais é a
sistematização da educação ambiental em todas as fases da educação
escolar, principalmente na educação infantil, onde, por meio das atividades lúdicas, a experiência do respeito ao meio ambiente pode perpetuar-se no indivíduo. As datas comemorativas, como o Dia da Árvore, o Dia
Mundial da Água e até mesmo o Dia Mundial do Solo, podem ser vistas
como pertinentes para o enfoque nas questões propostas.
Do mesmo modo, os cursos de graduação e pós-graduação que
preparam profissionais para atuar diretamente com questões ambientais, como as várias ramificações das engenharias e as ciências agrárias,
precisam enfatizar em seus currículos esse compromisso com a sustentabilidade, a fim de que não se veja nos recursos naturais apenas matéria-prima, mas se compreenda que estes, antes de gerar lucro, geram
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prioritariamente a vida de cada um, inclusive das gerações que ainda
estão por vir.
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Resumo: A violência dirigida as nossas crianças e adolescentes tem se tornado motivo de grande preocupação para o poder público e a sociedade
civil e precisa ser combatida. A violência nem sempre consiste na agressão física propriamente dita, que é ostensiva, visível, que causa, às vezes,
horror e deixa a sociedade perplexa frente a crimes hediondos praticados
pelos seus responsáveis. Consiste também em violência silenciosa, cometida às vezes à luz do dia, aos olhos da sociedade e das autoridades, porém
passa despercebida, como a violência psicológica, sendo, entre as violências, a mais sutil, e tão perigosa quanto as demais. Assim, observaremos a
trajetória histórica da criança, que, na sua gênese, era considerada objeto
de propriedade de seus pais e diante de tantas barbáries vivenciadas a
sociedade mundial aos poucos se conscientizou da necessidade de criar
meios legais que garantissem a proteção integral desses seres que estão em
fase de desenvolvimento, e, portanto, necessitam de cuidados especiais,
contudo, vemos que há muito ainda para ser legitimado na proteção à
criança e ao adolescente vítima de violência.
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Palavras-chave: infância; leis; proteção social.
Walking towards the knowledge of the factors that exacerbate the infantile-juvenile violence in Vilhena / RO
Abstract: Violence directed at our children and adolescents has become
a major concern for public power and civil society and needs to be addressed. Violence does not always consist of actual physical aggression,
which is ostensible, visible, which sometimes causes horror and leaves
society perplexed by the heinous crimes committed by its perpetrators. It
also consists of silent violence, sometimes committed in the light of day,
in the eyes of society and the authorities, but it goes unnoticed, like psychological violence, being among the most subtle and dangerous acts of
violence. Thus, we will observe the historical trajectory of the child who
in his genesis was considered object of his parents' property and faced
with so many barbarisms experienced world society gradually became
aware of the need to create legal means to guarantee the integral protection of these beings that are in phase of development, and therefore need
special care, however, we see that there is still much to be legitimized in
the protection of children and adolescents who are victims of violence.
Key words: childhood; laws; social protection.

