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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi estudar a biodiversidade de moscas 
frugívoras e de seus parasitoides em frutos de diferentes espécies vegetais no polo de 
fruticultura de Livramento de Nossa Senhora, BA, e verificar a oviposição de Ceratitis 
capitata em frutos nativos e exóticos em laboratório. O monitoramento larval foi 
realizado de fevereiro a julho de 2015, por meio da coleta de 577 frutos (37,73 kg) dos 
hospedeiros: carambola, manga, palma, quiabento e seriguela. O experimento de 
preferência de oviposição foi em blocos inteiramente casualizados com quatro 
tratamentos e 10 repetições. Os tratamentos consistiram no oferecimento de frutos de 
manga, palma, quiabento e uva a 10 casais de C. capitata em gaiolas tipo baleiro. 
Decorrido um período de 96h, os frutos foram retirados, identificados e congelados 
para a contagem dos ovos. Os dados obtidos foram submetidos a testes de 
normalidade e à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5%, 
utilizando-se o Programa Sisvar versão 5.4. Registra-se para o polo de fruticultura de 
Livramento de Nossa Senhora, BA, a ocorrência de Anastrepha obliqua em frutos de 
seriguela coletados do solo. As espécies nativas palma e quiabento não foram 
confirmadas como hospedeiras de moscas-das-frutas em condições de campo. No 
entanto, registra-se pela primeira vez a oviposição de C. capitata em frutos de palma e 
quiabento em condições de laboratório. 
PALAVRAS-CHAVE:Ceratitis capitata, comportamento, oviposição, monitoramento. 
 

Larval monitoring in fruit at the places of Livramento de Nossa Senhora, Bahia 
and acceptance oviposition C. capitata in fruits native and exotic. 

 

ABSTRACT: The objective of this work was study  biodiversity of fruit flies and their 

parasitoids in  different  fruit plant species in fruit at the places of Livramento de Nossa 

Senhora, Bahia, check the oviposition Ceratitis capitata the native and exotic fruits in 

the laboratory. The larval monitoring was conducted from February to July 2015, 

through the collection of 577 fruits (37.73 kg) of hosts: carambola, mango, palm, 

quiabento and hog plum. The experiment oviposition preference was in randomized 

blocks with four treatments and 10 repetitions. Treatments consisted in offering fruits of 

mango, palm, grape quiabento and 10 pairs of C. capitata in type cages. After the 

period of 96 hours, the fruits were removed, identified and frozen for counting eggs. 

The data were submitted the normality tests and analysis of variance and means 

compared by Tukey test 5%, using the program Sisvar version 5.4. Is recorded in fruit 

at the places of Livramento de Nossa Senhora, BA, the occurrence of Anastrepha 

oblique in fruits hog plum of soil collected. The native species palm and quiabento not 

confirmed as hosts of the fruit flies under field conditions. However, is recorded first 

acceptance oviposition C. capitata in fruits of palm and quiabento under laboratory 

conditions. 

KEYWORDS:Ceratitis capitata, behavior, oviposition, monitoring. 
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INTRODUÇÃO 
 
As frutas têm apresentado importância crescente no Brasil, tanto no mercado 

interno como no internacional. Em 2012, o valor das exportações de frutas frescas foi 
de U$ 910 milhões, quase 50% maior do que o valor de 2011, que foi de U$ 634,5 
milhões (BRASIL, 2013). No entanto, a maior parte da produção é destinada ao 
mercado interno, principalmente devido, ao dano causado por moscas-das-frutas. 

As espécies de moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil 
pertencem aos gêneros Anastrepha, Bactrocera, Ceratitis e Rhagoletis (ZUCCHI, 
2000), responsáveis por grandes prejuízos econômicos na fruticultura, tanto pelos 
danos diretos que causam à produção, bem como, pelas barreiras quarentenárias 
impostas pelos países importadores. 

O conhecimento das espécies de moscas-das-frutas de importância econômica 
pode ser obtido com base em levantamentos intensivos diretamente dos frutos 
hospedeiros. Por meio da amostragem de frutos é possível detectar as larvas 
presentes, o grau de infestação do pomar e o dano direto causado pelas moscas 
(NASCIMENTO et al., 2000). 

O conhecimento das relações bitróficas são essenciais para manejo de Ceratitis 
capitata (Wied.) nos polos de fruticultura do Nordeste, pois se trata de uma espécie 
predominante em vários cultivos frutícolas (NASCIMENTO; CARVALHO, 2000), e que 
vem se adaptando a diversos hospedeiros, havendo lacunas de conhecimento sobre o 
papel desses hospedeiros na performance dos adultos. 

O objetivo desse trabalho foi estudar a biodiversidade de moscas frugívoras e de 
seus parasitoides em frutos de diferentes espécies vegetais no polo de fruticultura de 
Livramento de Nossa Senhora, BA, e verificar a oviposição de Ceratitis capitata em 
frutos nativos e exóticos em laboratório. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O monitoramento larval foi realizado de fevereiro a julho de 2015, em Livramento 

de Nossa Senhora, BA, de acordo com a disponibilidade de frutos na planta e no solo. 
Foram coletados frutos de cinco espécies vegetais: carambola (Averrhoa carambola 
L.), manga (Mangifera indica L.), palma (Opuntia ficus-indica (L.) Mill), quiabento 
(Pereskia zehntneri Br. &Ros) e seriguela (Spondias purpurea L.). Após a coleta, foram 
encaminhados ao Laboratório de Entomologia da UESB para pesagem, contagem e 
acondicionamento em bandejas contendo vermiculita, sendo adotadas as 
metodologias de frutos agrupados e individualizados (NASCIMENTO et al., 
2000;SILVA et al., 2011). Para frutos individualizados, cada fruto representou uma 
subamostra, consistindo na adoção dos seguintes critérios para a individualização: 
frutos pequenos: 20 frutos/amostra; frutos médios: 10 frutos/amostra; frutos grandes: 
5frutos/amostra. As amostras foram mantidas em temperatura e umidade ambiente. A 
metodologia de processamento dos frutos foi aquela descrita por Nascimento et al. 
(2000). Após 12 dias, os frutos foram vasculhados visando à localização de larvas 
tardias; a vermiculita peneirada para a obtenção de pupários, sendo estes transferidos 
para tubos plásticos, contendo vermiculita, visando à emergência de adultos de 
moscas frugívoras e parasitoides. A espécie de mosca foi identificada por meio do 
ápice do acúleo, preparado conforme metodologia descrita por Zucchi (2000). A partir 
dos dados obtidos foram estimados os índices de infestação em pupário.kg de fruto-1 e 
pupário.fruto-1. 

O experimento de preferência de oviposição foi em blocos inteiramente 
casualizados com quatro tratamentos e 10 repetições. Os tratamentos consistiram no 
oferecimento de frutos de manga, palma, quiabento e uva a 10 casais de C. capitata 
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em gaiolas tipo baleiro contendo algodão umedecido com água e dieta artificial a base 
de açúcar e Biones®, a temperatura de ± 25ºC,dos quais foram introduzidos duas 
unidades de um mesmo tipo de fruto, estes foram cobertos com parafina, tendo uma 
área de superfície de exposição de 1,5 cm², posicionados equidistantes entre si. 
Decorrido um período de 96h, os frutos foram retirados, identificados e congelados 
para a contagem dos ovos. Os dados obtidos foram submetidos a testes de 
normalidade e à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5%, 
utilizando-se o Programa Sisvar versão 5.4. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
 No monitoramento larval apenas a seriguela foi confirmada como hospedeira de 
moscas-das-frutas na região em estudo (Tabela 1). Foi obtido apenas um pupário de 
moscas-das-frutas, da Família Tephritidae, em fruto de seriguela coletado no solo, 
resultando em baixos índices de infestação, 0,037 e 5,462 em pupário.kg de fruto-1 e 
pupário.fruto-1, respectivamente. A espécie de mosca foi identificada como Anastrepha 
obliqua (Macquart). Não foram infestadas por moscas-das-frutas as espécies frutíferas 
carambola e manga e as nativas palma e quiabento avaliadas através de frutos 
coletados do solo e das plantas.  

Outro estudo realizado no semiárido baiano demonstra os mesmos resultados. 
Segundo Sá et al.(2008) produtores da região de Anagé, BA, tem o quiabento como 
fonte de disseminação de moscas-das-frutas, porém não foi registrada infestação 
nessa espécie de fruto, corroborando com os dados obtidos no presente trabalho. 
Assim como não foi registrada a infestação de mosca-das-frutas em carambola. 
Estudos realizados no recôncavo baiano no município de Cruz das Almas, por Santos 
et al.(2005) revelaram a presença de A. obliqua em umbu-cajá, planta da família 
Anacardeaceae, assim como a seriguela, corroborando com dados obtidos no 
presente estudo. Sá et al., (2008) também obtiveram índices de infestação em 
seriguela e a obtenção da espécie A. obliqua, para o polo de fruticultura de Anagé. 

No experimento de aceitação de oviposição de C. capitata houve diferenças 
significativas no número de ovos encontrados nos diferentes frutos (Tabela 2), dos 
quais a palma (T4) se destacou com a maior média de número de ovos por superfície 
de exposição, diferindo significativamente dos outros tratamentos. Uva (T3) obteve a 
segunda maior média, diferindo significativamente de quiabento. Não havendo 
diferenças significativas entre uva (T3) e manga (T1), e entre manga (T1) e quiabento 
(T2). 

Para o presente estudo a hierarquia de aceitação foi: palma> uva = manga = 
quiabento, mostrando que há uma preferência de oviposição em palma em relação às 
outras espécies. Joachim-Bravo e Silva-Neto (2004) avaliando duas populações 
diferentes quanto a aceitação de oviposição, obtiveram a seguinte hierarquia de 
aceitação: mamão> manga > laranja = maçã para a população 1 e mamão > manga > 
laranja > maçã para a população 2, mostrando que para os dois trabalhos existe uma 
preferência de oviposição por uma das espécies vegetais avaliadas. Foi constatado no 
presente trabalho que C. capitata utiliza frutos de palma forrageira e quiabento como 
hospedeiros de oviposição. 

 
CONCLUSÕES 

 
Registra-se para o polo de fruticultura de Livramento de Nossa Senhora, BA, a 

ocorrência de Anastrepha obliqua em frutos de seriguela coletados do solo. 
As espécies nativas palma e quiabento não são hospedeiras de moscas-das-

frutas em condições de campo.  
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Registra-se pela primeira vez a oviposição de C. capitata em frutos de palma e 
quiabento em condições de laboratório. 
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Análise dos Sistemas de Produção Agrícola das Comunidades 
Remanescentes de Quilombos do Território de Vitória da conquista, Ba¹ 

 
Anelita de Jesus Rocha², Valdemiro Conceição Júnior³, Jamily da Silva Fernandes4, Hugo 

caíres Luz², Tâmara Moreira Silva², Janaína Ramos de Jesus Silva², 
 

Resumo  
A agricultura familiar possui sistemas de produção diversificados e 
diferenciados da agricultura convencional, situação ainda mais evidente nas 
comunidades quilombolas, devido aos aspectos particulares de resistência 
desses povos considerados tradicionais, que sobrevivem de práticas geradas e 
transmitidas por muitas gerações através do tempo. Objetivou-se com este 
trabalho o estudo dos sistemas de produção agrícola que são desempenhados 
nessas comunidades. A metodologia baseou-se na aplicação de questionários 
previamente elaborados, a agricultores e lideranças das comunidades, 
utilizando amostragens não aleatórias dentro dos princípios de tipologias 
representativas. Os dados obtidos foram tabulados através de planilhas 
eletrônicas no software Microsoft Office Excel e posteriormente analisados 
quali-quantitativamente. A diversificação da produção e a criação de animais 
são características marcantes das propriedades, além do baixo uso de insumos 
agrícolas externos à comunidade, o que leva a uma agricultura de menor 
impacto ao ambiente. As áreas de terra exploradas pelos quilombolas são 
pequenas o que contribui para a realização de atividades apenas com mão de 
obra familiar. Existe uma série de fatores que contribuem para a baixa 
produtividade observada nas atividades agrícolas, entre os quais se destacam 
a falta de assistência técnica e o uso de técnicas rudimentares de cultivo. 
Observou-se que essas comunidades possuem potencial para o 
desenvolvimento de uma agricultura agroecologica. 
Palavras-chave: produção agrícola, agricultura familiar, quilombolas 
 

Analysis of agricultural production systems remaining quilombos communities 
on the territory of Vitória da conquista, Bahia 

 

Abstract 
Family agriculture has diversified and differentiated production systems of 
conventional agriculture, even more evident in the quilombo communities, due 
to the particular aspects of resistance of these peoples considered that survive 
of practices generated and transmitted through many generations through time. 
The aim with this work the study of agricultural production systems which are 
performed in those communities. The methodology was based on 
questionnaires, the pre-established farmers and community leaders, using non-
random sampling within the principles of representative typologies. The data 
obtained were tabulated through spreadsheets in Microsoft Office Excel 
software and subsequently analyzed quality quantitatively. The diversification of 
production and animal husbandry are salient features of the properties, in 
addition to the low use of agricultural inputs outside the community, which leads 
to a lower environmental impact farming. The areas of land exploited by 
quilombolas are small which contributes to the achievement of activities only 
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with family labor. There are a number of factors that contribute to the low 
productivity observed in agricultural activities, including the lack of technical 
assistance and the use of rudimentary techniques of cultivation. It was observed 
that these communities have potential for the development of agroecologica 
agriculture. 
Keywords:: agricultural production, family farming, quilombolas 
 

Introdução  
 

As comunidades remanescentes de quilombos são definidas pela Associação 
Brasileira de Antropologia - ABA, como “grupos que desenvolveram práticas de 
resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos 
num determinado lugar”. A partir dessas definições, percebe-se que os povos 
quilombolas não são mais considerados fugitivos, rebelados, comunidades 
isoladas, pois são na realidade grupos que desenvolveram práticas cotidianas 
de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 
característicos e na consolidação de um território próprio (FIABANI, 2005). 
O Território de Vitória da Conquista – Bahia (TVC), possui diversas 
comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, presentes em 
praticamente todos os 24 municípios que o compõe, sendo que das cerca de 
60 comunidades já identificadas 40 estão localizadas no município de Vitória da 
Conquista, com 32 destas,  reconhecidas pela fundação cultural palmares 
(COSTA, 2011). Estas comunidades estão localizadas nas áreas rurais dos 
municípios e sobrevivem principalmente da agricultura de subsistência, que 
desempenha papel fundamental na sua sustentabilidade. Rocha et. al (2014) 
afirmaram que a agricultura para estas comunidades tem grande influência em 
sua manutenção  e sobrevivência, principalmente em relação a permanência 
de suas origens. Porém seus sistemas de produção agrícola ainda são pouco 
conhecidos, o que resulta em dificuldade extra para o delineamento de políticas 
públicas realmente eficazes nesse contexto. 
Nesse sentido, faz-se necessário um estudo aprofundado dos sistemas de 
produção agrícolas das comunidades quilombolas, a fim de caracterizar esse 
modelo de produção, suas principais necessidades e anseios, o que permitirá 
subsídios para o delineamento de políticas e programas mais eficientes, 
relacionadas à capacitação, assistência técnica, apoio a produção, 
agroindustrialização e comercialização dos produtos desses agricultores 
familiares. 
 

Metodologia 
 

O Território de Vitória da Conquista, BA (TVC) é um dos 27 Territórios de 
Identidade instituídos na Bahia, do qual fazem parte 24 municípios. Na 
condução do estudo foram visitadas 91 famílias nos seguintes municípios e 
comunidades: Vitória da Conquista (Barrocas, Oiteiro, Poço de Aninha, Quatis 
dos Fernandes, Lagoa do arroz e Muritiba), Barra do Choça (Sossego), 
Encruzilhada (Lagoa do Jataí), Mortugaba (São domingos), Piripá (Laginha) e 
Ribeirão do Largo (Tiagos).  
A metodologia utilizada para condução do estudo foi uma adaptação dos 
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princípios da metodologia Análise e diagnostico dos sistemas agrários (DAS), 
descrita por Garcia Filho (1999), partindo principalmente dos conceitos de 
leitura da paisagem e representatividade baseada no uso de tipologias de 
agricultores. Segundo Neto (2007), este é um método de estudo da agricultura 
que permite o estabelecimento de linhas estratégicas de desenvolvimento local.  
Partindo desses pressupostos elaborou-se um questionário semi-estruturado, 
composto de 58 questões dirigidas aos agricultores residentes nas 
comunidades selecionadas. As entrevistas foram feitas utilizando-se da 
linguagem coloquial, feitas diretamente nas propriedades, o que permitiu 
melhor análise da situação encontrada em cada caso. As visitas para leitura de 
paisagem e aplicação de questionários foram realizadas nos meses de 
Novembro de 2014 a Fevereiro de 2015. Os dados obtidos foram tabulados e 
submetidos à triagem e verificação de médias simples através de planilhas do 
Software Microsoft Excel, sendo posteriormente analisados quali-
quantitativamente. 
Resultados e discussão  
 

Inicialmente quando questionados quanto à condição de ocupação de suas 
terras, 72% dos entrevistados afirmaram serem proprietários, enquanto 18% 
disseram apenas ocupar aquele determinado espaço. Dos agricultores donos 
de suas posses, verificou-se conforme tabela 1, que a maior parte dos 
agricultores possui terras herdadas de seus antepassados.  Estes resultados 
são semelhantes aos encontrados por Brito et. al  (2009) que estudou a 
agricultura familiar em comunidades no mesmo território, além disso são 
confirmações do modelo tradicional desempenhado aqui, pois demonstram a 
presença dos quilombolas nesses locais durante gerações.  
 
TABELA 1. Forma de aquisição das terras em comunidades remanescentes de quilombos do 
Território de Vitória da Conquista, BA. 
 

Aquisição % 

Compra 15 

Herança 82 

Troca/doação 2 
 

Em relação à mão-de-obra utilizada nas atividades, observou-se que os 
agricultores em sua maioria não utilizam a contratação de terceiros, sendo o 
trabalho  desempenhado pelos membros da família em 76% dos casos, em 
parte devido a pouca necessidade de mão-de-obra para execução dos 
trabalhos, pois na maioria das propriedades as terras exploradas são 
pequenas, sendo de 27% o percentual dos que possuem até 1 hectare e de 
apenas 18% que possuem numero superior a dez hectares de terra. Apesar de 
a propriedade pequena requerer um menor uso de mão de obra por cultivo, 
essa geralmente não gera renda suficiente para a manutenção de todos os 
membros da família. 
Quanto aos cultivos presentes nas propriedades dos agricultores quilombolas 
verificou-se que há uma variedade muito grande, ainda que basicamente 
destinados a alimentação da família, com maior presença de culturas como 
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feijão e milho que possuem manejo simplificado e melhor se adaptam a região 
(Figura 1). Esses resultados são próximos aos obtidos por Rocha et. al (2014), 
em diagnóstico da agricultura quilombola em diferentes comunidades do 
mesmo Território. 

                             
 

Quando questionados sobre o uso de agrotóxicos a maioria (72%) dos 
agricultores afirmou não fazer uso de tais insumos, fato esse que pode em 
parte ser atribuído a falta de assistência técnica para essas comunidades, 
considerando que foi relatada como inexistente em 92% das propriedades 
visitadas. Entretanto, Brito et al., (2009), ao estudarem a agricultura 
agroecológica em algumas Comunidades Quilombolas do mesmo Território, 
argumentaram ser essa situação um reflexo desses agricultores continuarem a 
repetir os saberes que lhes foram transmitidos ao longo das gerações, onde o 
modelo de produção não faz uso de adubos químicos e agrotóxicos, praticando 
uma agricultura de menor impacto aos recursos naturais. 
Em relação às demais atividades desenvolvidas, observou-se que 47% dos 
quilombolas criam galinhas e 22% criam porcos. Essa atividade além de 
aproveitar os restos de culturas, e ajudar na complementação da renda, tem 
importante contribuição na alimentação da família.  
 

Conclusões  
 

As comunidades quilombolas do Território de Vitória da Conquista 
desenvolvem uma agricultura cujos sistemas de produção são diversificados, e 
todas as atividades contribuem para a reprodução social e sustentabilidade das 
famílias.  O modelo de produção pode ser considerado como rudimentar, por 
se pautar em práticas centenárias herdadas de seus ancestrais, em parte pela 
pouca disponibilidade de assistência técnica e baixo conhecimento de 
tecnologias mais apropriadas.  
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Resumo: Objetivou-se avaliar a diversidade fenotípica de três raças de 
galinhas naturalizadas e compará-la com uma linhagem comercial de postura 
utilizando características quantitativas do ovo, via análise multivariada. Foram 
utilizado 244 ovos das raças Peloco (47), Barbuda (58) Caneluda (40) e 
linhagem comercial (99). As características avaliadas foram: Peso do Ovo 
Bruto (PO), Comprimento do Ovo (CO), Largura do Ovo (LO), Volume do Ovo 
(VO), Área da Superfície do Ovo (ASO), Diâmetro da Gema (DG), Peso da 
Gema (PG), Peso do Albúmen (PA), Peso da Casca Seca (PCS) e Espessura 
da Casca (ME).  Os dados foram submetidos a uma análise da contribuição 
relativa das variáveis e análise de componentes principais. A análise de 
agrupamento foi realizada, via método hierárquico UPGMA. As variáveis de 
maior contribuição foram PO e PA, explicando 47,14% e 35,27% da variação 
entre as raças, respectivamente. Em contraste com as variáveis em ordem de 
menor contribuição: LO (0,15%), ME (0,18%) e CO (0,92%).  O primeiro (CP1) 
explicou 90,20% da variação entre os grupos e foi descrito como um índice 
médio do tamanho do ovos. Os grupos nativos Barbuda e Peloco são bem 
próximos entre si em contraste com os grupos Caneluda e Comercial que 
também se agrupam. 
 

Palavra Chave: Componentes Principais, Diversidade Fenotípica, Ovo. 
 