Introdução
Trata-se de um trabalho que investiga as principais causas que levam o adulto, pais ou responsáveis, a praticar de alguma forma de violência contra a criança ou adolescente entre 8 e 16 anos de idade, atendidos no Programa SEVAESCA, antigo Programa Sentinela na cidade de
Vilhena, RO.
A violência não é uma expressão da modernidade, ela faz parte da
própria história cultural das sociedades desde os tempos mais antigos
de que se tem registro, e atualmente ela se faz mais visível e é discutida
devido à construção de uma consciência social em torno da proteção à
infância e a crescente mobilização em torno dos direitos humanos.
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Com a violência tão em evidência, algumas medidas precisaram
ser tomadas, através da concretização de propostas e programas interdisciplinares, sensibilização, prevenção e tratamento de seus desastrosos
efeitos, enfocando o significado de violência e suas várias formas, os
danos que podem ocasionar.
O Programa Sentinela, hoje SEVAESCA, será descrito bem como
sua forma de trabalhar e atender à demanda, juntamente com os profissionais que lá atuam. E foi durante o estágio supervisionado, período
de três semestres, que se observou a atuação do profissional de Serviço
Social, a maneira de abordar, o acolhimento ao usuário, a busca para garantir seus direitos, bem como as dificuldades encontradas.
A trajetória do reconhecimento da criança como pessoa de direito
Conforme nos relata Bidarra e Oliveira (2008), ainda no século
XVI as crianças eram tratadas como pequenos adultos, o poder dos pais
sobre elas era absoluto, e o infanticídio, recorrente.
Nesse contexto, as mudanças com relação ao cuidado com a criança, só vêm ocorrer mais tarde, no século XVII, com a interferência dos
poderes públicos e com a preocupação da Igreja em não aceitar passivamente o infanticídio, antes secretamente tolerado. Contudo no século
XVIII, embora ainda consideradas propriedade dos pais, as crianças passam a ter certo valor como ser humano.
Foi no século XIX que algumas sociedades iniciam debate buscando
prover a proteção especial às crianças, reconhecendo-as como “pessoas”,
e este foi o primeiro passo para mudanças importantes sobre a infância,
abolindo-se a noção de que o exercício da guarda não significa o direito de
propriedade ou posse da criança. A noção de propriedade de um ser humano existiu na época da escravidão, em que a própria condição humana
era negada, pois a pessoa era colocada na posição de objeto de satisfação
daqueles que detinham o poder econômico e influência social.
Continuam Bidarra e Oliveira (2008), no que diz respeito à proteção especial à infância e adolescência, foi nos Estados Unidos, no ano
de 1874, com o caso de Mary Ellen, que se iniciou a luta pelo reconhe-
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cimento dos direitos de crianças e adolescentes. Mary Ellen, filha de
imigrantes irlandeses, fica órfã de pai, e após três anos, sua mãe a entrega
ao Departamento de Caridade de Nova York, pois não tinha condições
financeiras de cuidar da filha. A criança foi entregue a um casal que falsamente se passou por seu parente, e por seis anos a criança foi vítima
de maus tratos, sendo proibida de sair de casa. Não tinha roupas que a
protegessem do frio, nem cama para dormir. Apresentava ferimentos e
cicatrizes por todo corpo, era forçada a trabalhos domésticos, e com 9
anos, tinha peso e altura de uma criança de 5 anos, devido à desnutrição.
Os vizinhos e a proprietária da casa onde a criança morava com o
casal tentaram intervir no caso, mas não tiveram sucesso. Desesperados,
procuraram uma assistente social da Igreja Metodista, onde se deu início
uma longa batalha para salvar a criança. A polícia nada podia fazer sem
provas concretas de agressão, e a única forma encontrada foi processar
os responsáveis pela criança amparando-se na Lei de Proteção aos Animais. Alegava-se que as crianças eram pertencentes do reino animal, por
serem indefesas, e deveriam ser protegidas pelo Estado contra os maus
tratos de seus “proprietários” (BIDARRA; OLIVEIRA, 2008).
O caso de Mary Ellen teve uma grande repercussão nos Estados
Unidos e resultou na fundação da New York Society for the Prevention
of Cruelty to Children - SPCC (Sociedade para Prevenção à Crueldade
contra Crianças de Nova York), em 1878. Somente no primeiro ano de
funcionamento, em torno de 300 denúncias de maus tratos a crianças
foram investigadas.
No final da Primeira Guerra, devido à preocupação com as relações
internacionais, foi criada pela Conferência da Paz a Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma legislação trabalhista que surge como resultado das reflexões éticas e econômicas em relação ao custo humano da
Revolução Industrial. Foi fixada a idade mínima de 14 anos para o ingresso
no trabalho de característica industrial, não sendo incluídas as atividades
no comércio e agricultura. Esta pode ser considerada a primeira proteção
internacional ao bem-estar da criança (BIDARRA; OLIVEIRA, 2008).
De acordo com Bidarra e Oliveira (2008), na Segunda Guerra
Mundial houve a ruptura no processo de construção dos direitos hu-
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manos e, consequentemente, dos direitos da criança, e a Alemanha se
tornou um dos países que mais avilta os direitos humanos, comandada
por Hitler. A guerra exterminou 11 milhões de pessoas, entre elas, 1,5
milhão eram crianças.
Foi a partir destsa barbárie que o mundo percebeu a necessidade
de se reconstruir os direitos humanos, e com isso surge a Organização
das Nações Unidas (ONU). E no ano de 1946, em sua primeira assembleia, é instituído o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
um organismo importante na defesa e proteção dos direitos da criança e
dos adolescentes em todo o mundo.
Em 1959, a ONU aprovou a Declaração dos Direitos da Criança e
reforçou o pedido aos países para se esforçarem para que esses direitos
sejam transformados em legislação pátrias (ÁRIES, 1981).
Com a aprovação da Declaração dos Direitos da Criança pela ONU,
define-se como criança todo ser humano menor de 18 anos de idade,
proíbe-se a discriminação das crianças e adolescentes por qualquer motivo e determina-se que os Estados tomem medidas para garantir que
não haja nenhuma discriminação.
Reconhecimento da criança e do adolescente e seus direitos no
Brasil
As discussões sobre a preocupação com a criança e adolescente
no Brasil se iniciaram em 1823, na Assembleia Constituinte no Rio de
Janeiro, do mês de maio a novembro. Nessa Assembleia, a educação das
crianças e jovens foi discutida com relevância, e isso ressalta também a
preocupação com a formação da população brasileira.
Rizzini (1997), em suas análises, diz que o primeiro olhar para a
criança no Brasil surgiu na década de 1820, com as primeiras instituições de nível superior, e foi ali que a temática da criança, bem como a
definição da infância, obteve expressão. A criança pobre era vista como
um adulto em miniatura, devendo entrar no mundo do trabalho o mais
rápido possível.
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Rizzini (1997) nos relata que no início do século XX, na transição da monarquia para república, alguns projetos de lei para a criança
foram implantados visando o enfrentamento de problemas como abandono, mortalidade infantil, a péssima qualidade estrutural dos asilos, e
principalmente a atuação jurídica na promoção de proteção à criança e
adolescente. Assim, a criança passa a ser vista como pessoa que poderá
transformar o país. E nesse contexto que a sociedade passa a cobrar do
Estado a assistência pública às crianças, fazendo com que alguns profissionais trabalhem em favor da medicina social, e juristas convidados
a estar inseridos nesse contexto de melhorias a infância foram atores
principais de um movimento intitulado Cruzada da Infância. Esse movimento foi um dos primeiros a cobrar do Estado a criação de políticas
públicas direcionadas às crianças abandonadas e aos adolescentes.
Em 1927 foi criado o Código de Menores, que visava corrigir, organizar e manter a ordem na sociedade, e, nesse sentido, apresentava
apenas intervenções paliativas e agia apenas no efeito, nunca na causa
do problema. Não buscava a concessão de direito visando à cidadania,
buscava manter a ordem, uma vez que possuía uma visão positivista.
Dessa forma, as crianças que perambulassem pelas ruas eram recolhidas
às instituições, uma vez que eram vistas como marginais, e a visão positivista deixa claro que o problema estaria com o indivíduo, e jamais com
a sociedade. Eles deveriam se adequar às regras e normas impostas.
Em 1937, a Constituição Federal foi aprovada, e passou a ser competência da União a legislação de normas em defesa e proteção da saúde,
inclusive das crianças, e em seu artigo 127 dispõe a mudança jurídica na
descrição relacionada ao problema dos menores, que passa a ser caracterizado como de cunho social para a infância e juventude:
A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados
e garantias especiais por parte do Estado, que tomará
todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições
físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento de suas faculdades. O abandono moral, intelectual e físico da infância e da juventude importará

74

falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação
e cria ao Estado o dever de provê-las de conforto e dos
cuidados indispensáveis à preservação física e moral.
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar auxílio
e proteção do Estado para subsistências e educação da
sua prole. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1937)
Na década de 1940 foi criado o Departamento Nacional da Criança
(DNCr), cujo objetivo era atender à infância pobre, estimular a construção
de creches através da Legião Brasileira de Assistência (LBA), voltada à assistência social às famílias dos brasileiros que participaram da Segunda Guerra
Mundial (RIZZINI, 1997). Mas sua atuação também visava a melhoria de
vida dos demais trabalhadores, a educação da população, a saúde dos brasileiros e o “reajuste das pessoas, moral ou economicamente desajustadas”,
ou seja, aquela pessoa pobre, aquele que não pudesse se manter ou que não
tivesse condições de prover suas necessidades mínimas e de sua família. Para
a pessoa ser desajustada da sociedade, o critério adotado para taxá-la assim
era apenas ser pobre. E para que se tornasse uma pessoa “reajustada”, deveria
seguir as regras impostas pela sociedade e a elas adaptar-se, uma vez que se
entendia que o problema estava com o indivíduo e não com a sociedade.
O Decreto Lei nº 3.799, de 5 de novembro de 1941, cria o Serviço
de Atendimento aos Menores (SAM), o qual tinha parceria com o Ministério da Justiça e os juizados de menores, e, segundo Faleiros (1995),
teria mais a ver com a questão de ordem social do que a assistência, e
com objetivo de tirar das ruas os menores, principalmente aqueles considerados perigosos e tidos como uma ameaça à sociedade. Continua a
visão positivista: “quem está em disfunção é retirado do meio social”.
Depois de muitas críticas a esse modelo de instituição, o que se
procurava não era abandonar o modelo de internato, mas, sim, corrigir
a situação, que estava cada dia mais descontrolada. Cria-se então a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), através da Lei nº
4.513, em 1º de novembro de 1964, substituindo assim o SAM, e seria
sua competência formular a Política Nacional de Bem-Estar do Menor
em todo território Nacional (BRASIL, 1976).
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Com isso, em 10 de outubro de 1979, primeiro Ano Internacional
da Criança, em comemoração aos 20 anos da Declaração de 1959, foi
criada a Lei 6697, que institui o novo Código de Menores, o qual trata
do menor em situação irregular, objeto de medidas judiciais. Esse código
apenas prolonga a vida menorista do Código de 1927, não corresponde
aos interesses da sociedade e nem das crianças e dos adolescentes, mas,
sim, aos ideais dos militares, que estavam em crise, e foi instituído o
conceito de “menor em situação irregular”, definido por privação das
condições de subsistência, de saúde e de instrução, por omissão dos pais
ou responsáveis (BRASIL, 1976).
Na virada daquela década, ou seja, em 1980, grandes mudanças
sociais e políticas estavam acontecendo, em especial na sociedade civil
ligada à realidade vivenciada por crianças e adolescentes no país, e as
instituições acolhiam e trabalhavam com os então “menores”.
Leis de reconhecimento e garantia de direitos da criança e adolescentes no Brasil
Como dito anteriormente, no Brasil já existiam leis que regulamentavam o trato com a população infanto-juvenil. No entanto, no decorrer
da história, percebeu-se sua incipiência. O sistema de exceção, em que
as garantias individuais e sociais eram diminuídas ou mesmo ignoradas, e
cuja finalidade era garantir os interesses da ditadura, fez crescer durante
o processo de abertura política o anseio por dotar o Brasil de uma nova
Constituição, defensora dos valores democráticos. Anseio este que se
tornou necessidade após o fim da ditadura militar e a redemocratização
do Brasil, e no ano de 1988 foi elaborada a Constituição Federal, a qual
traz em seu artigo 227 um princípio essencial no que diz respeito aos
direitos de criança e dos adolescente brasileiros:
Art. 227 – É dever da família, sociedade e do estado,
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade,
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ao respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)
Com a mudança para o Regimento Democrático, a sociedade civil,
empenhada na luta pela continuação da cidadania à infância e juventude,
conquistou, no ano de 1990, a promulgação da Lei 8069, o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), entrando em vigor a partir de 14 de
outubro do mesmo ano, onde dispõe sobre direitos da infância e adolescência. Assim, o artigo 18 do ECA dispõe que é dever de todos velar pela
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
O ECA traz também em seu Art. 1º uma disciplina ainda maior,
isto é, um princípio que rege todos os assuntos que envolvem a infância
e adolescência, que é o chamado Princípio da Proteção Integral, tornando-se prioridade absoluta (BRASIL, 1990).
O Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto dos anseios de movimentos populares que primaram pelo exercício da cidadania, e não só
regulamentou as conquistas direcionadas às crianças e adolescentes como
também promoveu um conjunto de revoluções que vai desde o campo jurídico até o reconhecimento de que a criança e o adolescente são sujeitos
de direito e seres em desenvolvimento, que necessitam de cuidados e têm
prioridade absoluta nas políticas públicas, e que tais políticas deixam de
ser limitadas aos gabinetes governamentais e passam a ser elaboradas de
forma participativa e democrática pela sociedade, através dos conselhos
de direitos da criança e do adolescente, Conselhos Tutelares, onde as ações
devem ser de atenção direta e feitas através das políticas sociais básicas,
que são definidas pela educação, saúde, esporte, lazer, cultura, assistência
social, formação profissional e trabalho, e as ações de proteção especial
para certos grupos em situação de risco pessoal e social, que são as medidas de proteção e medidas socioeducativas (MARTINS, 2004).
A Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), cuja fun-
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ção é elaborar normas gerais da Política Nacional de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente, fiscalizando as ações de execução,
tendo como base as diretrizes que são estabelecidas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (MARTINS, 2004).
Ainda, de acordo com Martins (2004), cria-se também o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para cada
município, através da Lei nº 123, de 22 de novembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 31.319/92. O CMDCA tem a função de propor, deliberar, controlar e efetivar os direitos da criança e adolescente referentes
à vida, saúde, alimentação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, dignidade, ao respeito, liberdade e a convivência familiar e em comunidade.
Com o Estatuto da Criança e do Adolescente cria-se também o
Conselho Tutelar, cuja finalidade é zelar pelo cumprimento dos direitos
da infância e da adolescência no espaço social (MARTINS, 2004). O