Phenotypic variability of naturalized Chickens Breeds based egg characteristics 
by means of Multivariada Analysis 

 

Abstract: This study aimed to evaluate the phenotypic diversity of three races 
of naturalized chickens and compare it with a commercial line of posture using 
quantitative characteristics of the egg, by way of multivariate analysis. They 
were used 244 eggs from Peloco races (47), Barbuda (58) Caneluda (40) and 
commercial line (99). The characteristics evaluated were: gross egg weight 
(PO), egg length (CO), egg width (LO), egg volume (VO), egg surface area 
(ASO), gem diameter (DG) weight gem (PG), albumen weight (PA), eggshell 
weight (PCS) and eggshell thickness (ME). Data were subjected to an analysis 
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of the relative contribution of variables and principal component analysis. 
Cluster analysis was conducted by way of hierarchical method UPGMA. The 
greatest contribution of variables were PO and PA, explaining 47.14% and 
35.27% of the variation between races, respectively. In contrast to the variables 
in order to lower contribution: LO (0.15%), ME (0.18%) and CO (0.92%). The 
first (CP1) explained 90.20% of the variation between the groups and was 
described as an index average size of the eggs. Native groups and Barbuda 
Peloco are very close to each other in contrast to the Caneluda and commercial 
groups that also group. 
 

Keywords: Principal Components, Phenotypic Diversity, Egg. 
 

Introdução 

As raças de animais domésticos do Brasil são, na maioria, originadas 
de cruzamentos aleatórios das raças trazidas pelos portugueses na época da 
colonização. Durante os últimos cinco séculos esses animais passaram por 
diversos processos evolutivos adaptando-se aos diferentes ecossistemas do 
país, adquirindo características únicas (MARIANTE et al., 2009).      

As galinhas naturalizadas caracterizam-se pela baixa exigência de 
manejo e controle sanitário, adequando-se às condições de criação das 
famílias rurais para as quais constituem importante recurso para a segurança 
alimentar (KAYA & YILDIZ, 2008).  

Os estudos sobre as características dos ovos destas galinhas são 
importantes, pois os ovos são uma excelente fonte de nutrientes (ALI & AJUM, 
2014) e ainda alimento de baixo custo para os seres humanos.  

No estado da Bahia as raças de galinhas naturalizadas Peloco, 
Barbuda do Catolé e Caneluda do Catolé encontram-se em pequenos núcleos 
de criação e apresentam pouca ou nenhuma informação populacional, 
fenotípica, genética e produtiva. Essas aves encontram-se subutilizadas em 
criações caseiras na região e suas potencialidades precisam ser avaliadas. 
Objetivou-se avaliar a diversidade fenotípica de três raças de galinhas 
naturalizadas e compará-la com uma linhagem comercial de postura utilizando 
características quantitativas do ovo, via análise multivariada. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório Experimental de Avicultura da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, localizado na cidade de 
Itapetinga, Bahia. Foram coletados 244 ovos provenientes de galinhas 
naturalizadas das raças Peloco (47), Barbuda do Catolé (58) e Caneluda do 
Catolé (40) pertencentes ao Núcleo de Conservação de Galinhas Nativas do 
Setor de Avicultura e de uma linhagem comercial de postura de ovos brancos 
(99), adquirida de uma granja vizinha.  

Com os ovos ainda íntegros foi determinado o peso do ovo (PO), o 
comprimento do ovo (CO) e a largura do ovo (LO). Em seguida, os ovos foram 
cuidadosamente quebrados (evitando perdas de casca) sobre uma mesa de 
vidro e anotado o diâmetro da gema (DG). A gema e o albúmen foram então 
separados mecanicamente para obtenção das medidas de peso da gema (PG) 
e peso do albúmen (PA). O peso do albúmen foi obtido pela diferença entre o 
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peso total, peso da gema e peso da casca. Após a secagem das cascas ao 
ambiente por 48h, sem remoção da membrana interna, foram tomadas oito 
medidas em pontos diferentes da casca, sendo quatro em cada metade, para 
obtenção da espessura média da casca (ME). As medidas de PO e PG foram 
obtidas com uso de balança eletrônica (precisão de 1g). Enquanto CO, LO, DG, 
e EM foram coletadas utilizando o paquímetro digital (precisão de 0,01 mm).   

Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) para 
avaliar o efeito da raça sobre as medidas. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foi realizada uma análise multivariada 
prévia para identificação das variáveis redundantes, por meio da avaliação da 
contribuição relativa das variáveis para a variação global (S.j). Foram 
eliminadas três variáveis (CO, LO e ME) de menor contribuição (menores que 
1% da variação total), pelo critério de Singh (1981).   

O novo conjunto de dados foi submetido a análise de componentes 
principais, gerando o gráfico biplot que permitem a investigação das relações 
entre os tratamentos e as variáveis por meio da dispersão dos pontos que 
representam os grupos e os vetores que representam as variáveis.  A análise 
de agrupamento foi realizada pelo método hierárquico UPGMA (Unweighted 
Pair Group Method With Arithmetic Mean), adotando a distância Euclidiana 
Média como medida de dissimilaridade, com os dados padronizados. Para 
análise de variância foi utilizado o software estatístico SAS, versão 9.0 e para a 
análise multivariada utilizou-se do o programa GENES (2009). 

 

Resultados e Discussão 

As características de menor importância para a variação global foram em 
ordem de menor contribuição: LO (0,15%), ME (0,18%) e CO (0,92%) (Tabela 
1), sendo descartadas da análise por serem pouco informativas para a 
explicação da variação. Geralmente a redundância das variáveis está 
relacionada com menor variação ou a alta correlção com outras características. 
As variáveis de maior contribuição foram PO e PA, explicando 47,14% e 
35,27% da variação entre as raças, respectivamente. (Tabela 1).  

 

TABELA 1. Contribuição de caracteres para explicação de variação global (S.j) 
entre as raças de galinhas naturalizadas e a linhagem comercial. 

Caracteres S.j. S.j.(%) 

PO 384,43 47,14 % 

PA 287,67 35,27 % 

PG 101,38 12,43 % 

PCS 20,70 2,53 % 

CO* 7,56 0,92 % 

LO* 1,22 0,15 % 

DG 10,86 1,33 % 

ME* 1,53 0,18 % 
*Caracteres que foram eliminados por apresentar baixo peso de explicação da variação total entre os 
grupos. 

O primeiro (CP1) e segundo (CP2) componentes principais foram 
suficientes para explicar 99,84% da variação entre os grupos. Somente o CP1 
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explicou 90,20% da variação. 
Verificou-se que os escores no CP1 foram muito próximos e todos altos e 

positivos, podendo caracterizá-lo como um índice médio do tamanho do ovo. O 
CP2 explicou apenas 9,64%, portanto não será discutido. 

Foi constatada alta diferenciação entre os quatros grupos, que ficaram 
dispostos separadamente em cada um dos quadrantes (Figura 1).  Verificou-se 
que os vetores de todas as características ficaram voltados para os quadrantes 
da linhagem comericial e da raça Caneluda, evidenciado o melhor desempenho 
com maiores médias para todas as variáveis avaliadas nestes grupos. Houve 
também a diferenciação da raça Caneluda que foi superior aos demais grupos 
quanto ao PG , PCS e DG, (Figura 1) com maiores médias para PG, PCS e 
DG.  

O PG e PCS representam duas características essenciais  para o 
mercado de ovos, sendo que o maior peso da gema pode estar relacionado 
com a maior densidade desta e consequentemente uma melhor qualidade. A 
casca do ovo, por sua vez, está ligada a resistância aos danos físicos, 
importante característica para o transporte e comercialização dos ovos. Quanto 
mais pesada for maior a resistência dos ovos aumentado sua qualidade para a 
comercialização. Ovos de cascas mais leves e frágeis são mais comuns em 
aves velhas por conta do aumento da produção de albúmen gerando ovos de 
qualidade inferior (TRINDADE et al, 2007). 

 
FIGURA 1. Biplot baseado nos dois primeiros componentes principais (CP1 e 
CP2) obtidos das medidas do ovo de quatro grupos genéticos de aves: 
Comercial, Peloco, Barbuda e Caneluda. 
 Assim, sugere-se que a raça Caneluda seja direcionada para a produção 
com duplo propósito, em que as fêmeas são utilizadas na produção de ovos e 
os machos voltados para o abate (em função do maior porte). Naturalmente, 
em sistemas de produção caipira esse tipo de criação é vantajoso como forma 
de maior aproveitamento dos animais no sistema. Além disso, os ovos das 
galinhas nativas possum maior valor agregado resultando em maior 
rentabilidade para o pequeno produtor. 
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Conclusões 

Foram necessários dois componentes principais para explicar a 
variação total entre os grupos e o primeiro componente principal reflete um 
índice médio do tamanho do ovo.  

O grupo nativo Caneluda foi o grupo que mais se aproximou do grupo 
comercial de postura e estas aves podem ser indicadas para produção de ovos 
caipira e os machos para o abate, em função do seu maior porte.  
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Proporções de lâmina foliar e colmo, e razão lâmina foliar: colmo de pastos 
de Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos e adubados 
com nitrogênio1  
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Resumo: Objetivou-se avaliar os efeitos da adubação nitrogenada em pastos de 
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos, e suas implicações sobre 
proporções de lâmina foliar e colmo, e razão lâmina foliar. A área experimental 
compreendia 10 ha, constituídos por Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu, 
divididos em 16 piquetes com aproximadamente 0,6 ha cada. Utilizou-se o 
delineamento inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos (doses de adubação) e 
quatro repetições (número de piquetes adubados), sendo: pasto diferido sem 
adubação nitrogenada; pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; pasto diferido com 100 kg 
de N.ha-1 e pasto diferido com 150 kg de N.ha-1. As proporções de lâmina foliar, colmo 
e a razão lâmina foliar:colmo não foram influenciadas pelas doses de nitrogênio,com 
valores médios de 44,73 e 21,08%; 31,41 e 28,61%; e 1,49 e 0,80 no período inicial e 
final de pastejo. Os resultados do período inicial de pastejo certamente foram 
ocasionados pela ocorrência de chuvas promovendo o perfilhamento mesmo nos 
piquetes sem adubação nitrogenada. A semelhança no período final de pastejo pode 
ser atribuída ao ajuste na taxa de lotação e ao hábito seletivo dos animais que 
consomem preferencialmente as folhas. A adubação nitrogenada no início do 
diferimento não influencia em nenhum dos tratamentos a razão lâmina foliar:colmo e 
suas proporções no período seco do ano.  
Palavras–chave: forragem, pastejo, perfilhos  
Proportions of leaf blade and stem, and leaf blade reason: thatched Brachiaria 
(Syn. Urochloa) brizantha deferred marandu and fertilized with nitrogen  

Abstract: Aimed to evaluate leaf blade and stem proportions, and reason leaf 
blade in Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha deferred marandu. The 
experimental area comprised 10 ha, consisting of Brachiaria (Syn.Urochloa) 
brizantha. Marandu, divided into 16 paddocks with approximately 0,6 ha each. 
The design was used completely randomized design with four treatments 
(fertilizer levels) and four replications (number of fertilized paddocks), being: the 
pasture without nitrogen fertilization; the pasture with 50 kg of N.ha-1; the 
pasture with 100 kg of N.ha-1 and the pasture with 150 kg N.ha-1. The 
proportions of leaf blade, stem and leaf blade reason: stem were not influenced 
by nitrogen, with mean values of 44,73 and 21,08%; 31,41 and 28,61%; and 
1,49 and 0,80 in the initial period and end of grazing. The results of the 
beginning of grazing were certainly caused by rain promoting the same tillering in 

paddocks without nitrogen fertilization. The similarity in the final period of grazing can 
be attributed to the adjustment of the stocking rate and the selective habit of animals 
that consume the leaves preferably. Nitrogen fertilization at the beginning of the 
deferral did not influence in any treatment the reason leaf blade: stem and their 
proportions in the dry season.  
Keywords: forage, grazing, tillers  
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Introdução  
Durante a época de transição do período das águas para o período de seca observa-
se que a qualidade e a disponibilidade de forragem diminuem de forma gradativa. O 
estágio de desenvolvimento da planta apresenta ampla relação com a composição 
química das forrageiras.  
Entre as alternativas para equilibrar a estacionalidade da produção forrageira, o 
diferimento tem se mostrado promissor, por ser de baixo custo e de fácil adoção 
(Euclides et al., 2007b). O diferimento é um manejo estratégico da pastagem que 
consiste em selecionar determinadas áreas e vedá-las à entrada dos animais no final 
da estação chuvosa para utilização durante a estação seca.  
As plantas forrageiras mais indicadas para essa prática são aquelas que apresentam 
baixo acúmulo de colmos e boa retenção de folhas verdes, o que resultem menores 
reduções no valor nutritivo ao longo do tempo, neste caso espécies do gênero 
Brachiaria têm se destacado (Euclides et al., 2007b). Apesar de garantir um estoque 
de forragem para ser utilizado sob pastejo durante os meses de inverno, o diferimento 
da pastagem resulta em produção de forragem de limitado valor nutritivo (Santos et al., 
2008).  
Objetivou-se avaliar os efeitos da adubação nitrogenada em pastos de Brachiaria 
(Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos, e suas implicações sobre proporções 
de lâmina foliar e colmo, e razão lâmina foliar.  
 
Material e Métodos  
 
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, município de Macarani-BA, no 
período de 18 de março a 7 de novembro de 2013, e no laboratório de Forragicultura e 
Pastagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Itapetinga, 
município de Itapetinga-BA.  
A área experimental compreendia em10 hectares (ha) constituídos por Brachiaria 
(Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu, estabelecida há aproximadamente 10 anos, 
que foram divididos em 16 piquetes (PIQ) com aproximadamente 0,6 ha cada. As 
doses de nitrogênio foram sorteadas aleatoriamente. Utilizou-se o delineamento 
inteiramente ao acaso (DIC), com quatro tratamentos (doses de adubação) e quatro 
repetições (número de piquetes adubados), sendo: pasto diferido sem adubação 
nitrogenada; pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; pasto diferido com 100 kg de N.ha-1 e 
pasto diferido com 150 kg de N.ha-1.  
As avaliações da forragem foram feitas a cada 27 dias, sendo caracterizado como 
período inicial de pastejo, as médias da 1° e da 2° coletas de forragem, e o período 
final de pastejo, as médias da 3° e 4° coletas de forragem.  

Todas as amostras foram pesadas, em seguida homogeneizadas e divididas 
em duas subamostras representativas: uma foi separada em lâmina foliar, 
colmo e material morto, considerando que a proporção de cada componente 
morfológico foi expressa como porcentagem do peso total. A divisão entre a 
massa seca de lâmina foliar e de colmo resultou na razão lâmina foliar:colmo. 
O período experimental foi de 230 dias, sendo 107 dias de diferimento, 15 dias de 
adaptação dos animais e 108 dias de pastejo e coleta de dados. Entre os dias 18 de 
março a 03 de abril de 2013 foram colocados os animais reguladores na área 
experimental para realizar o pastejo de uniformização, a altura de resíduo ficou entre 
15 a 20 cm. Para realizar as análises estatísticas foi utilizado o Sistema de Análises 
Estatísticas e Genéticas SAEG (Ribeiro Júnior., 2001).  
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Resultados e Discussão  
 
As proporções de lâmina foliar, colmo e a razão lâmina foliar:colmo não foram 
influenciadas (P>0,05) pelas doses de nitrogênio,com valores médios de 44,73 e 
21,08%; 31,41 e 28,61%; e 1,49 e 0,80 no período inicial e final de pastejo, 
respectivamente (Tabela 1). Os resultados do período inicial de pastejo certamente 
foram ocasionados pela ocorrência de chuvas promovendo o perfilhamento mesmo 
nos piquetes sem adubação nitrogenada. A semelhança no período final de pastejo 
pode ser atribuída ao ajuste na taxa de lotação e ao hábito seletivo dos animais que 
consomem preferencialmente as folhas.  
Sob o ponto de vista de nutrição animal, a elevada razão folha:colmo é de grande 
relevância, não só por causa da maior qualidade da forragem oferecida aos animais, 
visto o melhor valor nutritivo das folhas em razão ao colmo, mas também pela 
preferência dos animais em consumirem folhas em regime de pastejo (Magalhães et 
al., 2007).  
O consumo de folha pelos animais é justificado pela sua mais fácil acessibilidade, pela 

sua menor resistência ao cisalhamento e pelo seu melhor valor nutritivo (SANTOS et 

al., 2008).A adubação nitrogenada promove na planta efeito direto de crescimento de 

folha e colmo, o que proporciona aparecimento de perfilhos novos com folhas novas, e 

quanto maior a quantidade dessas folhas em relação ao colmo melhor a qualidade da 

forrageira, pela maior eficiência fotossintética das folhas (Magalhães et al., 2011). 

Conclusões  
A adubação nitrogenada no início do diferimento não influencia a razão lâmina 

foliar:colmo e suas proporções no período seco do ano. 
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Resumo: Objetivou-se com o presente estudo desenvolver e avaliar parâmetros de 
qualidade de chocolate ao leite de cabra com diferentes concentrações de massa de 
cacau. Foram elaboradas formulações com diferentes concentrações de massa de 
cacau e realizada a análise sensorial. Todas as formulações apresentaram elevada 
aceitação pelos consumidores, porém a formulação com teor médio de massa de 
cacau apresentou os maiores escores hedônicos de aceitação para todos os atributos. 
A elaboração de chocolate com diferentes teores de cacau a partir de leite de cabra 
pode ser uma atividade essencial para a geração de renda, agregação de valor e 
inovação tecnológica ao leite caprino, e garantia de benefícios a uma parcela da 
população que não pode consumir certos alimentos devido a problemas relacionados 
com alergia as proteínas do leite de vaca. 
 
Palavas-chave: análise sensorial, leite caprino, novo produto.  
 
Abstract: The objective of this study to develop and evaluate chocolate quality 
parameters to goat's milk with different cocoa mass concentrations. Formulations were 
prepared with different mass concentrations of cocoa and held the sensory analysis. All 
formulations showed high acceptance by consumers, but the formulation with an 
average grade of cocoa mass had the highest hedonic scores of acceptance for all 
attributes. The preparation of chocolate with different cocoa contents from goat milk 
can be an essential activity for generating income, value added and technological 
innovation to goat milk, and benefits guarantee a portion of the population who can not 
consume certain food due to allergy problems related to cow's milk proteins. 
 

Keywords: sensory analysis, milk goats, new product.  
 
Introdução 
 
O leite de cabra é uma opção saudável e saborosa tanto para quem tem problemas 
relacionados com a ingestão de leite bovino quanto para quem gosta de variar sua 
alimentação com novos ingredientes. Por isso, a utilização do leite de cabra tem sido 
pesquisada em diferentes regiões do mundo no que se refere às suas propriedades 
físicas e químicas, processamento, qualidade tecnológica, aceitação e benefícios à 
saúde humana. Possui qualidades próprias que muito o recomendam como alimento, 
apresenta algumas características físicas que o distinguem do leite de vaca, sendo 
importante destacar sua maior digestibilidade, além de apresentar um gosto típico, 
dando aos produtos derivados um sabor marcante e diferenciado (LAGUNA e EGITO, 
2006). 
A maior digestibilidade do leite de cabra quando comparado ao leite de vaca é devido 
a fatores como o percentual mais elevado de ácidos graxos de cadeia curta a média. 
Essa grande digestibilidade atribuída ao leite de cabra justifica sua freqüente utilização 
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na alimentação de pessoas idosas e/ou crianças, com problemas gástricos ou alergia 
ao leite de vaca (SANTOS, 2011). 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define chocolate como o produto 
obtido a partir da mistura de derivados de cacau (Theobroma cacao L.), massa (ou 
pasta ou liquor) de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau, com outros 
ingredientes, contendo, no mínimo, 25 % (g/100 g) de sólidos totais de cacau 
(BRASIL, 2005).  
Consumido muito mais por prazer do que por nutrição, acredita-se que, por isto, o 
chocolate tenha alcançado extremo sucesso entre os consumidores. As formulações 
utilizadas para elaboração de chocolates são inúmeras e dependem de preferências 
regionais e legislação de cada país (RICHTER e LANNES, 2007). 

 

 
Material e Métodos 

As matérias-primas para elaboração dos chocolates foram obtidas diretamente no 
comércio local do estado da Bahia, como o leite de cabra em pó, açúcar e 
lecitina, ou fornecidas pela Comissão Executiva para o Plano da Lavoura 
Cacaueira (CEPLAC) em Ilhéus/BA, como a manteiga de cacau e o liquor. 

A fabricação das formulações foi baseada no processo padrão utilizado pela fábrica de 
chocolates do Centro de Pesquisa de Cacau (CEPEC), da CEPLAC, onde os mesmos 
foram produzidos. Os chocolates foram armazenados sob temperatura de refrigeração, 
protegidos da luz, até o momento de realização das análises. 
Foram selecionados 100 julgadores não treinados, escolhidos de forma aleatória na 
UESB, campus de Itapetinga – BA para a realização do teste de aceitação e intenção 
de compra. Cinco amostras de chocolates, codificadas com números de três dígitos 
aleatórios, foram servidas em cabines individuais, onde os consumidores expressaram 
suas opiniões. Foi utilizada uma escala estruturada de nove pontos, onde o valor 1 
correspondeu a “desgostei muitíssimo” e o valor 9 correspondeu a “gostei muitíssimo”. 
Posteriormente, os provadores indicaram, por meio da utilização de uma escala de 
atitude, o grau de Intenção de Compra do produto (CHAVES e SPROESSER, 1999). 
Os resultados do teste de aceitação e Intenção de Compra foram analisados por meio 
de Análise de Variância (ANOVA) e Teste de Tukey em nível de 5% de significância, 
para comparação entre as médias. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
utilizando o Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG), versão 9.1. 
 

 
Resultados e discussão  
 
Os dados obtidos no teste de aceitação foram submetidos à análise de regressão. Os 

atributos textura, sabor e impressão global foram os que apresentaram ajuste para 

modelo quadrático, com os parâmetros do modelo significativos (p < 0,05) e falta de 

ajuste não significativa (p > 0,05) (Tabela 1). Os atributos aparência e aroma 

apresentaram falta de ajuste significativa (p < 0,05), não sendo possível a obtenção de 

modelo estatístico linear ou quadrático para estes atributos. 

Figura 1. Ajuste do modelo quadrático aos dados de aceitação para os atributos 

textura, sabor e impressão global.  
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De certa forma, pode-se afirmar que não houve diferença estatística significativa para 
os atributos aparência e aroma entre as formulações de chocolate avaliadas, ou seja, 
os resultados situaram-se próximos uns dos outros, não sendo possível ajuste de 
modelo matemático.  
Para os demais atributos, foram observadas diferenças entre as amostras. O modelo 
quadrático ajustado mostrou que a formulação com teores médios de massa de cacau 
foi a mais aceita entre os consumidores. Em algumas fichas do teste de aceitação foi 
visto comentários indicando que estas eram amostras muito amargas, principalmente 
à de maior teor de cacau, sabor evidenciado pelas elevadas concentrações de cacau 
nesta formulação.  
Com relação à aparência, todos os chocolates apresentaram boa aceitação, com 
termos hedônicos variando de “gostei moderadamente” a “gostei muito”. Em produtos 
a base de cacau, a exemplo do chocolate, a aparência é influenciada, entre outros 
fatores, pela concentração de massa de cacau contida na formulação, porém nas 
condições experimentais deste estudo, a variação da massa de cacau nas amostras 
não influenciou na aceitação. 
Para o atributo aroma, as formulações apresentaram pouca variação, cujos escores 
médios se encontraram em “gostei moderadamente”.  
Com relação à textura, ao sabor e impressão global, a formulação com teor médio de 
massa de cacau apresentou as maiores médias do teste de aceitação, com escores 
classificados entre “gostei moderadamente” e “gostei muito”. Já a amostra com alto 
teor de massa de cacau obteve aceitação inferior quanto a estes atributos, 
apresentando escores médios em “gostei ligeiramente”. Isto se deve, provavelmente, 
ao maior conteúdo de massa de cacau em sua composição, que além de conferir um 
gosto mais amargo ao chocolate, essa maior concentração de massa de cacau pode 
ter afetado outras características.  
Os testes de intenção de compra visam complementar a análise sensorial do produto e 
auxiliar o pesquisador sobre a aceitação das amostras no mercado, pois fornece 
informações necessárias sobre a atitude dos consumidores. Os resultados revelaram 
que de uma maneira geral, a atitude de intenção de compra dos provadores para 
todas as formulações estudadas foi boa. Sendo importante destacar que a formulação 
com teor médio de cacau apresentou a maior intenção de compra, maior porcentagem 
de pessoas decididamente compraria o chocolate.  
 

 
Conclusão  
 
Verificou-se no teste sensorial de aceitação que as formulações de chocolate de leite 
de cabra foram bem avaliadas para todos os atributos. No geral, a formulação com 
médio teor de cacau apresentou os melhores resultados sensoriais para os atributos 
de sabor e impressão global ficando classificada entre “gostei moderadamente” e 
“gostei muito” e maior frequência na escala de atitude “decididamente eu compraria”.  
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Os chocolates de leite de cabra elaborados apresentaram boas características de 
qualidade e foram bem aceitos sensorialmente, sendo uma alternativa de valorização 
para o mercado caprino e mais uma opção de consumo para as pessoas.  
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Resumo 

A técnica de propagação rápida para induzir a brotação de manivas de mandioca, 
utilizando reguladores de crescimento está pouco elucidada, diante deste exposto, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de concentrações (0, 25, 50, 75 e 
100 ppm) de ácido indolbutírico (E1), etileno (E2) e ácido giberélico (E3) no vigor e 
crescimento de brotações a partir de segmentos caulinares de mandioca. Foram 
conduzidos três ensaios em câmara de propagação rápida, na Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia. Manivas sementes da variedade Sergipe foram cortadas em 
pedaços com comprimento de 4 a 7 cm, com no mínimo duas gemas. Estas foram 
tratadas com os reguladores de crescimento através de imersão lenta por um período 
de 5’, em seguida foram plantadas em câmaras de propagação cobertas com plástico 
transparente. O delineamento experimental para cada experimento foi em blocos 
casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Foram avaliadas as 
características de crescimento: altura, diâmetro, número de folhas, índice de clorofila 
SPAD, além do índice de velocidade de brotação. A concentração de 50 ppm do AIB 
foi a mais eficaz na indução da brotação das gemas em E1. Em E2 o etileno não 
apresentou efeito algum sobre a brotação das manivas e no E3 a concentração de 100 
ppm de GA3 proporcionou maior crescimento dos brotos. 

Palavras-chave: Brotos; Fitorreguladores; Imersão; Maniva; Manihot esculenta 

Crantz. 

 

EFFECT OF DIFFERENT GROWTH REGULATORS ON QUALITY AND SHOOTS 
FORCE OF CASSAVA THROUGH RAPID SPREAD TECHNIQUE. 

 

Abstract 

The rapid propagation technique to induce sprouting of cassava cuttings using growth 
regulators is little elucidated before this above, this study aimed to evaluate the effect 
concentrations (0, 25, 50, 75 and 100 ppm) IBA (E1), ethylene (E2) and gibberellic acid 
(E3) in the vigor and growth of shoots from stem segments of cassava. Three tests 
were conducted in chambers quickly spread, at the Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. Cuttings of the variety Sergipe seeds were cut in pieces of length 
from 4 to 7 cm, at least two buds. These were treated with growth regulators by slow 
immersion for a period of 5 ', were then planted in propagation chambers covered with 
transparent plastic. The experimental design for each experiment was a randomized 
block, with five treatments and four replications. The growth characteristics were 
evaluated: height, diameter, number of leaves, SPAD chlorophyll content, in addition to 
the budding speed index. A concentration of 50 ppm of AIB was the most effective in 
inducing shoot buds in E1. E2 ethylene no effect whatsoever on the shooting started 
and E3 which concentration of 100 ppm GA3 provided greater growth of the shoots. 
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Keywords: Shoots; Growth Regulators; Immersion; Maniva; Manihot esculenta Crantz. 
 

Introdução  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura popular em todo o 
mundo, e de grande importância no fornecimento de carboidratos para milhões de 
pessoas no planeta. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, ocupando a 
quarta posição atrás de países como a Nigéria, Indonésia e Tailândia. Dados da FAO 
de 2013 indicam uma produtividade média nacional baixa com cerca de 15 t/ha, sendo 
este fato relacionado principalmente a má qualidade das manivas e o baixo nível 
tecnológico empregado no cultivo. Assim, o país precisa desenvolver cada vez mais 
sua tecnologia de produção a fim de aumentar os índices de rendimento (Fukuda & 
Otsubo, 2003). 

A técnica de multiplicação rápida de mandioca, desenvolvida no Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT – Colômbia), propõe a limpeza clonal da 
espécie reduzindo o envelhecimento fisiológico, incidência de doenças, pragas, 
melhorando a qualidade do material propagativo. A técnica se baseia na indução do 
enraizamento de estacas caulinares de duas gemas. De acordo com Silva et al., 
(2002) esta técnica apresenta baixo custo e é de fácil utilização, proporcionando 
elevado rendimento de obtenção de brotos por planta. 

Existem poucas informações na literatura acerca da indução de brotação de 
manivas de mandioca, utilizando reguladores de crescimento por meio da técnica de 
propagação rápida. Os escassos trabalhos utilizando a auxina, são pouco conclusivos 
em relação a dosagem e tempo de exposição para o estimulo do enraizamento e 
desenvolvimento das mudas. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de 
concentrações (0, 25, 50, 75 e 100 ppm) de ácido indolbutírico, ácido giberélico e 
etileno no vigor e crescimento de brotações a partir de segmentos caulinares de 
mandioca.  

 
Material e Métodos 

Os três ensaios foram conduzidos em câmaras de propagação rápida na área 
experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Cada câmara 
correspondeu a um experimento contendo um regulador de crescimento, sendo assim: 
experimento E1 o Ácido Indolbutírico (AIB); experimento E2 o Etileno (Ethrel); 
experimento E3 o Ácido Giberélico (GA3).  

As manivas sementes de mandioca da variedade Sergipe provenientes de 
plantas sadias, oriundas de uma lavoura com 24 meses de idade, foram cortadas em 
pedaços com comprimento de 4 a 7 cm, contendo no mínimo duas gemas. 
Posteriormente, as manivas foram tratadas por um período de 5 minutos, em imersão 
lenta nas soluções de AIB, Ethrel e GA3. Estas foram plantadas em câmaras de 
propagação rápida cobertas com plástico transparente. 

O delineamento experimental para cada experimento foi em blocos 
casualizados, com cinco tratamentos (concentrações dos reguladores) e quatro 
repetições, sendo os tratamentos representados pelas concentrações de 0, 25, 50, 75 
e 100 ppm. A parcela útil foi constituída por seis plântulas, totalizando 120 plantas 
para cada experimento. 

Após o plantio das manivas sementes, procedeu-se com avaliação diária para 
a determinação do Índice de Velocidade de Brotação (IVB), através da contagem do 
número de brotos, metodologia proposta por Maguire (1962). As avaliações de 
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crescimento, como diâmetro do broto (DAM), altura (ALT), índice de clorofila SPAD e 
número de folhas (NF) foram realizadas aos 30 dias, quando a emissão de novos 
brotos já estava estabilizada. Os dados foram submetidos à análise de variância e 
analisados através de regressão polinomial, ao nível de 1% de probabilidade pelo 
teste F utilizando o Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas, SAEG 9.1.  

 
Resultados e Discussão 

Em relação ao Experimento 1 (AIB), houve diferença significativa para o índice 
de velocidade de brotação (IVB), diâmetro do broto e número de folhas. Para o IVB, o 
modelo cúbico foi o que melhor expressou as médias dos tratamentos. As médias do 
IVB nas concentrações de 25 e 50 ppm, tiveram uma tendência ascendente. A partir 
desta concentração, houve uma estabilidade das médias, assim, o mesmo efeito da 
concentração 100 ppm foi verificado para as de 75 e 50 ppm  para o IVB (Figura 1).  

 

FIGURA 1 – Índice de Velocidade de Brotação de manivas sementes de 
mandioca, submetidas à concentrações de AIB, após 30 dias de plantio. 

As brotações tiveram início ao sexto dia após o plantio e estabilizaram ao 
vigésimo quinto dia, para os três experimentos. Segundo Lorenzi et al., (1995) e 
Ternes (2002), citado por Alves et al., (2009), das cinco fases fisiológicas que são 
descritas para a cultura da mandioca, a brotação das manivas representa a primeira, 
que ocorre após o sétimo dia de plantio, corroborando com este trabalho onde utilizou 
diferentes reguladores de crescimento, estimulando o inicio da brotação ao sexto dia. 
O diâmetro do broto foi explicado pelo modelo cúbico, às doses mais altas 
proporcionaram maiores médias. Os menores valores observados foram com as doses 
de 25 ppm. 

As plantas tratadas com 100 ppm de AIB apresentaram maior média de 
número de folhas. Em um estudo visual sobre os três experimentos, as plantas 
tratadas com AIB se mostraram menores e com menos folhas, comparadas aos 
experimentos E2 (Ethrel) e E3 (GA3). 

Não houve diferença significativa para todas as variáveis avaliadas no segundo 
experimento utilizando diferentes concentrações do regulador de crescimento Ethrel. 

Foi definido o efeito quadrático para altura do broto e índice de clorofila 
SPAD. A maior média de altura dos brotos foi evidenciada pelo tratamento com a 
concentração de 100 ppm (Figura 2). As médias tiveram uma variação de 2,5 a 4,7cm, 
sendo as menores médias observadas com a concentração de 25 ppm de GA3. A 
variável índice de clorofila SPAD apresentou um comportamento oposto ao observado 
na altura das plântulas, com as maiores médias verificadas pela testemunha.  

Analisando visualmente os três experimentos, pode-se verificar que as alturas 
dos brotos das manivas sementes avaliadas no experimento 3, foram os maiores 
verificados, resultados que corroboram com Silva et al. (2014), que apontam em seu 
trabalho que o tratamento com GA3 promoveu melhor resposta. 
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Conclusões 

A concentração de 50 ppm do AIB foi a mais eficaz na indução da brotação das 

gemas em E1.  Em E2 o etileno não apresentou efeito algum sobre a brotação das 

manivas e no experimento 3 as concentrações de 100 ppm de GA3 foram superiores 

às demais concentrações, proporcionando maior crescimento dos brotos. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO DA IRRIGAÇÃO COM ÁGUA SALINA EM DIFERENTES 

FASES FENOLÓGICAS DO FEIJÃO CAUPI SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da salinidade da água de 

irrigação em diferentes fases fenológicas do feijão-caupi sobre as características 

químicas do solo, em lisímetros de drenagem. O delineamento experimental utilizado 

foi o inteiramente casualizado com sete tratamentos e três repetições, sendo o 

experimento conduzido em casa de vegetação. Os tratamentos empregados foram: T1 

– testemunha, água de poço com condutividade elétrica de (0,07); T2 – água salina 

(2,5 dS m-1) durante todo o ciclo; T3 - água salina de 0 à 33 dias após o plantio (DAP), 

T4 - de 0 à 60 DAP, T5 -  de 33 à 60 DAP e T6 –  de 60 à 82 DAP e T7 – água salina e 

doce em semanas alternadas. As irrigações obedeceram ao turno de rega de dois dias 

e foi utilizada uma fração de lixiviação de 20%. As plantas dos tratamentos T3, T4, T5 

e T6 foram irrigadas com água de poço nas demais fases do ciclo.  Durante o ciclo da 

cultura foram feitas amostragens do solo em diversas profundidades para determinar o 

status salino do solo. A salinidade do solo não foi afetada significativamente, 

mostrando que a lixiviação é uma prática eficaz para reduzir o excesso de sais 

solúveis na zona radicular da cultura do feijão caupi. 

 

PALAVRAS CHAVE: salinidade. lisímetros. feijão caupi.    

 

EFFECT OF IRRIGATION APPLICATION WITH SALINE WATER IN DIFFERENT 

PHASES BEAN PHENOLOGICAL CAUPI BEAN ON CHARACTERISTICS SOLO 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the effect of irrigation water salinity at 

different phenological stages of cowpea on chemical characteristics of the soil in 

drainage lysimeters. The experimental design was completely randomized with seven 

treatments and three replications, and the experiment conducted in the greenhouse. 

The treatments were: T1 - control, water well with electric conductivity (0.07); T2 - 

saline water (2.5 dS m-1) throughout the cycle; T3 - saline water from 0 to 33 days 

after planting (DAP), T4 - from 0 to 60 DAP, T5 - 33 to 60 DAP and T6 - 60 to 82 DAP 

and T7 - saline and fresh water every other week. The irrigation obeyed two days 

irrigation interval and a 20% leaching fraction was used. The plants of T3, T4, T5 and 

T6 were irrigated with well water in the other phases of the cycle. During the growing 

season soil samples were taken at various depths to determine the status saline soil. 
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Soil salinity was not significantly affected, indicating that the leaching is an effective 

practice to reduce the excess soluble salts in the root zone of caupi bean culture. 

 

KEYWORDS: salinity. lysimeters. caupi bean. 

 

INTRODUÇÃO: A crescente demanda de alimentos tornou a agricultura irrigada 

fundamental para suprir as necessidades da população em todo o mundo, sobretudo 

em regiões semiáridas, onde ocorre déficit hídrico na maior parte do ano, tornando 

imprescindível a prática da irrigação para viabilizar e garantir a produção agrícola. O 

aproveitamento de algumas áreas nessas regiões tem encontrado alguns obstáculos, 

tais como a salinidade e o potencial de sodicidade da água, utilizada na irrigação. 

No manejo da irrigação, sob condições de clima árido e semiárido, quando 

normalmente a água contém sais solúveis, o uso indevido, na ausência de lixiviação 

dos sais, pode provocar a salinização dos solos, alterando suas propriedades físicas, 

químicas e físico-hídricas, favorecendo o aumento da ocorrência de erosão hídrica e 

reduzindo o crescimento e ou o desenvolvimento normal das plantas.  

Normalmente, a quantidade total de água necessária para a irrigação é 

calculada levando-se em consideração fatores agrometeorológicos, tais como a 

evapotranspiração real, capacidade de armazenamento de água do solo e 

profundidade efetiva do sistema radicular (BERNARDO, 2006; KLAR, 1991; 

MAROUELLI et al.,1994).  

A sobrevivência das plantas em ambientes salinos pode exigir processos 

adaptativos envolvendo a absorção, transporte e distribuição de íons nos vários 

órgãos da planta e sua compartimentação dentro das células (MUNNS & TERMAAT, 

1986). Portanto, a compreensão do processo de salinização permite encontrar formas 

de evitar seus efeitos no solo e nas culturas e diminuir a probabilidade de redução dos 

rendimentos. 

Face ao exposto objetiva-se com este trabalho avaliar a condutividade elétrica 

(CE) do solo cultivado com feijão caupi irrigado com água salina em diferentes fases 

fenológicas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho foi conduzido em 21 lisímetros de drenagem, 

constituídos de caixa de fibra de vidro com capacidade de 1.120 litros (1,0 m de 

largura, 1,40 m de comprimento e 0,80 m de profundidade), instalados na Área 

Experimental, pertencente à Universidade Estadual Sudoeste da Bahia (UESB).  

A caracterização química e físico-hidrica do solo utilizado no preenchimento do 

lisímetro foi feita no Laboratório de Análises de Solos da UESB. As análises químicas 

constituiram na determinação dos teores de P disponível, K, Ca, Mg, Na, Al trocável, 
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H+Al e matéria orgânica, bem como a saturação de bases, CTC efetiva e pH. Na 

análise física dos solos, foram efetuadas as determinações de: massa específica, pelo 

método da proveta; massa específica de partículas, pelo método do balão volumétrico; 

análise granulométrica, pelo método da pipeta; a curva de retenção de umidade; 

porosidade total; macroporosidade e microporosidade (EMBRAPA, 1997). 

A água utilizada nas irrigações foi preparada mediante a adição de NaCl e 

CaCl2 em quantidades necessárias para se obter uma condutividade elétrica (CEai) de 

2,5dS m-1. A relação iônica em peso equivalente será de 3Na:2Ca, relação esta 

predominante nas águas salinas utilizadas na irrigação no nordeste, conforme citado 

por Medeiros (1992). 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com sete 

tratamentos, sendo um com água pura e seis com água salina, aplicada em diferentes 

fazes fenológicas da cultura, com três repetições, conforme Tabela 1. Os dados foram 

analisados por meio de análise de variância no software SAEG, adotando-se um nível 

de 5% probabilidade. 

 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados no experimento com salinidade para a 

cultura do feijão caupi em lisímetros de drenagem 

 

Tratamento Descrição Número de repetições 

T1 Testemunha (água não salina) 3 

T2 Água salina (2,5 dS m-1) durante todo o ciclo 3 

T3 Água salina (2,5 dS m-1)  do plantio a fase I 3 

T4 Água salina (2,5 dS m-1) da fase I ao final da fase II 3 

T5 Água salina (2,5 dS m-1) somente na fase II 3 

T6 Água salina (2,5 dS m-1) somente na fase III 3 

T7 
Água salina (2,5 dS m-1) e água não salina 

alternadas 
3 

O manejo da água de irrigação foi realizado com base na evapotranspiração de 

referência calculada pelo método de Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998), 

corrigindo-se esses valores pelo respectivo coeficiente da cultura (Kc) para todos os 

estágios fenológicos. 

 Aos 34, 58, 83 dias após o plantio (DAP) foram retiradas, em cada unidade 

experimental, amostras do solo nas camadas de 0-20 e 20-40 cm para determinação 

do balanço de sais no perfil do solo.  
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RESULTADOS DE DISCUSSÃO: Na Tabela 2 encontram-se os resultados da análise 

de variância para a condutividade elétrica do solo em diferentes fases fenológicas do 

feijão caupi e profundidades do solo em função dos tratamentos aplicados. 

 

Tabela 2. Resultados da análise de variância para condutividade elétrica do solo em 

diferentes fases fenológicas e profundidades do solo. 

FV GL 

 QMR (CEes)  

34 DAP 58 DAP 83 DAP 

Trat. 6 74085.29ns 53693.46ns 19399.14ns 

Profundidade 1 0.62ns 37267.89ns 80110.87ns 

Trat. X Profundidade 6 115420.10ns 143260.10ns 176010.30ns 

Resíduo 28 74722.39 133462.40 176420.10 

 

Como pode ser observado não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, profundidades e interação entre os tratamentos e condutividade elétrica 

do solo em relação às fases estudadas, evidenciando que a fração de lixiviação de 

20% utilizada foi suficiente para manter os níveis de salinidade adequados à cultura, 

não permitindo o acúmulo de sais na zona radicular para as profundidades de 0-40 

cm. Tedeschi & Dell’Aquilla (2005) mantendo-se um solo irrigado com água salina em 

diferentes concentrações, durante sete anos, constatou aumento na salinidade até 0,5 

m de profundidade. 

Na Tabela 3 encontram-se os valores médios da condutividade elétrica da 

pasta de solo saturado (CEes) em diferentes profundidades e em diferentes fases 

fenológicas. 

 

Tabela 3. Valores médios da condutividade elétrica da pasta de solo saturado (CEes) 

em diferentes profundidades e em diferentes fases fenológicas. 

Tratamentos 
Profundidade 

(cm) 

CEes (dS m-1) 

Inicial 34 DAP 58 DAP 83 DAP 

T1 00-20 0,276 0,849 0,543 0,622 
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20-40 0,209 0,602 0,212 0,535 

T2 
00-20 0,141 0,908 0,505 0,838 

20-40 0,231 0,616 0,736 0,959 

T3 
00-20 0,310 0,597 0,698 0,689 

20-40 0,289 0,792 0,455 0,846 

T4 
00-20 0,331 0,748 0,405 0,973 

20-40 0,223 0,811 0,633 0,592 

T5 
00-20 0,379 0,671 0,606 0,887 

20-40 0,325 0,959 0,478 0,560 

T6 
00-20 0,169 0,646 0,333 0,635 

20-40 0,503 0,447 0,451 1,000 

T7 
00-20 0,397 0,472 0,309 0,743 

20-40 0,384 0,775 0,851 0,772 

Nos primeiros 34 dias após o plantio (DAP) ocorreu uma elevação nos valores 

da condutividade elétrica para a primeira camada do solo (0-20 cm) em todos os 

tratamentos, principalmente no tratamento dois (T2), que teve um aumento na 

condutividade elétrica do solo de 644 %, elevando de 0,141 dS m-1 para 0,908 dS m-1. 

Para a profundidade de 0-40 cm apenas no tratamento seis (T6) não apresentou uma 

elevação na condutividade elétrica do solo, ocorrendo uma redução de 11,13%. 

Na análise subseqüente (58 e 83 DAP) houve uma redução substancial da 

condutividade em relação a 34 DAP na profundidade de 0-20 cm e um aumento na 

camada de 20-40 cm, mostrando que a fração de lixiviação de 20% foi capaz de lixiviar 

o excesso de sais para regiões mais baixas do perfil do solo. Convém ressaltar que o 

aumento da salinidade diminuiu o potencial osmótico da solução do solo e dificulta a 

absorção de água pelas raízes, ao mesmo tempo em que íons Na+ e Cl- se acumulam 

nas folhas afetando os processos fisiológicos da planta (NOBLE & ROGERS, 1992; 

LAZOF & BERNSTEIN, 1999).  