Conselho Tutelar é escolhido pela comunidade para que execute medidas constitucionais legais na área da infância e adolescência, assegurando, desta forma, direitos particulares para a pessoa em desenvolvimento.
Entre projetos e programas implantados para os cuidados com a
criança e o adolescente está o Projeto Sentinela, que foi criado para
atender à determinação da Constituição Federal, do Estatuto da Criança
e do Adolescente e da Lei Orgânica de Assistência Social, fazendo parte
do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, cujo objetivo é construir em um processo seletivo a
garantia dos direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes, bem
como o fortalecimento de sua autoestima e o direito ao restabelecimento à convivência familiar e comunitária em condições dignas.
Violência contra criança e adolescente
“A violência é sempre progressiva, isto é, uma vez que começa é
difícil parar” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002), e entre as agressões,
identificamos as principais, ou seja, as que acontecem com maior regularidade: a) violência física; b) violência psicológica ou violência emocional; c) violência por descuido, abandono ou negligência; d) violência
sexual; e) trabalho infantil, como forma de exploração.
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A violência física é o tipo de mais fácil de ser identificada, pois
resulta em lesões provocadas por qualquer motivo, incluindo reações às
condutas indesejadas pelos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente, as quais podem ser confundidas como lesões acidentais, e acontece quando os pais ou responsáveis tentam educar ou disciplinar seus
filhos através da força. Eles acabam batendo, empurrando, jogando, queimando, mordendo ou até agredindo com objetos, podendo causar danos
físicos à criança. E muitas vezes essa violência pode levar à morte (AZEVEDO; GUERRA, 1995).
A violência psicológica ou violência emocional é um tipo de violência difícil de ser identificada à primeira vista, apesar de ser muito
frequente. Ela acontece quando o adulto trata a criança com gritos, humilhações, muita exigência, desprezo, atitudes ameaçadoras ou aterrorizadoras. Essa forma de violência causa grande sofrimento mental. Os
agressores também ameaçam de abandono, o que pode tornar a criança
medrosa e ansiosa. Esse tipo de violência pode se manifestar na criança através do isolamento emocional, dificuldades de fala ou linguagem,
ausência de contato olho no olho e medo (real ou aparente) do agressor
(AZEVEDO; GUERRA, 1995).
A violência por descuido, abandono ou negligência ocorre quando
o adulto expõe a criança a perigos de acidente, deixando de proteger e
de cuidar também das necessidades de saúde, higiene e educação. É o
ato de omissão à criança ou adolescente pelo seu responsável de prover
suas necessidades básicas para seu desenvolvimento (POSTMAN, 1977).
A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e
à Adolescência (ABRAPIA), fechada por falta de recursos financeiros e
apoio nos projetos, tinha por objetivo a defesa e promoção dos direitos
de crianças e adolescentes. Antes de ser extinta, fez um trabalho de
informação junto à população, para que houvesse uma conscientização
de que, se uma criança é deixada em casa sozinha, ela fica em situação
de risco, uma vez que poderá ingerir medicamentos, água sanitária,
tomar choques elétricos, queimar-se no fogão, cortar-se ou até mesmo
cair de algum lugar, como janela, cadeira, armário, podendo ocasionar
ferimentos graves. São considerados também casos de omissão a ali-
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mentação inadequada, falta de higiene, ausência de vacinas ou a não
matrícula na escola.
A violência sexual, principalmente contra crianças, é uma das piores formas de agressão que pode existir, nos ensina Martins (1993). Ela
acontece quando uma criança é usada para satisfação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente. Tanto as meninas quanto os meninos
são vítimas desse tipo de violência, que pode acontecer com ou sem
contato físico e com ou sem coação, indo desde palavras insinuantes,
carícias, beijos, toques e exibição dos órgãos genitais, até a violação, ou
seja, o ato sexual em si.
Segundo dados da Pastoral da Criança (2007), na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa que a criança conhece, confia e muitas
vezes ama. Geralmente é o pai, padrasto ou namorado da mãe. Mas
pode ser qualquer membro da família, responsável ou amigo, que se
aproveita da dependência afetiva e econômica da criança. Essa relação
de confiança em que os agressores se encontram é a posição da criança
na família, tornando mais fácil encobrir o ato e assustar a criança para
que se mantenha calada.
Na maioria das vezes, a mãe sabe que o pai abusa do filho, mas
finge não ver. Isso facilita ainda mais a violência. Outras vezes, o próprio
pai ameaça de morte a mãe e a filha caso contem para alguém.
O trabalho infantil é aquele realizado por crianças. Na maioria
das vezes, é imposto, ou seja, as crianças são obrigadas a trabalhar para
ajudar os pais no sustento da casa, e em algumas vezes chegam a ser os
principais provedores da família. Esses trabalhos são prejudiciais ao seu
desenvolvimento, impedindo que a criança brinque e frequente a escola,
comprometendo seu futuro. O trabalho infantil é uma das formas mais
comuns de violência e atinge principalmente as camadas mais pobres e
marginalizadas da sociedade.
Conhecendo o Programa Sentinela na cidade de Vilhena
A dinâmica da instituição se vincula basicamente a atendimentos
internos das áreas jurídica, psicológica e assistencial. O atendimento é
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feito após o usuário preencher uma ficha, isto quando este procura os
serviços oferecidos pelo Programa Sentinela ou quando o caso chega
através de denúncia anônima ou dos outros serviços vinculados à rede,
como o Conselho Tutelar. O profissional de serviço social desloca-se até
o endereço citado para a devida averiguação da denúncia, e posteriormente são feitas às ações cabíveis para a solicitação.
O Programa Sentinela objetiva contribuir para a promoção, defesa e
garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso
ou exploração sexual, buscando identificar o fenômeno e riscos decorrentes, prevenir o agravamento da situação, promover a interrupção do ciclo de
violência, contribuir para a devida responsabilização dos autores da agressão
ou exploração e favorecer a superação da situação de violação de direitos, a
reparação da violência vivida, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a potencialização da autonomia e o resgate da dignidade.
O profissional de serviço social inserido no programa realiza visitas domiciliares para conhecer a realidade do usuário, atendimentos
internos no centro, visando ouvir o relato deste para que, de forma ágil,
consiga perceber qual o tipo de atendimento de que a criança ou adolescente, com a família, necessita. Também, quando se faz necessário,
encaminha-se os casos para os demais programas vinculados à rede e
trabalha-se em conjunto com a equipe multidisciplinar.