 

1. CONCLUSÕES: As irrigações com água salina promovem a elevação da 
salinidade do solo, mas utilizando-se uma fração de lixiviação de 20% consegue-se 

atenuar esse efeito, retardando o processo de salinização. 
 

AGRADECIMENTOS: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPQ) pela bolsa de iniciação cientifica concedida.  



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
32 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMUTH, M. CropEvapotranpiration: 

Guidelines for computingcropwaterrequirements. Rome: FAO, 1998, 301p. 

Irrigation and Drainage Paper 56. 

2. BERNARDO, S. Manual de Irrigação.8 ed. Viçosa: UFV, Impr. Univ., 2006. 625p.: 

il. 

3. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de 

análise de solo. 2. ed. Rio de Janeiro, 1997, 212p. Embrapa - CNPS, Documento 1 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro). Sistema 

brasileiro de classificação de solos, Brasília: Embrapa, p.1. 1999. 412p. 

4. KLAR, A.E. Freqüência e quantidade de aplicação.São Paulo: Nobel, 1991. 156 

p. 

5. LAZOF, D. B.; BERNSTEIN, N. Effects of salinization on nutrient transport to lettuce 

leaves: consideration of leaf developmental stage. The New Phytologist, v. 144, n. 1, 

p. 85-94, 1999. 

6. MAROUELLI, W.A.; SILVA, W.L. de C. da; SILVA, H.R. Manejo da irrigação em 

hortaliças. EMBRAPA-SPI: Brasília, 1994. 60p. 

7. MEDEIROS, J.F. Qualidade da água de irrigação e evolução da salinidade nas 

propriedades assistidas pelo gat, nos estados do RN, PB e CE. Campina Grande, 

PB:UFPB. 1992. 137p. (Dissertação de Mestrado) – Universidade Federal da Paraíba, 

1992. 

8. NOBLE, C. L.; ROGERS, M. E. Arguments for the use of physiological criteria for 

improving the salt tolerance in crops. Plant and Soil, v.146, n.1/2, p. 99-107, 1992. 

9. TEDESCHI, A.; DELL’AQUILA, R. Effects of irrigation with saline waters, at different 

concentrations, on soil physical and chemical characteristics. Agricultural Water 

Management. Amsterdam, v.77, p.308-322, 2005. 

 

 

 

 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
33 

 

Desenvolvimento de Trocadores Iônicos Supermacroporosos para 
Purificação de Biocompostos Macromoleculares 

Hiêgo de Castro Aguiar Oliveira¹, Rafael da Costa Ilhéu Fontan² 

Resumo: A comunidade científica em todo o mundo mostrou grande interesse em 
pesquisas relacionadas com a purificação de biomoléculas, em especial as 
macromoléculas, pois há um grande potencial no uso das mesmas em várias áreas 
como a alimentícia, farmacêutica e outras. Há o surgimento de diversas técnicas para 
tal sendo a nova geração de matrizes para os processos cromatográficos, entre eles 
se tem os criogéis poliméricos. O criogel polimérico é uma matriz composta por 
esqueletos de diferentes espessuras e grande quantidade de poros de vários 
tamanhos, que permitem até mesmo a passagem de células inteiras, mostrando ser 
uma excelente proposta para a purificação de macromoléculas a partir de meios 
viscosos e não clarificados. A fim de se obter uma grande eficiência nos processos de 
separação por troca ionica, foram realizadas modificações nas estruturas das 
matrizes, após elas terem sido ativadas. Realizaram-se análises das características 
físicas do criogel como determinação da porosidade, capacidade de inchamento e 
grau de expansão dos monômeros. Os resultados foram condizentes com o esperado, 
pois a capacidade iônica de troca de cátions nos criogéis apresentaram efeitos 
positivos, fator que interfere diretamente na seletividade de adsorção e na separação 
de compostos. 
Palavras chave: Caracterização, criogéis, porosidade. 
 

Development of Ion Exchangers Macroporous for Macromolecular Compounds 
Purification 

Abstract: The scientific community around the world has shown great interest in 
research directed toward purification of biomolecules, particularly macromolecules, 
because there is a great potential use thereof in various fields such as food, 
pharmaceutical and other. There is the emergence of various techniques that can be 
considered a new generation of arrays for chromatographic processes, including the 
polymer has criogéis. The polymeric cryogel is a matrix composed of skeletons of 
different thicknesses and large amount of pores of various sizes, which even allow the 
passage of whole cells, showing it to be an excellent proposal for the purification of 
macromolecules from viscous media and not clarified. In order to get a high efficiency 
in separation and exchange processes, changes were made in the structures of the 
matrices after they have been activated. Analyses were performed on the physical 
characteristics of the cryogel as determining the porosity, the swelling capacity and 
degree of expansion of the monomers. The results were consistent with expectations, 
as the ionic capacity of cation exchange in criogéis had positive effects, a factor that 
directly affects the selectivity of adsorption and separation of compounds. 
Keywords: Characterization, cryogels, porosity. 
 

Introdução 

Nos últimos anos houve um aumento na investigação e aplicação de monólitos 
de polímeros orgânicos em diversas áreas da ciência da separação (Arrua, et al. 
2009,). Uma das áreas seria a purificação de biocompostos que é empregada nas 
indústrias farmacêuticas, de alimentos (Guiochon e Beaver, 2011) e em 
processamentos de resíduos industriais como o soro dos laticínios. Tais estruturas 
porosas altamente interconectadas formadas em corpo único são considerados a 
quarta geração dos materiais cromatográficos (Jungbauer e Rahn, 2008).  
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Caracterizam-se por uma estrutura porosa, com poros interconectados e 
grandes o suficiente para permitir a passagem até mesmo de células inteiras, o que 
leva a uma maior permeabilidade ao escoamento e menor queda de pressão. São 
versáteis no seu uso, podendo ser produzidos na forma de colunas, discos ou 
membranas e o custo para tal é reduzido, se comparado a matrizes tradicionais na 
cromatografia (Guiochon, 2007).  

Modificações, químicas ou físicas, podem ser feitas visando a aumentar a 
eficiência dos processos de separação. Entre tais modificações, uma técnica de 
grande interesse é a enxertia sobre o esqueleto polimérico utilizando um agente 
iniciador, com a ligação de grupos de interesse em regiões pré-ativadas da superfície 
do criogel. Assim sendo, este trabalhou objetivou a produção e a caracterização 
desses novos adsorventes macroporosos, trocadores de íons, visando a obtenção de 
um adsorvente de elevada seletividade de compostos. 

 
Materiais e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Engenharia de Processos (LEP) 

do Campus de Itapetinga da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e 

contou com diversos equipamentos, como bombas peristálticas, potenciômetros, 

balanças, lavadora ultrassônica digital, e vários materiais de consumo, como 

membrana para filtração e filtros para seringas, entre outros. Para a síntese dos géis 

poliméricos de poliacrilamida foi utilizada a metodologia proposta por Kumar et al. 

(2006) e Yao et al. (2007). Assim sendo, a matriz do criogel foi preparada a partir de 

uma solução contendo um total de 7% de monômeros (AAm + AGE +BAam), 

adicionados na proporção de 5:1 para AAm + AGE em relação à BAam e 9:1 para a 

proporção entre Aam e AGE, em banho de gelo. Em seguida, foram adicionados, em 

relação à massa total de monômeros, 1,2% de APS e 1% de TEMED. Após adição do 

APS e TEMED, a solução foi imediatamente inserida em seringas plásticas de 5,0 mL, 

levadas para um banho termostático durante 24 h a uma temperatura de -18°C. 

Posteriormente, as seringas foram colocadas à temperatura de 4°C por 24h para 

descongelamento da água existente. 

Os criogéis produzidos foram secos em estufa a 60°C e, os que não 

apresentaram defeitos no processo de síntese foram reidratados com água, lavados e 

novamente desidratados. 

A solução ativadora foi obtida por meio de uma mistura de uma solução de 

NaOH 1,0 mol.L-¹ e diperiodato cuprato de potássio K5[Cu(HIO6)2]  0,0562 mol.L-¹ na 

proporção de 1:3. A capacidade de inchamento (S), grau de expansão (ED) e 

eficiência de ligação (E), foi determinada segundo a metodologia descrita por Savina 

et al. (2005).  

A porosidade dos criogéis foi determinada por meio do método que se baseia 

na medida do conteúdo de água livre presente nos criogéis monolíticos. Para a 

realização dessa análise os criogéis, com massa conhecida, foram mantidos por sete 

dias dentro de um dessecador contendo uma solução bem saturada de sulfato de 

potássio (KSO4), para que a humidade relativa do ar ficasse em torno de 98% à uma 

temperatura ambiente (Fontan, 2013; Greenspan, 1977), sendo as massas 

determinadas novamente após este processo. 
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Resultados e Discussão  

 Os criogéis prontos foram devidamente desidratados para uma avaliação mais 
minuciosa do processo de polimerização da mistura entre os monômeros Aam, BAam 
e AGE. As características apresentadas pelos monólitos foram à forma cilíndrica, 
porosa, com coloração branca e com um aspecto uniforme parecendo um bastão de 
espuma bem rígida. O criogel supermacroporoso é um adsorvente esponjoso e 
elástico, conforme relatado na literatura (FIDELIS, 2011; PERSSON et al., 2004, 
ARVIDSSON et al., 2002), eles podem secar e reidratar sem que haja perda nas suas 
propriedades originais. Apresenta cor esbranquiçada quando seco e aspecto 
gelatinoso quando molhado. O processo de polimerização acontece nessas regiões e 
os cristais de gelo atuam como agentes porogênicos. Após o descongelamento dos 
cristais de gelo, um sistema de grandes poros interconectados é formado (FIDELIS, 
2011). 

A capacidade de inchamento, o grau de expansão e porosidade foram 
determinados, e na sequência os criogéis foram submetidos ao processo de ativação e 
enxertia. Novamente estes foram desidratados e as suas massas foram determinadas. 
Foi observado que o polímero seco constitui apenas 6-8 % do peso total do criogel 
completamente inchado.  

A capacidade de inchamento (S) dos criogéis analisados 13 (kg/kg) quilograma 
de água para cada quilograma de criogel desidratado. Alguns autores relatam valores 
mais baixos para tal parâmetro, variando entre 15 e 3 (kg/kg), para os mais diversos 
tipos de criogéis poliméricos (Arvidson et al., 2002 e 2003; Bereli et al., 2012; Çimen e 
Denizli, 2012; Uygun et al., 2012). Porém, nos cálculos desses autores não foi 
considerado a água livre no interior dos macroporos, em que a quantidade de água 
retirada do criogel depende da força aplicada sobre ele, retirando-a do seu interior 
utilizando vácuo. Realizando os cálculos deste modo o resultado obtido seria em torno 
de 8 kg/kg, em acordo com os demais. Nas análises sobre o grau de expansão (ED) 
observou-se valores entre 18 e 15 l/kg, isso reflete que uma pequena massa do criogel 
ocupa um volume grande quando hidratado, dando a natureza porosa de sua 
estrutura. Essas análises físicas possuem uma importância muito grande pois oferece 
uma relação entre a massa do criogel seco e o volume que ele ocupa em situações 
operacionais. 

Para determinar a porosidade foi utilizada a quantia de água existente nos 
macro, meso e micro poros. Observou-se que os criogéis produzidos nas seringas 
possuíam um conteúdo de água livre de cerca de 89% da sua massa total. Este valor 
foi semelhante aos encontrados por Fontan (2013) e Plieva et al. (2004a e 2004b). Os 
valores obtidos da porosidade total antes da ativação foram de 0,91 e após a ativação 
encontrou-se 0,88. Isso indica que houve uma diminuição na porosidade e estes 
resultados eram o esperado. 

 
Conclusões 

. Os resultados encontrados nesse trabalho sinalizam os resultados positivos 
apresentados pela criogel, novo adsorvente. Os estudos de caracterização foram 
satisfatórios, pois possibilitaram determinar características físicas de um novo 
adsorvente.  Constatou-se, portanto, a necessidade de se investir em estudos nesta 
área, sendo os criogéis uma importante alternativa nos processos de purificação de 
macromoléculas. 
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COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DE DIETAS CONTENDO CAROÇO DE 
ALGODÃO INTEGRAL OU DESINTEGRADO, TRATADO OU NÃO COM 

LIGNOSULFONATO EM DIETAS COM ELEVADOS TEORES DE 
CONCENTRADOS PARA OVINOS  
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Resumo: Objetivou-se avaliar a composição químico-bromatológica de dietas 
contendo caroço de algodão integral ou desintegrado, tratado ou não com 
lignosulfonato em dietas para ovinos. O experimento foi realizado no Laboratório de 
Nutrição Animal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Campus 
Vitória da Conquista – BA. Foram elaboradas cinco dietas, que se constituíram nos 
tratamentos experimentais. O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente 
casualizado, em um esquema fatorial com um tratamento adicional [(2x2) + 1], com 
quatro repetições, que consistiram no processamento químico (tratado ou não com 
lignosulfonato) e no processamento físico (integral ou desintegrado) do caroço de 
algodão e uma testemunha composta de uma ração comercial a base de torta de 
algodão. Os tratamentos foram: caroço de algodão integral (CAI); caroço de algodão 
desintegrado (CAD); caroço de algodão integral tratado com lignosulfonato (CAIL); 
caroço de algodão desintegrado tratado com lignosulfonato (CADL), e uma dieta 
controle sem caroço de algodão (CON). Foram avaliado os teores de MS, MO, MM, 
EE, PB, FDN, FDA, FDNcp, celulose, hemicelulose, lignina, CNF. O processo físico de 
desintegração do caroço de algodão associado ao processo químico contribuíram para 
a redução nos teores de MS, Lignina e EE e um aumento nos valores de MM, a 
utilização apenas do lignosulfonato reduz o teor de FDA e celulose. 
 

Palavras–chave: concentrado, ovino, lignosulfonato, caroço de algodão 

 

Chemical Composition of diets containing whole cottonseed crumbled or, 
treated or not with lignosulphonate in diets with high levels of 

concentrated to sheep 

 

Abstract: This study aimed to evaluate the chemical composition of diets containing 
whole or crumbled cottonseed, whether or not with lignosulphonate in diets. The 
experiment was conducted at the Animal Nutrition Laboratory of the State University of 
Southwest Bahia - UESB, Campus Vitória da Conquista - BA. Five diets, which 
consisted experimental treatments were prepared. The statistical design was 
completely randomized in a factorial scheme with an additional treatment [(2x2) + 1] 
with four replicates, which consisted of chemical processing (treated or not with 
lignosulfonate) and physical processing (full or crumbled) of cottonseed and a witness 
made up of a commercial feed based on cottonseed meal. The treatments were: whole 
cottonseed (CAI); cottonseed disintegrated (CAD); whole cottonseed treated 
lignosulfonate (CAIL); cottonseed disintegrated treated with lignosulfonate (CADL), and 
a control diet without whole cottonseed (CON). Were assessed the DM, OM, MM, EE, 
CP, NDF, ADF, NDFap, cellulose, hemicellulose, lignin, CNF. The physical process of 
disintegration of cottonseed associated with the chemical process contributed to the 
reduction in DM, EE and lignin and an increase in MM values, using only the 
lignosulfonate reduces the ADF content and cellulose. 
 

Keywords: concentrated, sheep, lignosulphonate, cottonseed 
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Introdução 

O algodão (Gossypium hirsutum), é uma das culturas oleaginosas mais 
cultivadas no setor da agricultura sendo responsável principalmente pela produção de 
fibra destinada à indústria têxtil, originando após o beneficiamento deste, o caroço de 
algodão, podendo ser utilizado na alimentação de ruminantes como alimento de alto 
valor nutritivo.  

A semente ou caroço do algodão é o subproduto do beneficiamento e/ou 
descaroçamento visando a separação da fibra (pluma). É um alimento rico em proteína 
(média de 22% na MS) e com alta densidade energética, em função dos níveis 
elevados de extrato etéreo (VALADARES FILHO et al., 2012). 

 Com objetivo de efetuar a melhoria de dieta, em termos de teor e 
aproveitamento de nutrientes e redução do efeito deletério da gordura no metabolismo 
animal, algumas técnicas de processamento de alimento tem sido utilizadas. Dentre as 
principais técnicas de processamento físico e químico destacam-se a moagem e o 
tratamento químico com a utilização do lignosulfonato (SANTOS et al., 2012), 
respectivamente. Como o lignosulfonato é um aglutinante de frações lipídicas, 
altamente higroscópico, pode atuar envolvendo os ácidos graxos e impedindo a ação 
das bactérias, evitando assim a biohidrogenação (NEVES et al., 2009). 

Diante do exposto, objetivou-se com este estudo avaliar a composição 
bromatológica de dietas contendo caroço de algodão integral ou desintegrado, tratado 
ou não com lignosulfonato em dietas com elevados teores de concentrado para 
ovinos. 
 

Material e métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Campus Vitória da Conquista – BA. Os 
ingredientes utilizados para elaboração das dietas experimentais foram caroço de 
algodão (CA), torta de algodão, milho em grão, sal mineral para ovinos, uréia pecuária, 
bicarbonato de sódio, suplemento vitamínico ADE em pó e lignosulfanato de cálcio 
(lignoBond DD®). 
 O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, em um 
esquema fatorial com um tratamento adicional [(2x2) + 1], com três repetições, dos 
quais consistiram do processamento químico (tratado ou não com lignosulfonato) e o 
processamento físico (integral ou desintegrado) do caroço de algodão e uma 
testemunha composta de uma ração comercial a base de torta de algodão, sendo os 
tratamentos, caroço de algodão integral (CAI); caroço de algodão desintegrado (CAD); 
caroço de algodão integral tratado com lignosulfonato (CAIL); caroço de algodão 
desintegrado tratado com lignosulfonato (CADL), e uma dieta controle sem caroço de 
algodão (CON). 
 

 

Todas as dietas foram acondicionadas em estufa de pré-secagem a 60°C, 
durante 72 horas. Em seguida, moídas em moinho tipo Willey, utilizando-se peneira 
com crivos de 1 mm, nas quais foram avaliados os teores de matéria seca de matéria 
seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), nitrogênio total (NT), 
proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 
detergente ácido (FDA), lignina, celulose e hemicelulose, carboidratos não fibrosos e a 
fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteínas (FDNcp) segundo 
procedimentos descritos por Detmann et al. (2012), e CNF segundo (Hall, 2003). 

 Os resultados obtidos foram analisados, estatisticamente, mediante 
análise de variância (Teste F), e a testemunha foi comparada aos demais tratamentos 
pelo teste Dunnett e à média dos outros tratamentos foram comparadas pelo teste 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
39 

 

Tukey a 5 % de probabilidade, com auxílio do programa Statistical Analyses System 
(SAS, 2002). 

 

 

Resultados e Discussão 

Foi observado efeito significativo (P<0,05) para os teores de MS e umidade das 
dietas experimentais comparadas entre os tratamentos (Tabela 2). O tratamento CADL 
foi semelhante ao controle com 87,72 e 87,77% de MS respectivamente, diferindo dos 
demais. Isso aconteceu devido à maior área de contato do caroço de algodão 
promovida pela desintegração, facilitando a aderência do lignosulfonato ao mesmo, 
pois o lignosulfonato possui características umectantes que ajudam a manter a 
umidade, segundo (MELBAR, 2000), e características higroscópicas (NEVES et al., 
2009). 

Não houve efeito significativo (P<0,05) para os teores de Matéria orgânica 
quando comparada a testemunha com os demais tratamentos apresentando os 
valores 84,2; 85,29; 85,22; 84,4; 83,52% (Tabela 2). Dentre os tratamentos avaliados 
houve diferença significativa (P<0,05) nos tratamentos com lignosulfonato sendo 
superior aos tratamentos sem lignosulfonato, apresentando valores médios de 96,71 e 
95,89%.  

Não foi observado efeito significativo (P<0,05) entre a testemunha e os demais 
tratamentos para os teores de PB (Tabela 2), mas foi verificado a influência do 
processamento físico do caroço de algodão nos tratamentos CAD e CADL, ocorrendo 
uma redução no teor de proteína bruta de 17,70 para 16,80%. 

 

  

A dieta controle apresentou efeito significativo (P<0,05) quando relacionadas 
às outras dietas com o menor valor de EE, devido à ausência do caroço de algodão 
nesse tratamento (Tabela 2). O processamento químico reduz o EE devido ao 
lignosulfonato apresentar baixo teor de EE. O processamento físico, reduz o teor de 
EE devido à aderência do óleo do caroço de algodão a máquina desintegradora. 
 Para os valores de matéria mineral (Cinzas) não foi observado efeito 
significativo (P<0,05) entre os tratamentos e a testemunha. Dentro dos tratamentos 
avaliados foi observada diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos sem o 
lignosulfonato (3,28%) e para os tratamentos com o lignosulfonato (4,10%). Isso 
ocorreu devido ao tratamento químico com o lignosulfonato, onde o mesmo possui na 
sua composição química uma porcentagem de 10% de cinzas, sendo essa proporção 
praticamente duas vezes o valor da matéria mineral do caroço de algodão. 

Para a variável carboidratos não fibrosos foi observado efeito significativo 
(P<0,05) entre a testemunha e os demais tratamentos avaliados, a testemunha foi 
superior aos demais, com um valor de 52,34 e outros tratamentos CON, CA, CAD, 
CAIL e CADL apresentando 39,12; 42,06; 40,04 ; 40,69 % respectivamente. Esse valor 
da testemunha pode ser explicado devido a maior proporção do milho nesta dieta em 
relação aos outros tratamentos, o mesmo possui 84,9 % de carboidratos em sua 
composição (Tabela 1) (Valadares Filho et. al 2006). 

 

Conclusões 

 O processo físico de desintegração, juntamente com o processo químico 
efetuado com a inclusão do lignosulfonato, contribuíram para a redução dos teores de 
Matéria seca, Lignina e Extrato etéreo, e um aumento nos teores de Matéria mineral 
do caroço de algodão utilizado nas dietas experimentais. A utilização apenas do 
lignosulfonato contribuiu para a redução dos teores de FDA e celulose do caroço de 
algodão inteiro. 
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Resumo  
O Catolé Grande é considerado o principal rio que banha o município de Itapetinga, no 
sudoeste da Bahia, e faz parte da bacia hidrográfica do rio Pardo. O interesse no 
biomonitoramento utilizando-se o peixe como organismo a ser testado, se dá pelo fato 
do mesmo ser importante no estudo da toxologia aquática, pois, atualmente, o 
ambiente aquático está sujeito a diversos tipos de poluentes que podem ser tóxicos, 
dependendo da sua origem. Assim objetivou-se analisar a presença de micronúcleos e 
incidência de anomalias nos eritrócitos da espécie Geophagus brasiliensis, coletada 
no rio Catolé em Itapetinga-BA. Realizou-se analise histológica de laminas com 
microscópio de luz, e posteriormente o registro fotográfico da presença de 
micronúcleos e anomalias encontradas nas células sanguíneas. As análises revelaram 
a presença de micronúcleos e anomalias nucleares nos eritrócitos de Geophagus 
brasiliensis coletado em todos os pontos amostrados do rio. Assim, pode-se conclui 
que a análise da presença de micronúcleos e anomalias nas células sanguíneas do 
Geophagus brasiliensis é uma importante ferramenta para o biomonitoramento no rio e 
pode ser considerada como bioindicadora da qualidade da água do rio Catolé Grande. 
Contudo, fazem-se necessários outros bioensaios para a determinação quantitativa 
dos agentes genotóxicos que afetam esta espécie.  
Palavras chave: Acará, Bioindicador, Biomonitoramento, Peixes, Poluição  
Genotoxicity analysis using the micronucleus and nuclear abnormalities tests in 
Geophagus brasiliensis from Catolé Grande river, Itapetinga, BA  
Abstract  

The Catolé Grande is considered the main river that bathes the municipality of 
Itapetinga in the southwest of Bahia, and is part of the basin of the Pardo river. 
The interest in biomonitoring using fish as an organism to be tested, is given by 
the fact that it is important in the study of aquatic toxicology, because currently 
the aquatic environment is subject to different types of pollutants that may be 
toxic, depending on the its origin. Thus, we aimed to analyze the presence of 
micronuclei and incidence of abnormalities in erythrocytes of Geophagus 
brasiliensis species, collected in the Catolé Grande river, in Itapetinga-BA. It 
was conducted histological analysis of slides with light microscope, and later, 
the photographic record of the presence of micronuclei and anomalies found in 
blood cells. The analysis revealed the presence of micronuclei and nuclear 
abnormalities in erythrocytes of Geophagus brasiliensis collected at all points 
sampled of the river. Thus, it can be concluded that the analysis of the presence 
of micronuclei and abnormalities in blood cells of Geophagus brasiliensis is an 
important tool for biomonitoring of the river and can be considered as 
bioindicator of water quality of the Catolé Grande river. However, other bioassay 
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are needed for the quantitative determination of genotoxic agents that affect this 
species Keywords: Acará, Bioindicator, Biomonitoring, Fishes, Pollution  
INTRODUÇÃO  
O ambiente aquático está sujeito a diversos tipos de poluentes que podem ser tóxicos 
e, dependendo da sua origem, essas toxinas podem gerar muitos impactos para a 
saude geral do manancial. O despejo de lixos pode ser proveniente de efluentes 
industriais e, dentre outros, que contaminam o ambiente com uma variada gama de 
agentes tóxicos como metais pesados, agrotóxicos etc. (ARIAS et al., 2007).  
Alguns organismos aquáticos podem ser utilizados como bioindicadores, pois ficam 
expostos a diversos tipos de poluentes, podendo ser tolerantes ou não a eles, e o que 
irá definir tal condição são as características que esses organismos possuem.  
Os peixes são bons exemplos de bioindicadores, pois oferecem muitas características 
essenciais para o monitoramento ambiental. São variados os níveis de organização 
biológica dos peixes que podem ser afetados pelos efeitos dos contaminantes, como: 
disfunções biológicas, alterações na estrutura de órgãos e tecidos, além de mudanças 
também no comportamento do animal (ADAMS, 1990; WINKALER et al., 2001).  
Este trabalho tem como objetivo analisar a presença de micronúcleos, assim como, a 
incidência de anomalias nas células sanguíneas da espécie Geophagus brasiliensis, 
exemplares coletados no rio Catolé Grande, em Itapetinga-BA, para se conhecer os 
efeitos das toxinas que poluem o ambiente aquático do rio Catolé Grande e seus 
efeitos sobre a espécie.  
MATERIAL E MÉTODO  
A coleta dos exemplares utilizados na pesquisa ocorreu no município de Itapetinga, 
Bahia, especificamente no rio Catolé Grande, no trecho urbano do município. Foram 
selecionados quatro pontos de coletas que melhor representassem de forma 
abrangente o rio em suas mais variadas características ambientais.  
Peixes coletados foram conduzidos vivos ao Laboratório de Biologia de UESB, em 
Itapetinga, onde foram individualmente pesados e medidos (comprimento padrão (CP) 
e comprimento Total (CT)). Com uma seringa hipodérmica retirou-se uma amostra de 
sangue na veia caudal e foram confeccionadas lâminas com esfregaço sanguíneo, 
corado com solução de Giemsa 5%. Os aspectos metodológicos tratam-se da analise 
histológica de laminas, com auxílio de um microscópio de luz, e posteriormente o 
registro fotográfico da presença de micronúcleos e outras anomalias encontradas nas 
células sanguíneas do Geophagus brasiliensis.  
Todo o trabalho foi conduzido de acordo com os Princípios Éticos para o Uso de 
Animais de Laboratório, publicado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – 
COBEA.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise histológica das células sanguíneas de Geophagus brasiliensis 
realizada com exemplares coletados em três pontos distintos do rio Catolé 
Grande, que atravessa a região urbana de Itapetinga, BA, demostrou a 
presença de micronúcleos nos eritrócitos dos exemplares em todos os pontos 
de coletas (Tabela 1). Também foi verificado, em algumas lâminas, a presença 
de outras anomalias nucleares, porém em quantidade pequena A maior 

frequência de ocorrência das anomalias nucleares nos eritrócitos de G. brasiliensis foi 
do núcleo tipo “notched” seguido do “blebbed”, caracterizado por ter uma aparência 
reniforme, presente em todos os pontos, contudo com maior frequência nos 
exemplares do primeiro ponto (P1). Nesse local é realizada a captação de água do 
SAAE sendo considerado um dos menos contaminados, por se localizar a montante 
do trecho urbano do município de Itapetinga.  
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Diversos autores comentaram que as falhas na divisão celular, morte de células, assim 
como respostas à genotoxidade, podem estar relacionadas com surgimento dessas 
anomalias nucleares (CORMAK, 1991; NAKANO; OKA, 1991; FENECH, 2000).  
Entende-se que são necessários mais estudos sobre esse assunto para a 
determinação dos tipos de contaminantes que estão presentes na água do rio Catolé 
Grande, que podem estar incidindo no surgimento dessas anomalias e, o mais 
importante, se essas toxinas podem prejudicar as populações que venham a consumir 
esses peixes. Para isso, são imprescindíveis ensaios laboratoriais do tipo dose-
resposta com exposição direta do peixe a potenciais poluentes como componentes de 
agrotóxicos, usados na agropecuária, e outros elementos presentes nos efluentes 
domésticos e industriais que são despejados sem tratamento no rio.  
CONCLUSÕES  
A presença de micronúcleos e anomalias nucleares em eritrócitos de Geophagus 
brasiliensis, conhecido como Acará, demonstra que existem agentes tóxicos e 
poluentes no rio Catolé Grande, que podem vir a ocasionar danos no material genético 
desses organismos aquáticos.  
A espécie Geophagus brasiliensis demostrou ser um potencial bioindicador para 
análises de genotoxicidade no rio Catolé Grande, no município de Itapetinga, Bahia.  
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 Avaliação do comportamento ingestivo de novilhos mestiços recebendo 0,2 
e 0,6% do PC de suplementação proteico/energética em pastagens de 
Brachiaria brizantha no período seco1  
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Resumo: Objetivou-se avaliar os efeitos dos níveis de suplementação 
protéico/energética e seu impacto sobre os períodos discretos no comportamento 
ingestivo novilhos mestiços no período seco do ano. O Experimento foi conduzido na 
Fazenda Princesa do Mateiro, no Município de Ribeirão do Largo localizado na região 
Sudoeste da Bahia. A área utilizada correspondeu a 7 hectares, dividida em quatorze 
piquetes de 0,5 hectare cada, formados com Brachiaria brizantha cultivar Marandu. 
Foram utilizados 22 machos castrados ½ Holandês-Zebu com peso corporal médio 
inicial de 272,08kg ± 15,55, com aproximadamente 13 meses de idade. Cada grupo 
era composto por 11 repetições e com aproximadamente 6 meses (28/05/12 a 
24/11/12), os níveis de suplementação utilizados foram: suplementação 
protéico/energética - 0,2% do peso corporal em suplemento por dia e suplementação 
protéico/energética - 0,6% do peso corporal em suplemento por dia. A duração média 
de cada um dos períodos discretos foi obtida pela divisão dos tempos diários de cada 
uma das atividades pelo número de períodos discretos. O número de períodos de 
pastejo (NPP), tempo de duração (minutos) dos períodos de pastejo (TPP), ócio (TPO) 
e ruminação (TPR) não sofreram efeito (P>0,05) dos níveis 0,2 e 0,6% do PC de 
suplementação. O NPO, NPC e NPR foram superiores (P<0,05) para os animais que 
receberam o nível de suplemento 0,6% do PC. O uso de suplementação altera as 
séries temporais de ócio, ruminação e cocho sem comprometer as de pastejo.  
Palavras Chaves: Comportamento ingestivo, novilhos, pasto, seca  

Feeding behavior assessment crossbred steers receiving 0.2 and 0.6% of 
protein / energy supplementation LW on Brachiaria brizantha pasture during 
the dry season.  

Abstract: This study aimed to evaluate the effects of levels of protein / energy 
supplementation and its impact on discrete periods in crossbred calves feeding 
behavior in the dry season. The experiment was conducted at the Princesa do 
Mateiro Farm, in Ribeirão Largo located in the Southwest region of Bahia. The 
area used corresponded to 7 hectares, divided into fourteen paddocks of 0.5 ha 
each, formed with Brachiaria Brizantha Marandu. 22 barrows ½ Holstein-Zebu 
were used with initial body weight of 15.55 ± 272,08kg, with approximately 13 
months of age. Each group consisted of 11 repetitions and approximately 6 
months (28/05/12 to 24/11/12), supplementation levels used were: protein / 
energy supplementation - 0.2% of body weight per day and supplement protein 
/ energy supplementation - 0.6% of body weight per day in supplement. The 
average duration of each discrete periods was obtained by dividing time of the 
daily activities of each of the number of discrete periods. The number of grazing 
periods (NPP), duration (minutes) of the grazing period (TPP), leisure (TPO) 
and rumination (TPR) had no effect (P> 0.05) levels of 0.2 and 0 6% of PC 
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supplementation. The NPO, NPC and NPR were higher (P <0.05) for animals 
that received supplementation level of 0.6% PC. The use of supplementation alters the 

time series of rest, rumination and trough without compromising grazing.  
Key words: dry, ingestive behavior, pasture, steers  
Introdução  
A produção significativa de carne bovina no Brasil, ainda é oriunda principalmente do 
sistema de produção a pasto (principalmente pelo baixo custo de produção, e alto 
potencial das gramíneas do Brasil, favorecidas pelo clima tropical na maior parte do 
País).  
Com isso a utilização da suplementação é um importante auxílio para aumentar a 
eficiência de ganho de peso, sabendo que a suplementação pode ou não alterar o 
comportamento ingestivo dos bovinos.  
Se interferir ou quando interferir é de suma importância observar os efeitos que a 
suplementação pode causar na produção, baseados no comportamento ingestivo, se 
foram negativos ou positivos e que elementos da suplementação afetaram de fato 
esses efeitos, para que seja possível utilizar dessa informação.  
Segundo Silva et al. (2010) o estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes, 
pode nortear a adequação de práticas de manejo que venham a aumentar a 
produtividade e garantir o melhor estado sanitário e longevidade aos animais.  
Objetivou-se avaliar os efeitos de diferentes estratégias de suplementação 
proteico/energética e seu impacto sobre o comportamento ingestivo de novilhos 
mestiços na fase de terminação, mantidos em pastagem de Brachiaria Brizantha no 
período seco do ano.  
Materiais e Métodos  
O Experimento foi conduzido na Fazenda Princesa do Mateiro, no Município de 
Ribeirão do Largo localizado na região Sudoeste da Bahia. A área utilizada 
correspondeu a 7 hectares, dividida em quatorze piquetes de 0,5 hectare cada, 
formados com Brachiaria brizantha cultivar Marandu. Foram utilizados 22 machos 
castrados ½ Holandês-Zebu com peso corporal médio inicial de 272,08kg ± 15,55, 
com aproximadamente 13 meses de idade. Cada grupo era composto por 11 
repetições e por aproximadamente 6 meses (28/05/2012 a 24/11/2012), os níveis de 
suplementação testados foram:  
Suplementação protéico/energética - 0,2% do PC em suplemento por dia;  

Suplementação protéico/energética - 0,6% do PC em suplemento por dia;  
 
 Para registrar o tempo gasto em cada atividade, foram utilizados relógios digitais. No 
período noturno, foi utilizada iluminação artificial, por meio de lanternas e rádios 
comunicadores, que tem função de auxiliar na comunicação de qualquer 
eventualidade que ocorresse no estudo.  
As variáveis comportamentais observadas e registradas foram: tempo de pastejo 
(PAS), tempo de ruminação (RUM), tempo de alimentação no cocho (COC) e tempo 
em outras atividades (OCIO), cujas observações foram realizadas conforme 
metodologia de Silva et al. (2006).  
. A discretização das séries temporais foi feita diretamente nas planilhas de coleta de 
dados, com a contagem dos períodos discretos de pastejo, ruminação, ócio e cocho, 
conforme descrito por Silva et al. (2006). A duração média de cada um dos períodos 
discretos foi obtida pela divisão dos tempos diários de cada uma das atividades pelo 
número de períodos discretos. Os resultados foram interpretados estatisticamente por 
meio de análise de variância e regressão a 5% de probabilidade, utilizando-se o 
Sistema de Análises estatísticas e Genéticas (SAEG).  
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Resultados e Discussão  
O número de períodos de pastejo (NPP), tempo de duração (minutos) dos períodos de 
pastejo (TPP), ócio (TPO) e ruminação (TPR) não sofreram efeito (P>0,05) dos níveis 
0,2 e 0,6% do PC de suplementação, fornecida aos animais (Tabela 2). Os resultados 
do presente estudo corroboram os relatos de Silva et al. (2005), em que TPR e o TPO 
não foram influenciados pelos níveis de suplementação que variaram de 0,25 a 1,00% 
do PC.  
 

Observa-se que a diminuição do TPC é decorrente do aumento do NPC, as variáveis 
atuaram de maneira inversa. Quanto maior é a quantidade de suplemento fornecido 
aos animais, maior é a ingestão do mesmo, devido à facilidade de ingestão e captura 
do alimento e com menores visitas ao cocho.  
 
Conclusão  
A suplementação na época seca do ano altera o comportamento ingestivo de novilhos 
mestiços a pasto, modificando a busca pela forragem, aumentando o tempo de pastejo 
no nível 0,2% do PC, e diminuindo no nível 0,6% do PC.  
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Adequação da Extração Líquida com Sistemas Aquosos Bifásicos para 

Separação da Caseína Bovina 

Laísa Santana Nogueira1, Bianca Souza Cana Verde2,
 
Evaldo C. de Souza Júnior3,Vanessa S. 

Sampaio4, Rafael C. I. Fontan5, Renata F. C. Bonomo6. 

RESUMO 

Sistemas aquosos bifásicos são sistemas constituídos majoritariamente por água, e 

menores concentrações de polímeros e sais inorgânicos. Esse trabalho visa estudar o 

comportamento do sistema formado por PEG (6000 g/mol) + sal (sulfato de zinco) + 

água sob o efeito da variação de diferentes temperaturas. Resultados mostram que 

com aumento da temperatura ocorreu uma transferência de água da fase superior 

para a fase inferior, reduzindo a concentração de sal na fase inferior, favorecendo a 

formação de fase, ocorrendo um aumento da região bifásica. Corrobora com outros 

autores em estudos similares. 

Palavras chave: Fase, Região Bifásica, Binodais 

 

Adequacy of Net extraction with Aqueous Two-Phase Systems for Separation of 

Bovine Casein 

ABSTRACT 

Aqueous two-phase systems are systems consisting mainly of water, and minor 

concentrations of polymers and inorganic salts. This work aimed at studying the 

behavior of the system formed by PEG (6000 g / mol) + salt (zinc sulfate) + water 

under the effect of variation in different temperatures. Results show that with increasing 

temperature the water phase there was a greater transfer to the lower layer, reducing 

the salt concentration in the bottom phase, favoring the formation phase, with an 

increase of the biphasic region. Corroborates other authors in similar studies. 

Keywords: Phase, Region Biphasic, Binodal 
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INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas, com o crescente desenvolvimento da área 

biotecnológica, tornou-se necessário o conhecimento de novas técnicas de separação 

e purificação de compostos obtidos em baixas concentrações através de 

bioprocessos. Existe, deste modo, a necessidade de uma nova técnica eficiente, 

efetiva e economicamente viável, que apresente alta pureza e alta recuperação, 

conservando intacta a atividade da molécula. Uma alternativa promissora de 

separação é obtida com os sistemas de duas fases aquosas (SDFA) também 

conhecido como Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB) (DIAMOND & HSU,1992). 

Sistemas aquosos bifásicos (SAB’s) são formados através da combinação de 

três ou mais espécies químicas que, em determinadas faixas de composição, pH e 

temperatura separam-se em duas fases distintas, cujo elemento majoritário, é a água 

Proporcionam também vantagens como rapidez da separação, baixo custo e 

possibilidade de aplicação em grande escala. Têm sido admirável ferramenta na 

partição e/ou concentração de compostos como células animais ou vegetais, 

microorganismos, fungos e seus esporos, cloroplastos, mitocôndrias, membrana 

vesicular, enzimas, proteínas, ácidos nucléicos, vírus, metais, entre outros 

(ZASLAVSKY, 1995; ALBERTSSON, 1986). 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo a obtenção de novos 

dados de equilíbrio com sistemas aquosos bifásicos e analisar a viabilidade técnica do 

uso da desses sistemas aquosos bifásicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os diagramas de equilíbrio dos sistemas aquosos bifásicos contendo PEG 

(6000 g/mol) + sal (sulfato de zinco) + água foram obtidas nas temperaturas de (20, 

30, 40 e 50ºC).  

As curvas binodais para esse sistema foram obtidas mediante a técnica 

turbidimétrica, segundo metodologia de Albertsson (1986), nas temperaturas de 

estudo. Soluções aquosas estoque de PEG (50% em massa), do sal (30% em massa) 
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foram utilizadas no experimento. Quantidades adequadas de PEG, sal e água, foram 

pesadas em balança analítica. O tubo contendo a solução foi levado a um banho 

termostático, e deixado por 2 minutos para atingir o equilíbrio térmico nas 

temperaturas desejadas. Em seguida, foram adicionadas alíquotas da solução estoque 

de sal com uma pipeta automática, mantendo-se a agitação manual do tubo dentro do 

banho, até que o sistema fica-se turvo. O aparecimento da turbidez indica que o 

sistema passou de monofásico para bifásico. Obtendo-se, com isso, o primeiro ponto 

da curva binodal. 

Os pontos adicionais foram obtidos pela adição de pequenas quantidades de 

água para que o sistema torna-se homogêneo (límpido) e, na sequência, sal até 

promover uma nova turvação. O processo foi repetido até obter os pontos suficientes 

para a construção da curva. As massas foram cuidadosamente anotadas para que 

pudesse ser realizado o balanço de massa das fases e dos componentes do sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizados ensaios preliminares com o PEG 6000 e sal de sulfato de 

zinco nas temperaturas de 20, 30, 40 e 50°C, para determina a melhor concentração 

na formação de duas fases líquidas que se encontraram em equilíbrio termodinâmico. 

Verificando assim o comportamento das fases nos sistemas. Após os ensaios, foi 

realizada a montagem dos sistemas aquosos bifásicos com PEG 6000 e Sulfato de 

zinco em diferentes temperaturas (20, 30, 40 e 50°C), apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1: Diagrama de fases do Sulfato de Zinco e PEG 6000 para diferentes 

temperaturas. 

Era esperado que o aumento da temperatura prova que um deslocamento da 

binodal no sentido de menor concentração dos constituintes das fases, ou seja, leva a 

redução da quantidade de sal, necessária para a formação de fase e consequente 

aumento da região bifásica do diagrama de equilíbrio. Analisando o comportamento do 

sistema formado por PEG 6000 + sulfato de zinco + água, em diferentes temperaturas 

(20, 30, 40 e 50°C), notou-se que houve deslocamento das binodais, menos para a 

temperatura de 40°C, corroborando com estudos realizados por ZAFARANI 

MOATTAR & GASEMI, (2002). 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados, pode se concluir que o aumento da 

temperatura, favoreceu a formação de fase, ocorrendo um aumento da região bifásica. 

Assim, o comportamento destes SAB’s é significativamente influenciado pela variação 

da temperatura na faixa estudada. 

 

. 
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Resumo: A diversidade morfológica é uma importante ferramenta para identificação 
de genótipos de mandioca. Desse modo, este trabalho foi desenvolvido com objetivo 
de caracterizar 12 variedades de mandioca de mesa em Vitória da Conquista – BA. A 
avaliação foi realizada aos quatro meses após o plantio, utilizando os descritores 
propostos por Fukuda & Guevara (1998). As variedades estudadas diferem entre si 
para a maioria dos descritores morfológicos. 
Palavras–chave: Diversidade, Genótipos, Manihot esculenta Crantz 

  
Title:Morphological characterization of 12 varieties of Cassava in Vitória da Conquista, 
Bahia 1 
Abstract:The morphological diversity is an important tool for identifying genotypes of 
cassava. Thus, this work was developed in order to characterize 12 table cassava 
varieties in Vitória da Conquista-BA. It was held four months after planting, 
morphological characterization using the keywords proposed by Fukuda Guevara 
(1998). The studied varieties are different compared to most morphological descriptors. 
Key-words: Diversity, Genotypes, Manihot esculenta Crantz 

 
Introdução 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura disseminada e conhecida 
mundialmente, que apresenta importante papel econômico e social, principalmente, 
nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Podem ser aproveitadas todas as 
partes da planta, desde as raízes, que são ricas  em amido, e a parte aérea, que pode 
ser usada para a alimentação animal (FAGUNDES,2009).  