Metodologia
Esta pesquisa foi de cunho descritivo e quantitativo, e foram feitos
levantamentos de dados e pesquisa bibliográfica e documental, buscando-se dados em fontes como o IBGE no que se refere à violência contra
crianças e adolescentes, levando-se em conta as demandas e transformações que enfrentamos constantemente.
Embasados em autores de renome que escreveram sobre o tema
violência contra crianças e adolescentes, e nos atendimentos durante o
estágio supervisionado, foi possível obter resposta a respeito da questão
levantada: quais as causas que levam o adulto a cometer alguma forma
de violência contra a criança ou adolescente?
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Nesse período de estágio foram atendidas 197 crianças e adolescentes, sendo a faixa etária definida para a pesquisa de 8 a 16 anos
de idade para crianças e adolescentes, totalizando 130 crianças e adolescentes atendidos. Foi, dessa forma, estipulado como amostra 30%, o
que resultou em 39 crianças e adolescentes, integrando o universo da
pesquisa, e diante dos referidos atendimentos foram obtidos os dados
quantitativos que serão demonstrados através de gráficos.

Resultados e discussão
Conforme observado na Figura 1, as denúncias são recebidas no
próprio Programa, em sua grande maioria são anônimas e ocorrem em
horário de funcionamento. A maioria dessas denúncias é acolhida pelo
Conselho Tutelar e posteriormente encaminhada ao SEVAESCA, o que
nos remete a pensar que essa instituição, de fato, visa proteger a integridade física da criança, colocando em prática o que é previsto pelo ECA.
Porém, é bem diversificada a origem das denúncias, tais como escolas, a
polícia, e casos que têm procedência do Juizado da Infância e Juventude
deste município. Na família, quem denuncia geralmente é o pai ou a
mãe, quando separados, ou tios ou avós que percebem alguma forma de
agressão à criança ou adolescente.
50%
40%
30%
20%

CT 46%
Outros 21%
Polícia 10%
Escola 10%
Família 8%
JIJ 5%

10%
0%

Figura 1 - Apresentação das formas de denúncias recebidas no programa
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Conforme consta no Artigo 2º do ECA: Considera-se criança, para
os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Portanto, observamos através da Figura 2 que os atendimentos foram maiores para os
adolescentes do que para crianças, contudo o percentual não foi muito
diferenciado.

Adolescentes 54%
Crianças 46%

Figura 2 - Apresentação dos atendimentos definidos a crianças e
adolescentes atendidos no Programa SEVAESCA, totalizando 21 adolescentes (54%) e 18 crianças (46%)
Percebeu-se durante os atendimentos que a incidência de violência ocorreu mais com o sexo feminino (Figura 3). O aspecto observado,
conforme entrevista, foi a responsabilidade dos cuidados com os afazeres domésticos e com os irmãos mais novos, o que demonstra o caráter
sexista nos afazeres domésticos, perpetuando uma visão machista na
educação, que muitas vezes é perpetuada pela própria genitora, o que
pode posteriormente reforçar o caráter de violência de gênero intrafamiliar (AZAMBUJA, 2004).
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Feminino 69%

Masculino 31%

31%
69%
0%

20%

40%

60%

80%

Figura 3 - Atendimentos às vítimas de violência de acordo como o sexo
Conforme apontado neste levantamento, podemos observar que o maior
agressor é a mãe (Figura 4). Possivelmente, um dos motivos observados é por
esta figura estar o maior tempo do dia com a criança ou adolescente. Quando
entrevistadas, algumas justificam que trabalham fora e deixam alguns afazeres
aos filhos, e quando retornam, verificam que estes, além de nada terem feito,
bagunçaram ainda mais, e acabam se irritando com isso. Outras alegam que
cobram dos filhos a dedicação nos estudos, para que não aconteça com estes
o mesmo pelo que os pais estão passando: dificuldades financeiras e trabalhos
informais ou com jornadas excessivas.
80%
60%
40%

Mãe
Pai
Irmão (ã)
Madrasta

20%
0%

Figura 4 - Apresentação de quem mais agride a criança e adolescente,
com base nos atendimentos feitos durante o estágio supervisionado
De acordo com Mioto (2004), vemos que a identidade materna ainda
é tida com grande expectativa na proteção infantil, delegando à mulher um
papel que a sobrecarrega, o que gera um divisor: o homem com o provimento
familiar, enquanto a mulher fica incumbida dos afazeres do lar e da educação
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dos filhos. Mesmo com um conceito mais moderno de família, mudando sua
estrutura e composição, a expectativa quanto às funções familiares continua
intacta. E se a mulher desempenha a dupla função, ou seja, são chefes de família e desempenham jornadas de trabalho fora do lar, isso pesa negativamente
contra ela, levando-a a julgamentos morais por parte da família, da sociedade
e do Estado.
Também vemos que outro reprodutor de violência é o genitor, o que
Mioto (2004) informa quando esse genitor desenvolve papel típico de uma
concepção funcional de família. Sendo o homem o principal provedor, este
muitas vezes chega em casa e vivencia a esposa reclamando sobre o filho, e
alegando já estar cansado do trabalho, acaba descontando nos filhos. Os dados
também apontam como protagonista de violência a (o) irmã(o) mais velha(o),
que fica com a responsabilidade sobre o(a) irmão(ã) e este a(o) desobedece.
Entendendo que possui responsabilidade sobre os irmãos mais novos, pode
corrigi-los usando algum tipo de violência, pois, como relatam, é muito comum o responsável (pai ou mãe) protagonizar alguma violência, sendo os filhos meros reprodutores de tal violência.
Por último, a madrasta também foi apontada como protagonista de violência infanto-juvenil. Observou-se, durante o estágio nos casos atendidos, que
há uma relação de ciúmes, principalmente quando a criança ou adolescente é
do sexo feminino. A madrasta acaba sentindo ciúmes da filha com o pai, ou em
outras circunstâncias, quando a madrasta tem filhos, há algum atrito entre seu
filho e o enteado.
60%

Violência Física

50%

Violência Psicológica

40%

Negligência

30%

Abuso Sexual

20%
10%
0%

Tipos de Violência

Figura 5 - Apresentação das formas de violência mais observadas durante os estudos
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Entre os tipos de violência identificados (Figura 5), foi constatado que a
violência física era a mais praticada (51% dos casos), por ser a forma de violência fácil de ser identificada à primeira vista, seguida da psicológica, da negligência e, em último, da violência por abuso sexual, que na maioria das vezes, como
as demais, é de forma velada.
E buscando entender a origem dos atos de violência, foram identificados
alguns fatores adotados como a razão para a violência (Figura 6). O desemprego foi considerado o principal fator, afinal, é na família que as pessoas procuram
suporte afetivo e emocional, e devido a esse fator, as famílias não encontram
estabilidade, gerando assim conflitos, e o baixo nível de instrução do pai ou da
mãe da criança e adolescente contribuem para o maltrato gerado contra estes.
60%