Estacultura possui ampla variabilidade genética devido à facilidade de 
polinização cruzada e a alta heterozigose natural da espécie, promovendo o 
surgimento de vários clones naturalmente provenientes da germinação de suas 
sementes (VIDIGAL FILHO et al., 2007). 

A descrição morfológica de genótipos é muito importante, pois a mesma 
variedade pode apresentarse com nomes diferentes, de acordo com a região onde é 
cultivada e também se observa variedades distintas com o mesmo nome em diferentes 
regiões. Assim, a caracterização desses materiais genéticosvisa basicamente à 
diferenciação fenotípica entre as mesmos, contribuindo para reduzirem-se essas 
duplicações(STEFANELLO, 2012) 

Dessa maneira, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 
caracterizar morfologicamente 12 variedades de mandioca de mesa cultivadas em 
Vitória da Conquista, BA. 

Material e Métodos 
 
O experimento está sendo conduzido no Campus da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), no município de Vitória da Conquista. 
O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. Utilizou-se o 

espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas e cada parcela foi constituída 
por quatro linhas de 8,4 m de comprimento e 3,0 m de largura, totalizando 25,2 m2. A 
área útil da parcela é representada por duas linhas centrais, totalizando 15,6 m2com 
32 plantas O plantio das manivas foi feito manualmente no dia 08 dezembro de 2014. 
As manivas-semente utilizadas, com 0,20 m de comprimento, foram obtidas do terço 
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médio de plantas sadias, e uniformes em diâmetro. A adubação fosfatada foi realizada 
no plantio, usando-se 40 kg ha-1 de superfosfato simples e após 45 dias do plantio, 
foram feitas as adubações nitrogenada, com 20 kg ha-1de ureia, e potássica, com 40 
kg ha-1de cloreto de potássio (GOMES; SILVA, 2006). 

A caracterização morfológica foi realizada aos quatro meses após plantio nas 12 
variedades de mandioca de mesa: Milagrosa, Cacau, Rosa, BRS Dourada, Pão da 
China, Manteiga, Aipim Furadinho, BRS Gema de Ovo, Pacaré, Saracura, Maragogipe 
e Calombo, utilizando-se descritores morfológicos propostos por Fukuda & Guevara 
(1998).  

 
Resultados e Discussão 

Foi observado nas variedades Milagrosa, Cacau, Manteiga, Aipim Furadinho, 
Gema de Ovo, Rosa, Pacaré, Maragogipe e Calombo a cor verde arroxeada na folha 
apical, sendo que as demais variedades apresentaram a cor da folha apical verde 
escuro (16%). Entre as variedades foram observados lóbulos com formas lanceolada 
(33,7%), elíptica lanceolada (33,7%) e oblongo lanceolada (33,7%). A cor Vermelho 
esverdeado do pecíolo, predominou em metade das variedades. Foram observadas 
também para a mesma característica as cores roxo (25%),vermelho (16%) e verde 
(8,3%). As variedades apresentaram córtex do caule com cores verde claro (58,33%) e 
verde escuro (41,60%) e cor externa do caule variando de cinza com 33,33%, marrom 
escuro com 33,33% e prateado, com 25%. Apenas a variedade Pacaré apresentou cor 
verde clara nas folhas desenvolvidas, sendo que para as demais variedades foi 
comum a cor verde escura (Tabela 1). 
Observou-se o predomínio de hábito de ramificação ereto, diferindo neste aspecto 

apenas as variedades Cacau com hábito tricotômico e Rosa com hábito o dicotômico. 

A ramificação ereta por sua vez, é favorável aos tratos culturais. Foi observado 

também que entre as variedades avaliadas o hábito de crescimento reto foi 

preominante, apenas as variedades Cacau e Pão da China apresentaram crescimento 

em zig-zag. A cor externa das raízes para maioria das variedades foi marrom claro 

(83,33%), sendo observadas também as cores marrom escuro  na variedade Pacaré e  

Branco ou creme na variedade Milagrosa. Segundo Vieira et al.(2008) para a produção 

de mandioca de mesa são preferidas as mandiocas com coloração externa da raiz 

marrom-clara.  A coloração da polpa das raízes observadas foram creme (Milagrosa, 

Cacau, Manteiga, Aipim Furadinho, Pão da China, Saracura e Maragojipe), o  branco 

(Rosa e Calombo) e o amarelo ( BRS Dourada, Gema de Ovo e Pacaré). Na região 

Sudoeste da Bahia a cor branca da polpa das raízes é a preferida pelos consumidores 

(FOGAÇA et al.,2009). A cor do córtex da raiz que mais se destacou entre as 

variedades avaliadas foi a branco ou creme, presente em58,33% das variedades, 

sendo evidenciadas também as cores rosado com 25% e amarelo com 16,6%.  

Quanto a textura das raízes predominoua rugosa ( 91,66%), sendo observada a 

textura lisa apenas na variedade Milagrosa.  

Conclusão 
As variedades estudadas diferem entre si para a maioria dos descritores morfológicos 
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RESUMO 

A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) promove vários benefícios para 

os cultivos agrícolas e florestais, por isso é importante o estudo profundo nessa 

área, o objetivo deste trabalho é quantificar o efeito da inoculação de bactérias 

diazotróficas em eucalipto. Os clones escolhidos para a execução do 

experimento foram o E. urophylla (I144) e o híbrido de polinização controlada 

de E.grandis x E. urophylla(1528). O experimento foi conduzido em vasos em 

delineamento inteiramente ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos 

consistiram da inoculação das estirpes 17B e 16B de Herbaspirillum, N6 de 

Azospirillum e J9 de Herbaspirillum, com duas doses de nitrogênio e uma 

testemunha absoluta. Os tratamentos de inoculação mostraram-se não 

significativos, com exceção do isolado 17B, similar a Azospirillum, que mostrou-

se bastante promissor, visto que conseguiu apresentar resultados semelhantes 

ás doses 20 e 50 kg.ha-1, tanto no genótipo I144, quanto no 1528. 

Palavras-Chave: bactérias, diazotróficas, eucaliptos, nitrogênio. 

 

ISOLATION AND INOCULATION OF BACTERIA DIAZOTROPHIC IN 

EUCALYPTUS 

 

ABSTRACT 

he Biological Nitrogen Fixation (BNF) promotes several benefits to agricultural 

and forestry crops, so it is important the depth study in this area, the objective of 

this study is to quantify the effect of inoculation of nitrogen fixing bacteria in 

Eucalyptus. Clones chosen for the implementation of the experiment were E. 

urophylla (I144) and controlled pollination hybrid E. urophylla x E.grandis 

(1528). The experiment was conducted in pots in design completely randomized 

design with four replications. The treatments consisted of inoculation of the 

strains 17B and 16B of Herbaspirillum, N6 of Azospirillum and J9 of 

Herbaspirillum with two nitrogen and an absolute control. The inoculation 
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treatments proved to be not significant, except for isolated 17B, similar to 

Azospirillum, which proved to be very promising, as it was able to present 

results similar to those doses 20:50 kg.ha-1, both in I144 genotype, as in 1528.  

Keywords: bacteria, diazotrophic, eucalyptus, nitrogen. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Schumacher et al. (2005), o gênero Eucalyptus é pertencente à 

família Myrtaceae, e são conhecidas mais de 650 espécies diferentes. São 

imbatíveis em seu crescimento rápido, sendo fonte de matéria-prima para 

diversos produtos (HIGA, 2000). O eucalipto tem uso múltiplo. Além da 

produção de celulose, também é fonte de carvão vegetal para gerar energia e 

de madeira sólida usada em móveis, pisos, revestimentos e outras aplicações 

na construção civil (BRACELPA, 2010). 

Segundo Braga (2010), para o bom desenvolvimento da planta é 

necessário supri-la de nutrientes, o nitrogênio (N) é o nutriente responsável 

para o crescimento das plantas, para a produção de novas células e tecidos. O 

eucalipto pode responder à fertilização, particularmente com N, aumentando a 

área foliar, com consequente aumento de volume de tronco (JESUS, 2012). 

Apesar do N ser muito consumindo ainda há barreiras a serem 

enfrentadas, como aumentar a eficiência do uso deste fertilizante, que inclusive 

é baixa (BALSALOBRE, 2001). Com aplicações erradas e em grandes 

quantidades o nitrogênio pode ser um verdadeiro problema ambiental. Em 

excesso, gerado por atividades humanas, pode poluir as águas doces e zonas 

costeiras (SCHNEIDER, 2010). Por isso a necessidade de outros meios para 

suprir o N na planta, um desses meios é a Fixação Biológica de Nitrogênio 

(FBN), um processo em que alguns gêneros de bactérias captam o nitrogênio 

presente no ar, tornando-o assimilável pelos vegetais. 

A FBN promove vários benefícios para os cultivos agrícolas e florestais, 

por isso é importante o estudo profundo nessa área. O objetivo deste trabalho é 

quantificar o efeito da inoculação de bactérias diazotróficas em eucaliptos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-

UESB, no município de Vitória da no período de agosto de 2014 até agosto de 

2015. A região presenta clima tropical de altitude, precipitação média anual de 

733,9 mm, altitude de 928 m e médias de temperaturas máxima de 25,3ºC e 

mínima de 16,1ºC. 

 Crescimento e purificação das bactérias diazotróficas 

As estirpes 17B (Azospirillumsp.) e 16B (Azospirillum sp.), isoladas de 

arroz por Viana (2012), e duas do milho, N6 (Azospirillum sp.) e J9 

(Herbaspirillum sp.) isoladas por (Santos, 2013). 

O crescimento dessas bactérias se deu pela coleta de uma alíquota do 

material armazenado em estoque, com auxílio de alça de platina e colocado 

para crescer em meio DYGS a 30ºC, com 150 rpm (rotação por minuto), por 48 

horas. Posteriormente, a cultura crescida foi repicada para meios semi-sólidos 

e semi- específicos e incubados em B.O.D. a 30ºC por 5 dias. Após a formação 

das películas características, as mesmas foram repicadas para placas de Petri 

contendo meio sólido específico e incubadas novamente em B.O.D. a 30ºC por 

8 dias. Esse procedimento foi realizado várias vezes até a obtenção de 

bactérias puras (DÖBEREINER et al., 1995). 

 Descrição dos tratamentos e delineamento utilizado 

O experimento foi conduzido com mudas (com 3 meses de idade), 

pertencentes ao  clone de E. urophylla (I144) e do híbrido de polinização 

controlada de E.grandis x E. Urophylla (1528). Os vasos utilizados tinham 

capacidade para 10 dm3, foram utilizados os primeiros 20 cm de um Latossolo 

Amarelo Álico, relevo plano, com textura média, oriundo do campo 

experimental da UESB, com as seguintes características químicas pH 4,8, 

fósforo= 1,0 mg.dm-3, 0,26 Cmolcdm-3.  As mudas eram regadas com 500 mL 

de água de dois em dois dias. 

A adubação foi realizada de acordo com a Comissão de Fertilidade do 

Solo do Estado de Minas Gerais (ALVAREZ & RIBEIRO, 1999) consistiu de 

120 kg ha-1 de adubo super simples (P2O5) e 30 kg ha-1 de cloreto de potássio 

(K2O), sendo que foram aplicados 3 gramas e 0,25 gramas, respectivamente, 
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por vaso. A fonte de N utilizada foi sulfato de amônio aplicado conforme o 

tratamento designado, 20 ou 50 kg ha-1. 

 Os tratamentos utilizados foram quatro isolados bacterianos J9, N6, 16B, 

17B, duas testemunhas nitrogenadas 20 e 50 kg ha-1 aplicados na forma de 

sulfato de amônio e uma testemunha absoluta (sem nitrogênio) distribuídos em 

delineamento ao acaso, com quatro repetições. Para inoculação foram 

aplicados 2 mL da cultura crescida, na raiz das mudas, antes do plantio nos 

vasos. 

As variáveis analisadas foram: altura, diâmetro do colo, massa fresca da 

parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA), sendo que altura e 

diâmetro tiveram duas medições, aos 30 dias e 60 dias.  

Os dados foram submetidos quanto à sua normalidade (teste de 

Shapiro-Wilk) e homogeneidade dos erros (Bartlet); a separação das médias foi 

feita utilizando o teste estatístico Scott-Knott a 5% de probabilidade. Para 

realização das análises estatísticas foi utilizado o programa Sisvar 5.3 

(FERREIRA, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o clone E. urophylla (I144), não foram observados diferenças 

significativas entre os tratamentos nas variáveis D30, D60, H30 e MFPA, 

enquanto na altura de plantas aos 60 dias (H60) e MSPA , o  isolado 17B 

apresentou-se significativo e esteve semelhante com os tratamentos 20 e 50 

kg.ha-1 (Tabela 1).  Os resultados mostraram, para o genótipo I144, que a 

inoculação do isolado 17B foi superior aos demais isolados, mesmo que 

estatisticamente não tenham sido significativos em algumas variáveis. 

O destaque do isolado 17B pode ser observado também em outros 

trabalhos, como no de Viana (2012), onde o isolado 17B foi superior às demais 

inoculações para a variável altura de plantas, aos 60 dias, após a emergência, 

nas doses 20, 60 e 100 kg.ha-1 de nitrogênio na cultura do arroz (variedade 

BRS Tropical). 

Resultados semelhantes foram observados por Moreira et al. (2014), 

onde a bactéria J1 (pertencente ao gênero Herbaspirillum) apresentou os 
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melhores desempenhos nas variáveis avaliadas (diâmetro, massa seca e 

massa fresca) nos clones de eucalipto VM058 e I144. Considerando que os 

resultados encontrados demostram que a inoculação de bactérias diazotróficas 

pode ser uma estratégia eficiente capaz de contribuir no desenvolvimento 

inicial de mudas de eucalipto. 

TABELA 1. Massa fresca parte aérea, massa seca parte aérea, altura e 

diâmetro aos 30 e 60 dias do clone E. urophylla (I144) inoculado com bactérias 

diazotróficas e ausência de inoculante, cultivado em Vitória da Conquista- BA. 

Tratamentos 
(I144) 

Variáveis   

D30 D60 H30 H60 MFPA MSPA 

N0 0,487500 
a  

0,762500 
a 

31,75 a 44,50 b 50,39 a 21,86 
b 

N20 0,500000 
a 

0,783333 
a 

35,00 a 50,67 a 61,26 a 24,42 
a 

N50 0,500000 
a 

0,900000 
a 

37,25 a 54,75 a 74,39 a 30,91 
a 

J9 0,450000 
a 

0,762500 
a 

28,25 a 45,00 b 51,17 a 18,55 
b 

N6 0,525000 
a 

0,800000 
a 

33,25 a 47,00 b 42,21 a 19,75 
b 

17B 0,512500 
a 

0,850000 
a 

34,25 a 50,75 a 61,63 a 25,32 
a 

16B 0,475000 
a 

0,812500 
a 

33,25 a 48,00 b 51,63 a 20,75 
b 

 *Médias seguidas com a mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. D30=diâmetro nos 30 dias; D60=diâmetro nos 60 dias; H30=altura aos 30 dias; H60= altura 

aos 60 dias. MFPA=massa fresca parte aérea; MSPA = massa seca parte aérea. 

Os tratamentos aplicados no super clone E.grandis x E. urophylla(1528) 

não tiveram resultados significativos estatisticamente na altura (H30 E H60), 

diâmetro (D30 e D60) e MSPA, exceto para a variável MFPA (Tabela 2). 

De modo geral, os resultados mostraram que a inoculaçãodo isolado 

17B foi superior aos demais isolados, visto que os valores obtidos com a 

inoculação desta estirpe apresentou resultados semelhantes ás doses 20 e 50 

kg.ha-1 tanto no genótipo 1528 quanto no I144, dependendo da variável 

analisada. 

Tratamentos     
(1528) 

D30 D60 H30 H60 MFPA MSPA 

N0 0,450000 
a  

0,825000 
a 

29,00 a 43,75 a 50,06 b 21,39 b 
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N20 0,512500 
a 

0,912500 
a 

28,00 a 45,25 a 68,52 a 27,07 a 

N50 0,575000 
a 

0,887500 
a 

30,50 a 46,00 a 70,76 a 30,07 a 

J9 0,525000 
a 

0,775000 
a 

27,50 a 41,25 a 52,23 b 22,31 b 

N6 0,500000 
a 

0,875000 
a 

28,50 a 42,50 a 47,48 b 20,11 b 

17B 0,550000 
a 

0,862500 
a 

30,25 a 44,75 a 56,27 a 23,82 b 

16B 0,525000 
a 

0,825000 
a 

28,50 a 40,50 a 49,19 b 19,92 b 

TABELA 2. Massa fresca parte aérea, massa seca parte aérea, altura e 

diâmetro aos 30 e 60 dias do super clone E. grandis x E. urophylla(1528) 

inoculado com bactérias diazotróficas e ausência de inoculante, cultivado em 

Vitória da Conquista- BA. 

*Médias seguidas com a mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. D30=diâmetro nos 30 dias; D60=diâmetro nos 60 dias; H30=altura aos 30 dias; H60= altura 

aos 60 dias. MFPA=massa fresca parte aérea; MSPA = massa seca parte aérea. 

 

CONCLUSÃO 

O isolado 17B, similar a Azospirillum, mostrou-se bastante promissor 
para ser utilizado em experimentos de inoculação em eucalipto, podendo 
contribuir com parte do N requerido pela cultura. 
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DETERMINAÇÃO DO PODER DE INCHAMENTO, ÍNDICE DE 
SOLUBILIDADE E SINÉRESE DO GEL DE ARARUTA COM ADIÇÃO DE 
SAIS. 
Mateus Pereira Flores Santos1,4, Cristiane Martins Veloso2,5, Renata Cristina Ferreira 

Bonomo
3,5 

 
RESUMO 
A araruta (maranta arundinacea) variedade ovo de pata é uma planta herbácea, que 
tem como origem o continente sul-americano, seu rizoma possui um maior teor de 
amilose que a variedade comum. A amilose é responsável pela ligação com a 
amilopectina para a formação do gel. A adição de sais em géis de amido, ocasionará 
um aumento da viscosidade devido a mobilização do grânulo de amido. Com base 
nisso, o objetivo deste trabalho foi determinar o poder de inchamento, índice de 
solubilidade e a sinérese do amido de araruta (maranta arundinacea) da variedade ovo 
de pata, com a adição de sais em diferentes concentrações. Visto isto foram fitas 
analises para o poder de inchamento, índice de solubilidade e sinérese, com a adição 
dos sias em diferentes concentrações. A adição de sais, apresentou-se eficiente no 
controle da sinérese dos géis, já o poder de inchamento e o índice de solubilidade 
apresentaram variações com as mudanças de temperatura e com variação das 
concentrações e o tipo de sal. 
Palavras-chave: Poder de inchamento, Índice de solubilidade, Sinérese, Cloreto de 
sódio, Cloreto de potássio. 
 
DETERMINATION OF SWELL OF POWER, AND SOLUBILITY INDEX OF 
ARROWROOT GEL SYNERESIS WITH ADDITION SALTS. 
Mateus Pereira Flores Santos

1,4
, Cristiane Martins Veloso

2,5
, Renata Cristina Ferreira 

Bonomo
3,4 

 
ABSTRACT 
The arrowroot (Maranta arundinacea) duck egg variety is a herbaceous plant, whose 
origin the South American continent, its rhizome has a higher amylose content than the 
common variety. Amylose is responsible for binding with amylopectin to gel formation. 
The addition salts of starch gels give rise to an increase in viscosity due to the 
mobilization of the starch granule. Based on this, the objective of this study was to 
determine the swelling power, solubility index and syneresis of arrowroot starch 
(arundinacea maranta) of duck egg variety, with the addition of salts in different 
concentrations. Analyses of the swelling power and solubility index, were made 
according to the methodology of Torre-Gutiérrez, Chel-Guerrero and Bentacur-Ancona 
(2008), with modifications. To determine syneresis of gels, followed Singh methodology 
Kuar and Sandhu (2004), with adaptations. The addition of salts, performed effective in 
controlling syneresis of the gels, as the swelling power and solubility index showed 
variations with temperature changes and changes in concentrations and type of salt. 
Keywords: swelling power, solubility index, syneresis, Sodium Chloride, Potassium 
Chloride. 

INTRODUÇÃO 
A araruta da variedade ovo de pata destaca-se em relação a araruta da variedade 
comum devido ao seu alto teor de amilose, que é responsável pela ligação com a 
amilopectina quando submetida a aquecimento, aumentando a quantidade de água 
absorvida, formando um gel, com uma alta viscosidade e transparência. A 
geleificação, causa um aumento no tamanho do grânulo do amido, devido ao 
inchamento e solubilidade. O inchamento do grânulo dependerá da força e da 
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natureza das forças associativas, razão entre amilose e amilopectina, ramificação e 
comprimento das cadeias dentro do grânulo de amido. Amidos de cereais, têm o 
menor poder de inchamento e solubilidade, seguido pelos amidos de raízes e 
tubérculos (HOOVER, 2001; PERRONI, 2003). Segundo Swinkels (1985) a amilose é 
responsável pelo processo de retrogradação do amido, afetando profundamente a 
qualidade, aceitabilidade e meia-vida de muitos alimentos à base de amido. A 
retrogradação promove uma forte interação das cadeias amiláceas e a saída da água 
do sistema (sinérese). Devido ao efeito negativo da sinérese dos géis, tem-se 
desenvolvidos novas maneiras para retardar ou amenizar este problema. Um dos 
métodos usados é a adição de sais, responsáveis por modificar propriedades físico-
químicas dos amidos, tais como a capacidade de inchamento, solubilidade e 
gelatinização do amido, sendo essas características relacionadas com as 
propriedades de cada tipo de sal e sua concentração. Diante dos aspectos 
apresentados, tem-se como objetivo deste trabalho a determinação da influência da 
adição dos sais (cloreto de sódio e cloreto de cálcio) no poder de inchamento, no 
índice de solubilidade e na sinérese dos seus géis. 