Desemprego

50%

Alcoolismo

40%

2ª ou 3ª união

30%

Drogas

20%
10%
0%

Fatores que geram violência

Figura 6 - Apresentação dos fatores que levam o responsável pela criança
e adolescente a cometer alguma forma de violência
Entre os fatores associados ao risco de violência contra crianças e adolescentes incluem-se os baixos salários e as pressões econômicas, o que acaba
gerando sobre a criança ou o adolescente uma responsabilidade que não é sua:
os cuidados com a casa, afazeres domésticos e cuidados com irmãos(ãs) mais
novos pelo fato de seus provedores terem que trabalhar o dia todo, em alguns
casos com carga excessiva de trabalho, informais em sua grande maioria, percebendo-se que os sinais de vulnerabilidade social estão associados às maiores
prevalências das violências física e psicológica.
Muitos casos de violência doméstica encontram-se associados ao consumo de álcool, pois seu consumo pode tornar a pessoa mais irritável e agressiva, especialmente nas crises de abstinência (MINAYO, 1998). Nesses casos, o
agressor pode apresentar inclusive um comportamento absolutamente normal
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e até mesmo “amável” enquanto sóbrio, o que pode dificultar a decisão em
denunciá-lo.
Segundo Ades (2001), um fator que também contribui para a violência intrafamiliar é o fato de o pai ou a mãe da criança e do adolescente estar
em um segundo ou terceiro relacionamento. Devido à falta de laços afetivos
com os filhos do parceiro ou parceira, ou mesmo ciúmes do companheiro com
relação ao filho ou filha, geram-se situações de violência contra a criança ou
adolescente. Embora menor que os demais fatores, o uso de drogas também foi
apontado como gerador de violência doméstica, principalmente contra criança
e adolescente, por ser considerado mais fraco (MINAYO, 1998).
A maioria dos atendimentos no Programa (68%) é de pessoas com renda
de até um salário mínimo, o que nos faz pensar que o fator renda é uma causa
de estresse para a sobrevivência familiar, o que ocasiona diversos tipos de violência, quando se precisa manter um quantitativo considerável de membros da
família com apenas um salário.

Considerações finais
Com base na literatura e nas observações de estágio, foi possível perceber
que as raízes da violência contra a criança e adolescente ainda se fundamentam
historicamente no sentimento de propriedade de seus responsáveis. Esse contexto de dominação é representado desde o ambiente doméstico e espalha-se
por todo seio social, demonstrando que sempre fez parte de um processo na
construção de valores e normas.
Observou-se que a concepção de infância foi construída aos poucos. Foram muitas as barbáries cometidas até se entender que sobre a criança ou adolescente não deve haver o direito de posse, mas sim de guarda ou tutela, e que
são seres em desenvolvimento e que necessitam de cuidados especiais.
É relativamente recente a preocupação com a infância, mas certamente foram muitas as conquistas, representadas por meio de leis para proteção,
coibindo certas formas de violência que até então eram entendidas como “normais”, como o filicídio, o infanticídio e o abandono.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, foi criado com a finalidade de proteger a criança e o adolescente,
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criando mecanismos para proteger o direito das pessoas ao explicitar os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, já previstos na Constituição
de 1988, que elevou a criança e o adolescente à preocupação central da sociedade e orientou a criação de políticas públicas em todas as esferas de governo.
Tal criação representou um grande passo na proteção da infância e da
adolescência. Em substituição ao antigo Código de Menores, o ECA passou
a reconhecer esse grupo societário enquanto sujeitos de direito, abolindo o
conceito de “menoridade”, o qual o submetia à condição de propriedade dos
pais. Igualmente, passa a responsabilizar toda a sociedade, família, comunidade
e Estado sobre a proteção da infância e adolescência.
Ainda preocupados com a violência que ainda era evidência, no ano 2000
foi elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual Contra a
Criança e o Adolescente, que contém as diretrizes para a formulação de políticas e programas em defesa da criança e do adolescente. E foi nessa concepção
que o Programa Sentinela foi criado, o qual tem por objetivo a defesa e garantia
dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, buscando identificar as
causas e fenômenos de riscos, bem como maneiras para superar a situação em
que houve a violação dos direitos da criança e do adolescente.
Junto a essas mudanças no que diz respeito ao direito da criança e do
adolescente, foi criado o Projeto de Lei nº 2654/2003, conhecido como a Lei
da Palmada, que proíbe qualquer tipo de castigo físico contra crianças e adolescentes, estabelecendo o direito de serem educados sem o uso da violência
física. O projeto foi aprovado pela comissão de Educação da Câmara e prevê
mudança do novo Código Civil para retirar o dispositivo que não pune pais,
responsáveis e educadores pelas palmadas, mesmo as pedagógicas.
Com o intuito de proteger tanto crianças como adolescentes, foram criadas instituições que, em muitos casos, foram discriminatórias, uma vez que se
entendia que a criança e adolescente em risco era aquele que vivia na pobreza.
Não havia avaliação de critérios para entender o porquê daquela situação, sendo o menor apenas recolhido e deixado nessas instituições, que em sua maioria
deixavam muito a desejar, pois se entendia que seria para proteger aquele que
nela fosse posto, contudo, essa não era a realidade. Muitos acabavam morrendo
por maus tratos ou por negligência daqueles que estariam ali para protegê-los.
A mídia, através de reportagens, sempre focou a violência contra a crian-
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ça e adolescente existente no país. No entanto, percebe-se o aumento de casos
de abandono, negligência, violência psicológica e física, culminando, em alguns
casos, em morte. Para tanto, foram criadas campanhas para tentar coibir de
alguma maneira a violência contra crianças e adolescentes, mas vemos que há
muito a avançar. A lei da palmada coíbe a violência física, o que representa
um freio no que se refere ao uso abusivo de agressões físicas contra crianças e
adolescentes. No entanto, a violência psicológica, que é tão sutil e destrutiva
quanto As demais violências mais evidentes, continua pairando no cotidiano
das famílias, o que demonstra que o fator cultural ainda precisa ser trabalhado.
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Resumo: O presente artigo teve por objetivo identificar e analisar produções científicas que discutiam sobre o núcleo de apoio à saúde da família - NASF, especificamente a atuação do assistente social nesse espaço
sócio-ocupacional, buscando conhecer o que se vem discutindo dentro
da temática e, assim, contribuir com o debate. Foi realizada uma revisão
bibliográfica nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, no idioma
português, dos trabalhos publicados entre 2011 e 2016, excluindo-se as
publicações no formato de monografias, teses e dissertações. Para o presente estudo foram identificados e selecionados quatro artigos considerados relevantes para compor a discussão. Com base nos resultados obtidos,
foram identificados, pelos autores dos artigos, uma grande possibilidade
para a atuação dos assistentes sociais dentro de espaços sócio-educacio-
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nais, tais como o NASF. Ademais, foi ressaltada a importância de realizar
outras pesquisas sobre a temática, especialmente na região Norte do país,
uma vez que os artigos analisados tratavam de estudos realizados na região Sul e Sudeste do país.
Palavras-chave: serviço social; atenção básica; SUS
The nucleus of family health support as social-occupational space of social workers: potentialities and challenges
Abstract: The present article sought to identify and analyze scientific
productions that discussed the nucleus of support to the health of the
NASF family and the professional work of the social worker in this socio-occupational space, aiming to know what is being discussed and, thus, to
contribute to the debate. A bibliographic review was carried out in the
Scielo, Google academic databases, of works published between 2011 and
2016; the publications in the format of monographs, theses and dissertations were excluded and 4 articles were found. The results reveal great
possibilities of work for the professionals involved in this field, as well as
the importance of conducting other research on the subject, especially in
the northern region of the country.
Key words: social service; primary attention; SUS

Introdução
No Brasil, desde o final da década de 1980, como fruto das mobilizações do movimento de reforma sanitária, a política de saúde vem
passando por uma série de transformações. Com a implantação da Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90,
temos instituído e regulamentado o Sistema Único de Saúde (SUS), o
qual possui princípios e diretrizes que visam garantir à população o acesso universal, integral, igualitário com resolutividade, sendo considerada
legalmente como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 2012).
Com isso, o Ministério da Saúde adota, a partir de 1994, o Programa Saúde da Família, no intuito de reorientar o modelo assistencial da
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saúde a partir da atenção básica, tornando-o mais acessível e próximo à
população, atendendo, assim, às necessidades locais de cada comunidade. Ainda na perspectiva de ampliar a capacidade de resposta à maior
parte dos problemas de saúde da população na atenção básica e apoiar a
inserção da estratégia saúde da família, foram criados e implantados os
Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF (BRASIL, 2014).
Os NASFs são equipes multiprofissionais, compostos por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de
maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da
Família e das equipes de atenção básica. É uma potente estratégia para
ampliar a abrangência e diversidade das ações da Estratégia Saúde da
Família - ESF, bem como sua resolubilidade, uma vez que promove a
criação de espaços para a produção de novos saberes e ampliação da
clínica (BRASIL, 2014).
O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas apoio às equipes de saúde da família, vinculado a um determinado número de equipes e executando suas atividades em territórios
definidos, sendo seu trabalho orientado pelo referencial teórico-metodológico do Apoio Matricial (BRASIL, 2014).
O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da atenção básica,
ou seja, deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado
continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva da
integralidade. Assim, deve operacionalizar suas ações na perspectiva do
trabalho em equipe, integralidade e autonomia dos indivíduos e coletivo
(BRASIL, 2014).
As diretrizes do NASF se alinham com os princípios fundamentais
da categoria profissional do assistente social, por isso se torna um campo
atrativo para a inclusão desta categoria, que através de seu conhecimento teórico-metodológico e projeto-ético político poderá contribuir para
a efetivação da política de saúde vista na sua integralidade.
As áreas estratégicas para atuação do NASF estão organizadas em
torno de nove temáticas principais, a saber: saúde da criança, do adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa
idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência
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farmacêutica; atividade física e práticas corporais; e práticas integrativas
e complementares (BRASIL, 2009). Nota-se, portanto, a importância da
atuação do assistente social dentro dos espaços sócio-educacionais.
O serviço social tem na questão social a base de sua fundamentação enquanto especialização do trabalho. Nessa perspectiva, a atuação
profissional deve estar pautada em uma proposta que vise o enfrentamento das expressões da questão social, visando modificar os aspectos
da realidade social com que se depara, utilizando a leitura crítica da
realidade social (IAMAMOTO, 2002).
Na atualidade, o NASF se constitui como uma das expressões mais
recentes da Política de Saúde que tem possibilitado a ampliação do espaço sócio-ocupacional do assistente social. Sua inserção, compondo
essa equipe multiprofissional e interdisciplinar, tem suas ações orientadas pela Portaria n. 154, de janeiro de 2008, que diz:
[...] deverão se situar como espaço de promoção da cidadania e de produção de estratégias que fomentem e
fortaleçam redes de suporte social, propiciando maior
integração entre serviços sociais e outros equipamentos públicos e serviços de saúde os territórios adscritos, contribuindo para o desenvolvimento das ações intersetoriais que visem ao fortalecimento da cidadania.
(BRASIL,2008)
Vale ressaltar que o trabalho do assistente social no NASF deve ser
desenvolvido de forma interdisciplinar e integrado com as demais equipes para prestar apoio no trato da questão social nas suas mais variadas
expressões cotidianas na área da saúde. O trabalho coletivo não dilui as
competências e atribuições de cada profissional, mas, ao contrário, exige
maior clareza no trato destas, “são as diferenças de especializações que
permitem atribuir unidade à equipe, enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, preservando aquela diferença” (IAMAMOTO, 2002).
Em linhas gerais, este artigo visa apresentar um breve panorama da
prática do serviço social no NASF através da busca e análise de publi-
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cações disponíveis sobre a temática, bem como subsidiar estudos posteriores, traçando contribuições para o aprofundamento dessa questão. Assim, este estudo busca realizar um breve panorama sobre as tendências,
os desafios e as potencialidades da atuação profissional do assistente
social neste cenário.

Metodologia
O presente estudo se trata de uma revisão bibliográfica sobre trabalhos abordando a atuação profissional do assistente social na atenção
básica de saúde, especificamente no Núcleo de Apoio a Saúde da Família
(NASF). O interesse pela temática surgiu da experiência vivenciada durante a residência multiprofissional em atenção psicossocial, onde pudemos atuar nesse cenário.
Após a definição da temática de pesquisa, procedeu-se o processo
de busca dos artigos a partir do descritor NASF*Serviço Social* Contribuições. As bases de dados definidas para a busca foram SCIELO e
Google Acadêmico, sendo utilizados alguns filtros, como o ano de publicação, o qual compreende o período de 2011 a 2016, e a língua de
publicação foi a portuguesa. Para contextualização do texto, também foi
utilizada a busca manual por meio de cartilhas, legislações e literaturas
impressas que abordam a temática da pesquisa. As buscas foram realizadas no período de novembro 2016 a janeiro de 2017. Foram incluídos
para análise os artigos que estavam em conformidade com o objetivo da
pesquisa, e foram excluídas as publicações no formato de monografias,
teses e dissertações.
Para melhor compreensão e visualização dos resultados da pesquisa, os trabalhos considerados pertinentes a este estudo foram sistematizados e apresentados em tabela segundo o autor, o ano de publicação, o
local, o período de estudo e a metodologia utilizada no estudo.
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Resultados e discussões
Após a análise e discussão dos trabalhos que compõem a Tabela 1,
observamos que os estudos se concentram na região Sul e Sudeste do
Brasil, regiões estas onde as atividades desenvolvidas no NASF têm se
tornado referência para as outras localidades do país.
Tabela 1 - Características dos trabalhos selecionados e que abordam a atuação do assistente social na atenção básica, especificamente no
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF
Autor

Ano

Meio de Publicação

Local de Estudo Metodologia Utilizada

Antos et al.