MATERIAIS E METODOS 
As análises, da araruta variedade ovo de pata foi obtida em Conceição do Almeida-BA 
foram realizadas no Laboratório de Engenharia de Processos (LEP), na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Itapetinga/BA. O poder de inchamento (PI) e 
índice de solubilidade (IS) do amido de araruta da variedade ovo de pata em função da 
temperatura foram determinados segundo a metodologia de Torre-Gutiérrez, Chel-

Guerrero e Bentacur-Ancona (2008), com modificações. Para a medida de sinérese 

das amostras, seguiu-se a metodologia descrita por Singh, Sandhu e Kuar (2004) com 
adaptações. Após o armazenamento as amostras foram centrifugadas a 1590g por 15 
min a 4°C em centrifuga refrigerada (SP LABOR Modelo SP-701). A sinérese foi 
determinada como o percentual (%) de água liberada após a centrifugação das 
amostras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A partir das análises feitas, obteve-se os resultados apresentados na Figura para o  
para o poder de inchamento (PI) e índice de solubilidade (IS).  
Figura 1. Poder de Inchamento para o CaCl2 (A); Poder de Inchamento para o NaCl 
(B); Índice de Solubilidade para o CaCl2 (C); Índice de Solubilidade para o NaCl (D).
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O estudo da variação dos valores do poder de inchamento (PI) e índice de solubilidade 
(IS) com a temperatura é importante para o conhecimento da temperatura necessária 
para o início da gelatinização do amido, que ocorre com a quebra das ligações de 
hidrogênio (ZAVAREZE et al., 2010). Analisando o comportamento do IS, observa-se o 
mesmo aumenta para a amostra controle, sem adição de sais, até a temperatura de 70 
ºC, temperatura de gelatinização da araruta comercial (PERRONI, 2003), e depois 
sofre uma redução. Com adição de NaCl esse aumento se prolonga até a temperatura 
de 80 ºC para as três concentrações e para o CaCl2 o IS é crescente até 90ºC, exceto 
para amostra com adição de 3% do sal que estabiliza em 80ºC. Já para o PI, com 
adição de cloreto de cálcio, o mesmo foi crescente até a temperatura final de 90ºC, 
enquanto que o controle na temperatura de 90 ºC apresentou-se uma queda, com o 
cloreto de sódio, seu poder de inchamento ficou próximo do controle. Segundo 
Viturawong et al. (2008) a adição de sais para a produção de géis de amido, afetara 
nas temperaturas inicias de gelatinização, elevando-as ou reduzindo-as a depender do 
teor utilizado, em estudo utilizando amido de arroz, com adição de Cloreto de Sódio e 
Cloreto de Cálcio, pode-se notar que ambos os sais elevaram a temperatura de 
gelatinização do amido. A partir dos resultados obtidos por Costa (2015) para o PI e IS 
estudando a araruta comum, observa-se um valor máximo para o poder de 
inchamento de aproximadamente 40% e para o índice de solubilidade cerca de 50%, 
enquanto que para a variedade em estudo, o poder de inchamento foi de 20% e o 
índice de solubilidade máximo foi de 27%, esta grande diferença entre as duas 
variedades, ocorre devido a araruta tipo ovo de pata, apresentar um maior teor de 
amilose. 
Analisando os resultados do estudo da sinérese (Figura 2) observa-se que a 
retrogradação do amido é reduzida com a adição de sais, nas concentrações de 3 e 5 
%, já na concentração de 1% houve um aumento da sinérese. De acordo com 
Samutsri e Suphantharika (2012) a adição de sal resulta na mobilidade do grânulo de 
amido, aumentando a viscosidade do gel e reduzindo o tempo da mesma, quando 
ocorre a adição de sais (NaCl e CaCl2) os cátions produzidos pelos sais (Ca2+ e Na+) 
produzem uma blindagem de carga reduzindo assim a repulsão, para obter uma forma 
mais compacta, ou seja, eles reduzem na retrogradação do amido, de modo que o 
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cátion bivalente, Ca2+, promova uma força maior na redução da sinérese devido a sua 
maior carga. Ao longo dos testes realizados foi possível observar que a adição de sais 
promoveu uma maior estabilidade dos géis de araruta da variedade ovo de pata 
reduzindo a sinérese dos mesmos, além disso, está adição, resultou na alteração do 
Poder de Inchamento e o Índice de Solubilidade do amido. 

FIGURA 2. Gráfico de determinação de sinérese para o NaCl (A) e CaCl2 (B), com 
adição de sais em diferentes concentrações. 

 
 

CONCLUSÃO 
Ao longo dos testes realizados, foi possível então fazer os testes de poder de 
inchamento, índice de solubilidade e a sinérese para os géis do amido de araruta da 
variedade ovo de pata em diferentes concentrações de dos sais. Conduto, a adição de 
sais promoveu uma maior estabilidade dos géis, reduzindo a sinérese dos mesmos, 
além de alterar o Poder de Inchamento e o Índice de Solubilidade. 
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Analise da evolução do aprofundamento observado ao longo do trecho 
monitorado e em diferentes datas durante o período de observação  
 
Nicole Lopes Bento1, Danilo Paulúcio da Silva2, Flávia Mariani Barros 3.  

 
RESUMO  
A erosão causada pela concentração do escoamento superficial é um dos principais 
problemas relacionados às estradas não pavimentadas, uma vez que gera prejuízos 
expressivos de ordem social, econômica e ambiental. O objetivo desse estudo foi 
desenvolver um modelo físico-matemático para obtenção do espaçamento máximo 
entre desaguadouros em estradas não pavimentadas com base na análise evento a 
evento de escoamento superficial e das respectivas perdas de solo que ocorrem ao 
longo do canal de drenagem destas estradas. De acordo com os resultados, observou-
se que o modelo apresentou boa estimativa do aprofundamento do canal, tanto em 
escala temporal (durante o período em que os dados de campo foram obtidos) quanto 
em escala espacial (ao longo do canal).  
PALAVRAS-CHAVE: modelo hidrológico, escoamento superficial, erosão hídrica.  
Analysis of the evolution of the deepening observed along the section monitored 
at different times during the observation period  
ABSTRACT  
The erosion caused by the concentration of runoff it is one of the main problems 
related to unpaved roads, one which generates expressive losses at social, economical 
and environmental levels. The aim of this study was to develop a physical - 
mathematical model for obtaining maximum spacing between spillways in unpaved 
roads based on the analysis event to event of runoff and their soil losses that occur 
along the drainage channel these roads. According to the results, it was observed that 
the model presented good prediction of the ditch deepening, either in temporal scale 
(during the period in which the field data were recorded) or in spatial scale (along the 
ditch).  
KEYWORDS: hydrologic model, runoff, water erosion.  
INTRODUÇÃO  
A disponibilidade de malha rodoviária em boas condições é fundamental para garantir 
o avanço econômico e social de um país (CROSSLEY, 2001; LUGO; GUCINSKI, 
2000). Segundo dados publicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (DNIT, 2011), dos 1.581.106 km de estradas que compõem a malha 
rodoviária brasileira, 86 % são compostos por estradas não pavimentadas.  
Um dos principais problemas relacionados a estas estradas é ocorrência do processo 
erosivo provocado pela água que cai no leito e nas regiões marginais das estradas 
não pavimentadas (GRIEBELER et al., 2009). No controle da erosão em estradas não 
pavimentadas, assim como em outras áreas, é necessário atuar de maneira eficiente 
na origem do problema, que é o escoamento superficial.  
O escoamento superficial, quando se concentra ao longo do canal de drenagem da 
estrada e atinge determinada tensão cisalhante com magnitude superior à tensão 
crítica de cisalhamento do solo, passa desprender partículas desse solo, podendo 
conduzir a processos erosivos intensos nesses canais, principalmente em se tratando 
de trechos com maior declividade. (GRIEBELER et al., 2005a).  
MATERIAL E MÉTODOS  

No modelo desenvolvido foram utilizados dados sintéticos de precipitação 
advindos do modelo ClimaBr. O espaçamento máximo entre desaguadouros é 
definido como aquele em que a somatória das perdas de solo que ocorrem no 
canal, considerando a análise de todos os eventos da série histórica de dados de 

precipitação, é inferior ao valor correspondente à perda de solo tolerável.  
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O escoamento superficial no canal da estrada é consequência da água que precipita 
diretamente sobre seu leito e depende, principalmente, da intensidade de precipitação. 
Para a determinação do hidrograma de escoamento superficial no canal da estrada, o 
leito desta é dividido em linhas e colunas, sendo o hidrograma obtido para a última 
coluna relativa ao sentido do escoamento superficial. Este escoamento é considerado 
somente no sentido transversal ao canal.  
A análise comparativa foi realizada com base nos dados de aprofundamento do canal 
estimados pelo modelo desenvolvido e os observados (medidos) em condições reais 
de campo. Foi considerada a evolução do aprofundamento do canal em escala 
temporal (durante o período de observação) e em escala espacial (ao longo do canal 
da estrada). Para a instalação do sistema de monitoramento, adequou-se 
primeiramente o leito e construiu-se o canal de drenagem da estrada. Os dados de 
aprofundamento foram medidos em seções espaçadas de 10 m entre si ao longo de 
190 m de um trecho de estrada não pavimentada localizada no campus da 
Universidade Federal de Viçosa, MG.  
Para a medição utilizou-se uma régua graduada com precisão milimétrica, um nível 
(de pedreiro), um suporte de madeira para o nível e estacas de referência de nível 
instaladas na margem externa do canal da estrada em cada seção monitorada. 
Nessas seções foram medidas as distâncias entre o fundo do canal e a base do 
suporte de madeira apoiado sobre a estaca de referência de nível e devidamente 
nivelado. Os dados de aprofundamento do canal foram obtidos a partir da diferença 
entre os valores observados em duas datas de medição distintas.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 1 está apresentada a evolução do aprofundamento observado ao 
longo do trecho monitorado e em oito diferentes coletas durante o período de 
análise. De acordo com essa figura é possível observar que os dados de 
aprofundamento medidos em diferentes datas ao longo do período de 
observação apresentaram tendência de aumentar com o comprimento do canal 
da estrada. Esse comportamento se deve ao fato de que quanto maior o 
comprimento do canal, maior é a concentração do escoamento superficial e, 
consequentemente, maior é a tensão cisalhante associada a este. Apesar de o 
valor do aprofundamento ter apresentado a tendência de aumentar com o comprimento 
do canal, este ocorreu de forma irregular, tendo algumas seções ao longo do canal 
apresentado maior evolução do aprofundamento no decorrer do período de observação 
que outros. Dentre os principais fatores que levam a esse comportamento está a 
grande variabilidade dos valores das variáveis relacionadas à resistência ao 
desprendimento de partículas que os solos apresentam.  
Visando à análise quantitativa da evolução temporal do aprofundamento durante o 
período de observação, primeiramente foram calculadas as médias do 
aprofundamento ao longo do canal gerado em cada data de medição dos dados. Em 
seguida esses dados foram convertidos em valores normalizados e plotados na Figura 
2A em função do total da tensão erosiva (estimada pelo modelo) normalizada 
acumulada até as mesmas datas em que os dados de aprofundamento foram 
medidos. Na Figura 2A também são apresentadas a linha de tendência e a respectiva 
equação ajustada, bem como o coeficiente de determinação correspondente.  

Na Figura 2A também são apresentadas a linha de tendência e a respectiva 
equação ajustada, bem como o coeficiente de determinação correspondente. 
Os valores do coeficiente de determinação de 0,84 e do coeficiente angular da 
função ajustada de 1,0736 indicam que o modelo representou adequadamente 
a evolução do aprofundamento no canal durante o período de observação Na 

análise quantitativa da evolução espacial do aprofundamento foram calculadas, para 
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cada metro do canal da estrada, as médias dos valores de aprofundamento 
acumulado, estimado e observado, obtidos durante o período de observação. Em 
seguida, os valores médios de aprofundamento estimado pelo modelo ao longo do 
canal foram plotados em um gráfico em função dos valores médios de 
aprofundamento observado (Figura 2B). Nessa figura também são apresentadas a 
linha de tendência e a função linear ajustada passando pela origem, bem como o 
coeficiente de determinação correspondente.  
A aplicação do test t de Student permitiu evidenciar que não houve diferenças 
estatísticas significativas a 1% de probabilidade entre os dados médios de 
aprofundamento estimado pelo modelo com os observados em campo. O índice de 
concordância (d) de 0,80, obtido a partir da metodologia proposta por Willmott et al. 
(1985), também indicou que o modelo estimou adequadamente os valores de 
aprofundamento ao longo do canal da estrada.  
CONCLUSÕES  
Com base nos dados obtidos pode-se concluir que o modelo representou 
adequadamente a evolução do aprofundamento do trecho monitorado, tanto em escala 
temporal como espacial.  
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Relação entre vazão e qualidade da água em uma seção de rio do rio Catolé 
Grande1 
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RESUMO 
Objetivou-se com o presente estudo avaliar a dinâmica de determinadas variáveis de 
qualidade da água em função da vazão, em uma seção transversal do Rio Catolé do 
município de Itapetinga-BA. As amostras de água foram coletadas por integração 
vertical, em diferentes meses, correspondente a diferentes vazões. Nessas amostras 
foram realizadas análises de condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, potencial 
hidrogeniônico (pH), sólidos totais dissolvidos e turbidez. A velocidade do fluxo foi 
medida com o auxílio do molinete e a vazão foi calculada pelo produto da velocidade 
pela área da seção. Dentre as variáveis observadas apenas a condutividade elétrica 
está fora dos padrões estabelecidos pela CONAMA357/05, fato que pode ter sido 
devido à contribuição de nutrientes pelo solo. A turbidez e os sólidos totais dissolvidos 
apresentaram correlações positivas em função das vazões analisadas 
 
PALAVRAS-CHAVE: monitoramento dos recursos hídricos, velocidade da água, 
variáveis de qualidade. 
 

Relationship between stream flow and water quality in a the section river 
Catolé Grande 

 

ABSTRACT 
The objective of the present study was to evaluate the dynamics of certain quality 
conditions of water according to the flow in a cross section of Catolé river city of 
Itapetinga-BA. Water samples were collected by vertical integration in different months, 
corresponding to different flow rates. These samples were performed electrical 
conductivity analysis, dissolved oxygen, hydrogen potential (pH), total dissolved solids 
and turbidity. The flow rate was measured with the aid of the reel and the flow rate was 
calculated by the speed product for the area of the section. Among the variables 
observed only the electrical conductivity is outside the standards set by CONAMA357 / 
05, which may have been due to the contribution of nutrients from the soil. The results 
observed to indicate a positive correlation between flow and quality variables studied 
water. 
 
KEY-WORDS: monitoring of water resources, water speed, quality variables. 
 
INTRODUÇÃO 

O monitoramento e gerenciamento dos recursos hídricos são de fundamental 
importância para assegurar quantidade e qualidade das águas e consequentemente 
assegurar seus múltiplos usos. De acordo com Barreto et al., 2014, o monitoramento 
dos corpos de água, tanto qualitativo quanto quantitativo, é de suma importância, 
principalmente para os que são utilizados como meio de abastecimento deste recurso 
para a população, pois, além de se evitar possíveis agravantes à saúde pública, 
podem-se promover planos ou projetos que visem à recuperação dos corpos de água 
já intensamente degradados pelas atividades antrópicas. 

http://www.ambi-agua.net/seer/index.php/ambi-agua/article/view/1278
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Conhecer a qualidade da água disponível é fundamental para a gestão dos 
recursos hídricos, este conhecimento pode ser representado por meio de diversas 
variáveis de qualidade as quais traduzem suas principais características (Barreto et al, 
2014). 

O uso de indicadores físico-químicos da qualidade da água consiste no emprego 
de variáveis que se correlacionam com as alterações ocorridas na bacia, sejam essas 
de origem antrópica ou natural. (Braga et al., 2005). Dentre as variáveis mais utilizados 
como os indicadores físico-químicos da qualidade de água destacam-se o pH, a 
condutividade elétrica, a temperatura, o oxigênio dissolvido, a turbidez dentre outros. 

Objetivou-se com o presente estudo avaliar a dinâmica de determinadas 
variáveis de qualidade da água em função da vazão, em uma seção transversal do Rio 
Catolé do município de Itapetinga-BA.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A seção transversal do rio Catolé, na qual foram escolhidos os pontos de 
amostragem, se situa aproximadamente 250 metros a montante do local de captação 
de água do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE), no município de 
Itapetinga-Ba. Para a avaliação das variáveis de qualidade da água, as coletas das 
amostras foram realizadas nos meses de novembro e abril. 

A coleta realizada de 15 a 30 cm de profundidade em relação a superfície 
(CETESB, 1988), no centro da seção transversal em estudo, foram aplicados os 
procedimentos de coleta recomendados pela NBR 9898 (ABNT, 1987), onde ressalta-
se que com uma das mãos deve-se segurar o frasco pela base, mergulhando-o 
rapidamente com a boca para baixo, a cerca de 15 a 30 cm abaixo da superfície da 
água, para evitar a introdução de contaminantes superficiais, em seguida direcionou-
se o frasco de modo que a boca ficasse em sentido contrário à corrente. 

As amostras de água foram acondicionadas em garrafas apropriadas e 
preservadas segundo metodologia descrita em APHA (2005), sendo levadas 
diretamente para o Laboratório de Solos da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia para a realização das análises. Em cada amostra coletada foram quantificadas 
as variáveis: condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, sólidos totais dissolvidos, 
turbidez. 

A turbidez foi determinada em laboratório, pelo método nefelométrico, utilizando-
se um turbidímetro, Marca Digimed, modelo DM-TU – 0 a 1000 UNT. 

O pH da água foi obtido pelo método eletrométrico, com peagâmetro marca 
Digimed, modelo DM - 22. A condutividade elétrica foi obtida por meio de 
condutivímetro marca Digimed, modelo DM - 32. As concentrações de oxigênio 
dissolvido foram obtidas utilizando-se o método Winkler modificado pela azida sódica. 
Os sólidos totais foram obtidos pelo método gravimétrico. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 estão apresentados os coeficientes de correlação linear de 
Pearson para as variáveis em estudo da seção transversal da bacia hidrográfica do rio 
Catolé Grande. 
 
Tabela 1 : Matriz de correlação de Pearson da variáveis.  
 

Variáveis ST pH OD CE Turbidez Vazão 

ST 1      

pH -0,42 1     
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OD -0,61 0,35 1    

CE 0,14 -0,82 -0,59 1   

Turbidez -0,03 0,51 -0,22 0,28 1  

Vazão 0,66 0,23 -0,58 -0,22 0,70 1 

 
A vazão e turbidez apresentaram uma correlação positiva igual 0,70. Desta 

forma o aumento da vazão no período estudo afetou diretamente o aumento da 
turbidez. Segundo Santos et al. (2013), tal comportamento pode ser explicado devido 
ao fato de que durante as cheias, partículas de solo são carreadas para os rios, 
principalmente nessa bacia, em que a cobertura vegetal em sua grande parte é 
constituída de pastagens degradadas. 

A vazão e sólidos totais apresentou uma correlação positiva moderada que foi 
igual a 0,66. Barreto et al., 2014 avaliando a relação entre a vazão e qualidade de 
água para outra seção do mesmo rio encontrou uma correlação positiva entre a vazão 
e os sólidos totais igual a 0,86, sendo assim pode-se observar grande influência no 
aumento da concentração de sólidos totais com o aumento da vazão.  

Analisando-se a Tabela 2, pode-se observar que, em relação aos valores de 
turbidez ocorreram variações, em relação às diferentes semanas monitoradas. Na 4° 
e5° campanha de coleta, houve aumento na precipitação o que pode ter ocasionado 
elevação da turbidez. Mesmo tendo ocorrido variações nos valores de turbidez, estes 
estiveram abaixo de 100 UNT, valor recomendado pela resolução 357/05 do CONAMA 
para água doce na condição classe II. 

 
Tabela 2: Valores de vazão, turbidez, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido 

(OD) e sólidos totais medidos em diferentes épocas em uma seção 
transversal do rio Catolé Grande 

 

Campanha de 

Coletas 

 

Vazão 

(m
3
/s) 

 

Turbidez 

(NTU) 

 

Condutividade 

(µS/cm) 

 

pH 
 

 

OD 

(mg/L) 

 

Sólidos 

Totais 

(mg/L) 

 

1°(06/11/2014) 

 

3,71 

 

8,22 

 

112,77 

 

7,53 

 

5,32 

 

157,00 

 

2°(04/12/2014) 

 

5,21 

 

9,56 

 

207,47 

 

8,38 

 

5,49 

 

193,33 

 

3°(05/01/2015) 

 

4,11 

 

12,45 

 

228,10 

 

8,00 

 

6,06 

 

168,33 

 

4°(10/02/2015) 

 

5,90 

 

53,13 

 

261,85 

 

8,69 

 

5,55 

 

144,67 

 

5°(10/03/2015) 
 

6°(08/04/2015) 
 

 

3,61 
 

2,66 

 

17,92 
 

8,41 

 

1287,77 
 

104,84 

 

8,58 
 

8,55 

 

5,80 
 

6,24 

 

116,33 
 

84,00 

 
As resoluções CONAMA 357/05 e 430/11, não estabelecem valores para 

condutividade elétrica então nesse caso utiliza-se o valor estabelecido pela CETESB 
que é 100 µS/cm, sendo que ambientes com condutividade elétrica acima desse valor 
são considerados impactados. Os valores de condutividade elétrica estão muito acima 
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do valor recomendado pela CETESB. Segundo Libâno (2005), águas naturais 
apresentam comumente condutividade elétrica inferior a 100 µS/cm, podendo atingir 
1000µS/cm em corpos d’água receptores de elevadas cargas de efluentes domésticos 
e industriais.  

Observando-se os valores para o potencial hidrogeniônico nota-se que, houve 
tendência dos valores de pH aumentarem com o aumento da vazão, contudo, a 
amplitude média dos valores observados foi pequena, entre 7,53 e 8,69, indicando 
valores aceitáveis segundo a Resolução CONAMA n.º 357 (Brasil, 2005) a qual 
estipula valores de pH entre 6 e 9 para todas as classes de qualidade de água doce. 
Segundo Barreto et al. (2014) a pequena variação dos valores de pH pode estar 
relacionada ao fato de que o uso e a ocupação do solo na região está quase que 
estritamente restrito a atividade agropecuária. 

Os valores de oxigênio dissolvido encontrados neste estudo variaram de 5,32 a 
6,24 mg/L, estando assim em conformidade em comparação com a Resolução 
CONAMA 357/2005, onde o limite estabelecido para rios de Classe 2 é de no mínimo 
5 mg/L de O2. 