2011

Textos e contextos

PR

Pesquisa participante

Santiago;
Moraes

2013

XIV CBAS

RJ

Pesquisa participante

Santos;
Lanza

2014

Argumentum

PR

Estrevista documental

Faria

2016

II Congresso de
Assistentes sociais do RJ

RJ

Análise bibliográfica,
Experiência empírica

A maioria dos trabalhos analisados reconhece o NASF como um
campo novo de atuação para o assistente social, e que demanda novas
práticas que devem contribuir para a superação do modelo médico-hegemônico. Assim, o profissional pode contribuir no trabalho em equipe
com o olhar da área social, deixando de lado a impressão histórica de
subalternidade na área da saúde.
No levantamento de dados realizado, nota-se a realização da contextualização histórica da saúde no Brasil até a implantação da Estratégia Saúde da Família na atenção básica e posteriormente o NASF. Foi
destacado que o NASF é um dispositivo estratégico para a melhoria da
qualidade da atenção básica, pois consegue ampliar a atuação à medida
que compartilha saberes, e consegue ampliar também a capacidade de
resolutividade clínica das equipes (BRASIL, 2014).
As equipes do NASF têm sua composição definida por lei e tem
como principal responsabilidade e atribuições apoiar a saúde da família
na atenção básica, a fim de que os princípios e diretrizes da atenção a
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saúde sejam executados no cotidiano das ações em saúde da atenção básica, entre estes a interdisciplinaridade, a educação popular e educação
permanente em saúde, a territorialidade, a integralidade, a intersetorialidade, o controle social, a promoção da saúde e a humanização.
Em relação à inserção do assistente social nas equipes do NASF, as
produções ressaltam que esse profissional tem importante contribuição
para a construção de estratégias para ampliar a visão das equipes da Estratégia Saúde da Família sobre o trabalho do NASF, bem como sobre o
trabalho do assistente na atenção básica. As reflexões apontam que esse
profissional possui ferramentas mais consistentes para fomentar ações
intersetoriais, e isto se deve, entre outros fatores, à consonância dos
princípios éticos e políticos da profissão com os do projeto de reforma
sanitária e do próprio NASF.
Destacam-se também as queixas pela ausência do trabalho desenvolvido pelo assistente social no NASF na publicação dos Parâmetros de
Atuação do Assistente Social na Política de Saúde. Assim como não conta nesse mesmo documento o matriciamento como parte integrante do
processo de trabalho do assistente social na saúde, e não é mencionado
o NASF como espaço sócio-ocupacional. Disso advém em um distanciamento deste profissional das discussões sobre este espaço, resultando em
poucas produções sobre a temática.
Os artigos relatam dificuldades com relação ao desenvolvimento
do processo de trabalho das equipes no NASF devido às condições de
trabalho, como espaço físico inadequado, falta de transporte para a realização de visitas domiciliares ou participação das reuniões de equipe,
discussões de caso, vínculos empregatícios fragilizados, com grande rotatividade de profissionais ou desvio de funções como técnicos realizando
trabalhos administrativos. Outra dificuldade citada são os entraves para
o desenvolvimento do trabalho em equipe devido à hierarquização do
saber entre as diferentes profissões que compõe o NASF ou a responsabilização pela equipe de referência, faltando em alguns casos a postura
interdisciplinar com foco no cuidado integral dos sujeitos.
Com relação às estratégias utilizadas na atuação do assistente social no NASF, o apoio matricial é apontado como o de maior fortaleci-
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mento das ações, apesar de não ser utilizado por todos os profissionais
diretamente com os membros da estratégia saúde da família. Destacam-se as ações como participação nas reuniões da equipe de referência, e
ações coletivas com os usuários, em geral agrupados por patologia ou necessidades semelhantes, tais como grupo de pacientes com diabetes ou
hipertensão, transtornos mentais, entre outros, sendo as ações coletivas
focadas na produção e execução de oficinas pedagógicas. Santos e Lanza
(2014) citam a inexistência de cursos para que os profissionais do NASF
sejam os apoiadores, mas reafirmando a competência do profissional
assistente social para o desenvolvimento do apoio matricial.
Santos et al. (2011) também destacam a importância do fortalecimento da prática e exercício profissional através da educação permanente em saúde, sendo destacado um crescimento no número de programas
de residência multiprofissional com ênfase na saúde da família, saúde
coletiva e saúde mental. Porém, mencionam os aspectos negativos de
como vem sendo executada essa formação, como falta de estrutura necessária para a formação acadêmica e prática do residente, e a utilização
dessa formação em substituição de mão de obra nos serviços de saúde.
Finalizando os debates, outra temática mencionada como um desafio a ser desenvolvido pelos profissionais do NASF se refere à necessidade
de fomentar as ações de controle social em seu território de abrangência,
proporcionando meios de participação popular, sendo essa ação citada
ainda como incipiente no âmbito das ações desenvolvidas na comunidade.

Considerações finais
A garantia da saúde regulamentada pela Constituição Federal de
1988 a todos os cidadãos foi uma grande conquista para a população brasileira. No entanto, é notória a necessidade de avanços em vários aspectos
no que se refere ao atendimento público de saúde no país. Avanços estes
que devem permear desde investimento na estrutura física, humana, bem
como no desenvolvimento de processos de trabalho em equipes multidisciplinares que objetivem a integralidade, interdisciplinaridade e a intersetorialidade, considerando os determinantes sociais da saúde.
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O Núcleo de Apoio à Saúde da Família aparece como importante
estratégia para buscar a integralidade no atendimento em saúde. E a inserção do assistente social desempenha papel fundamental nesta busca,
devido a sua prática exercitar a articulação da rede de atendimento, as
ações intersetoriais e a utilização do apoio matricial, almejando romper
com a lógica fragmentada na qual se constituiu o atendimento em saúde.
Os trabalhos selecionados e analisados apresentam as potencialidades para a prática do serviço social neste cenário, mas também relatam
os desafios a serem superados como algumas práticas fragmentadas e
pouco políticas.
Assim, os estudos demonstram que a inserção do assistente social
nesse espaço sócio-ocupacional vem se consolidando, apesar de apresentar, paradoxalmente, uma produção científica ainda pouco expressiva no
âmbito do serviço social.
Vale ressaltar que a prática profissional do assistente social é uma
prática reflexiva de contínuo desvelamento da realidade, e o aprofundamento teórico se torna indispensável para a qualificação da sua intervenção profissional. Assim, evidencia-se a necessidade de engrossar o
debate e conhecimento teórico acerca das atividades do NASF, especialmente na região Norte do país, onde não foi possível encontrar estudos
sobre a temática.
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