Os valores de sólidos totais variaram entre 84,00 e 193,33 mg L-1. De acordo 
com Generoso et al. (2010) os sólidos dissolvidos na água indicam a presença de sais, 
ácidos minerais e outros contaminantes que despejados no curso hídrico podem 
aumentar a demanda química e bioquímica de oxigênio nas águas, levando à 
depleção do oxigênio dissolvido no meio.  

 
CONCLUSÕES 

Dentre as variáveis observadas apenas a condutividade elétrica está fora dos 
padrões estabelecidos pela CONAMA357/05, fato que pode ter sido devido à 
contribuição de nutrientes pelo solo ou lançamentos de efluentes.  

A turbidez e os sólidos totais dissolvidos apresentaram correlações positivas em 
função das vazões analisadas, sendo observado comportamento crescente na 
concentração das variáveis com o aumento da vazão. 
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MECHANICAL PROPERTIES OF USE FOR CHARACTERIZATION OF 
FRUITS NON-TRADITIONAL MATURATION STAGES. 
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Resumo - Os frutos de umbu (Spondias tuberosa) e carambola (Averrhoa carambola 
L.) são típicos da região Nordeste, tendo elevado potencial comercial, deste modo, as 
propriedades mecânicas podem ser utilizadas para garantir a qualidades dos mesmos, 
através do controle dos estádios de maturação. Neste trabalho foi estudado a 
influência dos estádios de maturação nos parâmetros de firmeza dos frutos. As 
amostras foram divididas em três estádios: verde, semi-maduro e maduro, sendo 
realizados ensaios de corte e penetração. Assim, observou-se que conforme ocorre o 
avanço do amadurecimento dos frutos sua firmeza apresenta decréscimos constantes, 
acredita-se que este resultado seja devido ao amolecimento dos tecidos vegetais 
através das transformações nas substâncias pécticas.  

PALAVRAS – CHAVE: propriedades mecânicas, frutas exóticas, firmeza.  

Abstract – The fruits of umbu (Spondias tuberosa) and carambola (Averrhoa carambola 
L.) are typical of the Northeast, with high commercial potential, thus the mechanical 
properties can be employed to ensure the quality thereof, by controlling the maturation 
stages. In this work the influence of maturation stage on fruit firmness parameters. The 
samples were divided into three stages: green, semi- mature and mature, cutting being 
performed testing and penetration. Thus, it was observed that occurs as the ripening of 
fruit firmness advance exhibits constant decreases, it is believed that this result is due 
to the softening of plant tissues through changes in pectic substances. 
 

KEYWORDS - mechanical properties, exotic fruits, rigidity. 

INTRODUÇÃO 

O mercado de frutas não-tradicionais ou exóticas possui grande potencial na 
região Nordeste, sendo uma alternativa para auxiliar a agricultura familiar. Essas frutas 
possuem características únicas e são nativas desta região, por serem em sua maioria 
desconhecidas devem ser estudadas de modo a permitir uma padronização e 
consequente controle de sua qualidade. Um produto de qualidade deve apresentar 
atributos como cor, textura, aroma e sabor atraentes para conquistar o consumidor e 
cada um deles pode ser definido, medido e controlado independentemente. O 
processo de amadurecimento da fruta resulta em alterações em sua estrutura e 
composição, como por exemplo, o amolecimento do fruto, refletindo em sua textura. 
Neste contexto, o estudo das propriedades mecânicas é primordial pois, através do 
uso de ensaios de penetração, corte e punção pode-se determinar a firmeza da fruta e 
controlar o seu comportamento reológico durante os diferentes estádios de maturação. 
Visando o grande potencial dos frutos do umbu (Spondias tuberosa) e da carambola 
(Averrhoa carambola L.) e seus subprodutos como geleias, compotas e doces neste 
trabalho determinou-se a influência dos estádios de maturação nos atributos de textura 
e firmeza das mesmas através de ensaios mecânicos.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras foram separadas em três categorias de acordo com seu estádio 
de maturação: verde, semi-maduro e maduro. Previamente os frutos foram submetidos 
as seguintes determinações: peso (g), obtido pela pesagem individual de cada fruto 
em balança analítica; diâmetros longitudinal (altura) e transversal (largura) (mm) 
medidos com auxílio de um paquímetro. As propriedades mecânicas foram analisadas 
utilizando um Analisador de Textura TA.HD plus (Stable Micro Systems, UK) equipado 
com uma célula de carga de 50 kg. No ensaio de corte para ambas as frutas se utilizou 
a probe (A/ECB) Extended Craft Knife e as seguintes condições experimentais foram 
selecionados velocidade de pré-teste: 1,00 mm/s, velocidade de teste: 2,00 mm/s, 
velocidade de pós-teste: 5,00 mm/s e força de gatilho (trigger) 0,04903 N, realizaram-
se três cortes em locais aleatórios longe das fibras da fruta. Foram obtidos e utilizados 
os parâmetros de: resistência, trabalho de cisalhamento. Para o ensaio de penetração 
da carambola utilizou-se a pobre (2N) Needle com a seguintes condições 
experimentais: velocidade de penetração: 1,00 mm/s e profundidade de penetração: 
5,00 mm. Realizaram-se três penetrações em locais distintos obtendo-se e utilizando-
se o parâmetro de força máxima. E para o umbu foram utilizados 10 frutos para cada 
estádio de maturação realizando-se os ensaios em triplicata. Cada fruta foi 
considerada um corpo de prova. E utilizou-se a probe (P/2 2mm) DIA Cilinder Stainless 
com as seguintes condições experimentais velocidade de penetração: 1,00 mm/s e 
profundidade de penetração: 6,00 mm/s.  Realizaram-se três punções em locais 
distintos obtendo-se o parâmetro de força máxima. Os dados foram submetidos a teste 
de média simples.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A firmeza da polpa é um dos principais indicadores utilizados para avaliar a maturação 
de frutos. Observando-se os valores médios dos resultados obtidos, conforme a 
Tabela 1, nota-se um decréscimo tanto na força de cisalhamento quanto na resistência 
com o amadurecimento dos frutos demostrando uma diminuição significativa na 
firmeza da polpa que ocorre devido a transformações nas substâncias pécticas 
presentes na parede dos tecidos vegetais. No caso do fruto de umbu maduro, não foi 
possível realizar os ensaios de corte, pois devido ao demasiado amolecimento dos 
seus tecidos ao entrar em contato com a lâmina o mesmo “amassava”.  

TABELA 1. Resultados de ensaios de corte para frutos de umbu e carambola. 

 

   No ensaio de punção da epiderme do fruto, a representação gráfica mais 
utilizada é a força máxima alcançada (N) com a resistência produzida quando ocorre a 
ruptura da epiderme. Segundo RUIZ ALTISENT e VALERO (1998) trata-se de ensaio 
muito adequado para frutos pequenos ou com líquidos internos (damasco, cereja, 
tomate, uva). Novamente nota-se uma diferença entre os valores de força máxima 
para frutos verdes e maduros de acordo com a Tabela 2 abaixo, demostrando uma 
diminuição substancial, esta redução é resultante do amolecimento dos tecidos 
durante o processo de amadurecimento.  

TABELA 2. Resultados de ensaios de penetração e punção para frutos de umbu 
e carambola.  
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No fruto da carambola a variação entre a força máxima do fruto verde e do 
maduro é maior quando comparada ao umbu, podendo estar ligada diretamente ao 
fato da mesma ser um produto altamente perecível possuindo em torno de 94% de 
água em sua composição. Segundo CHITARRA e CHITARRA (1990), perda na 
qualidade textural durante o amadurecimento é resultado das alterações do conteúdo 
das pectinas e outros polímeros constituintes da parede celular, além da ação das 
enzimas de degradação da parede celular, que se tornam mais atuantes com o 
amadurecimento, conduzindo o fruto de um estado aceitável para o consumo, a um 
estado inaceitável.   

 

CONCLUSÃO 

O acompanhamento dos estádios de maturação de frutas exóticas como o 
Umbu e a Carambola através das propriedades mecânicas é um modo de controlar 
objetivamente a qualidade durante o período de pós-colheita garantindo um produto 
mais atrativo ao consumidor. Neste estudo, comprovou-se que o avanço do 
amadurecimento está diretamente ligado a alterações na firmeza do fruto, levando ao 
amolecimento dos seus tecidos vegetais.  
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ANÁLISE DO PROCESSO DE CORTE SEMIMECANIZADO DE EUCALIPTO 

NA REGIÃO DA BAHIA E SEUS REFLEXOS NA PRODUTIVIDADE1
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Lira
4
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RESUMO 

Avaliou-se em um povoamento florestal  a qualidade com que estavam 

sendo realizadas as operações que compõem a colheita florestal, identificando 

os possíveis reflexos negativos na produtividade, nas   operações de  

derrubada, desgalhamento, traçamento e empilhamento . Realizou-se o estudo 

de tempos e movimentos em todas etapas de processo de corte , mensurando 

o rendimento de cada operação .Os percentuais nas etapas de derrubada, 

desgalhamento, medição/ traçamento e empilhamento foram de 9 %, 10 % , 42 

% e 29% respectivamente. As atividades ditas como não produtivas 

corresponderam a 10%. Entre todas as operações analisadas, o empilhamento 

foi a que consumiu um maior percentual de tempo (42 %).  

Palavras-Chave: Colheita Florestal, custos, produtividade. 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF CUTTING SEMI MECHANIZED OF 

EUCALYPTUS IN THE REGION OF BAHIA AND ITS EFFECTS ON 

PRODUCTIVITY 

 

 It was evaluated in a forest stand the quality with which they were being 

carried out the operations that make up the forest harvesting, identifying the 

possible negative effects on productivity, in the operations of felling, delimbing, 

traçamento and stacking. There was a study of time and movement in all steps 

of cutting process, measuring the performance of each operation .The 

percentage in steps of felling, delimbing, measurement/ traçamento and 

stacking were of 9 %, 10 %, 42 % and 29% respectively. Activities such as non-

productive corresponded to 10 %. Between all the transactions examined, the 

stacking was that consumed a greater percentage of time (42 % ). 

 Key Words: Forest Harvesting, costs, productivity. 
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INTRODUÇÃO 

O corte é a primeira fase da colheita florestal, sendo de grande 

influência na realização das operações posteriores, abrangendo as etapas de 

derrubada, desgalhamento, traçamento e empilhamento das toras. As referidas 

etapas exigem especial atenção, em virtude dos elevados custos e tempo 

despendido para cada execução (MACHADO, 2008). 

 Ainda segundo MACHADO (2008) com o crescimento do setor 

florestal, algumas empresas começaram a se preocupar com o controle de 

qualidade de suas atividades, buscando racionalizar os processos de modo a 

garantir a maximização da produtividade e minimização dos custos, dentro de 

um planejamento preestabelecido. O controle de qualidade contribui para a 

racionalização dos processos de colheita florestal , além de contribuir para a 

qualidade de vida e produção do trabalhador. 

O objetivo do presente trabalho foi analisar e identificar os fatores 

técnicos e operacionais influentes na produtividade da colheita florestal 

semimecanizada, buscando a adoção de medidas corretivas para maximização 

da produtividade.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 Caracterização da área de estudo 

O estudo foi realizado no período de abril a junho de 2015, na fazenda 

Irmãos Simonassi, em uma área de 250 ha, dividida em 4 talhões,  com corte 

em idade de 6 a 7 anos, apresentando espaçamento de 3,5 metros entre-linhas  

e de 3,0 metros entre-plantas.  

Descrição das atividades avaliadas 

 O sistema de corte avaliado foi  o semimecanizado. Para o 

desenvolvimento do trabalho, realizou-se uma  caracterização (inicio e fim) 

detalhada das operações que compõem o corte florestal: derrubada, 

desgalhamento e destopamento, traçamento , empilhamento e tempo 
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improdutivo. 

Estudo de tempos e movimentos 

Cada operador teve o número de ciclos determinados através da 

metodologia  proposta por BARNES (1968).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição dos tempos totais das etapas da colheita florestal 
semimecanizada são apresentados na Figura 1. Estes valores correspondem 
ao percentual de tempo consumido em cada etapa em uma jornada de trabalho 
de 5 horas. 

 

 

Figura 1. Distribuição percentual dos tempos na atividade de colheita 

semimecanizada. 

Na visão geral de porcentagem de tempo gasto entre as etapas, o corte 

foi a que apresentou o menor índice 9% (Figura 1), devido ao fato dos 

trabalhadores não realizarem o entalhe direcional (abertura da boca de corte). 

Foi constatado que a medição e o traçamento desprenderam 42% do tempo 

total de trabalho. Em geral essas duas etapas juntas sempre apresentam o 

maior tempo gasto devido principalmente o alto esforço físico do operador de 

motosserra que realiza diversos cortes enquanto caminha ao longo do fuste 

caído.  

O empilhamento foi etapa separadamente que desprendeu o maior 

tempo 29%, GONÇALVES (2011), constatou que 1/3 do tempo consumido 

nessa etapa é direcionado para tomada de fôlego, visto que requer muito 

esforço físico em curtos períodos de tempo.  Já O tempo não produtivo 

corresponde ao tempo não efetivo de trabalho, ou seja, o tempo no qual os 

operadores realizam as pausas para lanche, afiação de corrente e 

abastecimento da motosserra. Observou-se que 36% do tempo total foi 

despendido com paradas para lanche, 29% para descanso, 21% para 
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abastecimento da motosserra e 14% para manutenção da corrente. 

 

CONCLUSÃO 

Dentre as etapas avaliadas, a derrubada foi a que apresentou o menor 

tempo, representando um percentual de 9%. De acordo com o estudo, não 

houve relação linear entre o volume da pilha e o tempo de empilhamento. O 

estudo tempos e movimentos e a avaliação do tempo improdutivo mostraram 

grande importância no planejamento da colheita florestal semimecanizada, 

principalmente nos que se refere a otimização do trabalho e melhorias na 

produtividade.  
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Resumo: Objetivou-se avaliar a inclusão de glicerina bruta (GB) na dieta de novilhas 
Nelore em pastejo de Brachiaria brizantha, no período da seca, sobre o desempenho 
produtivo. Foram utilizadas 60 novilhas da raça Nelore, com peso médio inicial 285,89 
± 18,74 kg e aproximadamente 19 ± 2 meses de idade, distribuídas em um 
delineamento inteiramente casualisado (DIC), sobre cinco tratamentos: 0,0%; 4,0%; 
8,0%; 12,0% e 16,0% de inclusão de GB na dieta das novilhas. Os animais foram 
pesados no início e no final do experimento e também foi feita uma pesagem 
intermediária, para a avaliação do ganho médio diário de peso corporal, ganho total e 
conversão alimentar. O desempenho das novilhas, para quilograma de ganho médio 
diário (GMD), apresentou efeito linear decrescente (P<0,05); para cada porcentagem 
de glicerina bruta inclusa na dieta, foi reduzido 0,0065 kg por dia. A inclusão de 
glicerina bruta na dieta apresentou efeito negativo sobre o desempenho animal.  
 
Palavras-chave: Consumo, Glicerol, Recria  
 
Performance of Nelore heifers supplemented with bruta glycerin levels  
 
Abstract: Aimed to evaluate the inclusion of crude glycerin (GB) in the diet of Nellore 
heifers in Brachiaria grazing during the dry season, on performance. 60 heifers were 
used Nellore , with initial weight 285.89 ± 18.74 kg and approximately 19 ± 2 months 
old , distributed in a completely randomized design (CRD),about five treatments : 0.0% 
; 4.0%; 8.0%; 12.0% and 16.0 % inclusion of GB in the diet of heifers . The animals 
were weighed at the beginning and end of the experiment was also carried out and 
weighing an intermediate for the evaluation of the average daily body weight gain, total 
gain and feed conversion. The performance of heifers, for kilogram of average daily 
gain (ADG), showed decreasing linear effect (P < 0.05); for each percentage of crude 
glycerin included in the diet was reduced 0.0065 kg per day. The inclusion of crude 
glycerin in the diet showed a negative effect on animal performance.  
 
Kew Words: Consumption, Glycerol, Recreate  
 
Introdução  

Grande parte da produção de bovinos de corte no Brasil apresenta produção 
estacional (FREITAS et al., 2003). Segundo estes autores, em determinada 
época do ano, o pasto praticamente paralisa seu crescimento, apresentando 
baixa disponibilidade de matéria seca e deficiência de alguns nutrientes, 
consequentemente, acarretando em desequilíbrio nutricional para o animal, tornando-
se um obstáculo para maximizar seu desempenho. Se a forragem apresentar baixo 
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nível de proteína e energia, o consumo será incrementado, quando uma pequena 
quantidade de suplemento concentrado for fornecida.  
Como estratégia de suplementação de bovinos sobre sistema de pastejo no período 
seco, visando dar um suporte alimentar para os animais e assim melhorar o seu 
desempenho produtivo, a utilização da glicerina bruta, coproduto da indústria de 
biodíesel na dieta de ruminantes, atualmente, tem atraído o interesse dos pecuaristas 
em fazer uso deste coproduto na dieta dos animais, com o intuito de aumentar a 
produtividade com investimentos menores.  
O glicerol ou propano-1, 2, 3-triol é um composto orgânico pertencente à função 
álcool. É líquido à temperatura ambiente (25°C), higroscópico, inodoro, viscoso e de 
sabor adocicado (IUPAC, 1993). Dentro do rúmen, o glicerol pode seguir duas rotas 
metabólicas: (1) absorção direta pelo epitélio da parede ruminal (RÉMOND et al. 1993) 
ou (2) transformação em ácidos graxos voláteis (AGV) pelas bactérias ruminais, 
principalmente o ácido propiônico (BERGNER et al. 1995).  
Dessa forma, objetivou-se testar níveis de glicerina bruta, misturada ao suplemento de 
alto consumo e suas implicações sobre o desempenho dos animais.  
Materiais e Métodos  
O experimento foi conduzido na Fazenda Boa Vista, município de Macarani- BA, para 
execução da parte de campo e coletas de dados, e no Laboratório de Forragicultura e 
Pastagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Itapetinga, 
município de Itapetinga-BA, para realização das análises químicas e bromatológicas 
das amostras de forragem, suplemento e fezes. Foram utilizadas 60 novilhas da raça 
Nelore, com média de 19 ± 2 meses de idade e 285,89 ± 18,74 kg de peso corporal 
(PC) inicial. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso (DIC) com cinco 
tratamentos e doze repetições por tratamentos.  

Após a escolha, todos os animais foram distribuídos aleatoriamente nos 
tratamentos estabelecidos; 0%; 4%; 8%; 12% e 16% de inclusão de glicerina 
bruta na dieta das novilhas. Os suplementos foram formulados utilizando os 
dados da composição química das amostras da forragem, colhida na semana 
que antecedeu o início do período experimental (Tabela 1), para fornecer 
nutrientes aos animais, com estimativas de ganho de 0,750 kg/dia, de acordo 
com o NRC (1996) Os animais foram pesados no início e no final do experimento e 

também foi feita uma pesagem intermediária, para a avaliação do ganho médio diário 
de peso corporal (GMDPC) e ajuste de fornecimento do suplemento. O desempenho 
animal foi determinado pela diferença entre o peso corporal inicial (PCF) e o peso 
corporal final (PCI), dividido pelo período experimental em dias.  
A conversão alimentar (CA) foi determinada em função do consumo e do ganho, 
conforme a equação abaixo: CA = (CMS/GMD) em que, CMS é igual ao consumo 
diário de matéria seca em kg e GMD é igual ao ganho médio diário em kg.  
Todas as análises estatísticas foram avaliadas por meio de análises de variância 
(ANOVA) e de regressão, utilizando-se o Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas 
– SAEG (SAEG, 2000).  
Resultados e Discussão  
O peso corporal final das novilhas não diferiu (P>0,05) com a inclusão da GB na dieta, 

com valor médio de 305,96 kg. Esse resultado encontrado, possivelmente, foi em 

função da escolha dos animais no início do experimento, os quais foram escolhidos ao 

acaso, animais contemporâneos de peso e idade semelhantes. Mesmo ocorrendo 

menor consumo de MS da dieta pelos animais, com a inclusão da GB, os resultados 

para ganho de peso final foram equivalentes, respectivamente (Tabela 2).  
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O ganho de peso total (GT) dos animais, durante o período experimental, apresentou resposta 

linear decrescente (P<0,05), cada porcentagem de inclusão de GB na dieta favoreceu uma 

redução de 0,48 kg/animal, esta resposta, possivelmente. 

ocorreu devido ao efeito encontrado para redução no consumo de MS da dieta pelos 
animais, com o aumento na porcentagem de GB entre os tratamentos avaliados.  
Da mesma forma, para o ganho médio diário (GMD), foi encontrado efeito linear 
decrescente (P<0,05), ocorreu redução de 0,0065 kg/dia por animal, respectivamente, 
com a inclusão da GB na dieta. Estes resultados, possivelmente, foram em função do 
efeito substitutivo ou do mecanismo de saciedade que a GB acarretou aos animais, 
com isso, o consumo de MS total foi reduzido e, como resposta ao desempenho, os 
ganhos de pesos dos animais foram menores para os tratamentos que tinham na sua 
composição da dieta à GB. Em contrapartida, Parsons et al. (2009), adicionando 
glicerina às dietas de novilhos em acabamento, melhoraram o GMD e a eficiência 
alimentar, especialmente, quando adicionado em concentrações de 8% ou menos com 
base na MS.  
A conversão alimentar não apresentou efeito significativo (P>0,05) com valores 

médios de 9,51 kg de MS/kg ganho. Este resultado demostra que, mesmo havendo 

uma redução no consumo de MS da dieta, os animais conseguiram compensar a sua 

eficiência em converter os nutrientes da dieta em ganhos relativamente semelhantes, 

com isso, fica evidente que a resposta no desempenho animal pode estar relacionada 

à escolha dos animais, por serem todos contemporâneos, e à utilização de alimentos 

de alto valor biológico na suplementação, que, no período da seca, pode ser favorável 

para conversão alimentar e ganho de peso. Almeida (2011), trabalhando com adição 

de GB na dieta total de novilhas a pasto, em níveis de até 9,99% de substituição ao 

milho, não observou efeito significativo (P>0,05), com valor médio em CA de 12,25 kg 

de MS/1kg de carne em relação ao respectivo estudo, que apresentou uma CA 

inferior. 

Conclusão  
A inclusão de glicerina bruta na dieta apresentou efeito negativo sobre o desempenho 
animal.  
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Formação de professores de Ciências na Bahia: Políticas Públicas e história 

de vida. Subprojeto III: Políticas atuais de formação de professores de 

Ciências em exercício. 
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Resumo 

Vários fatores contribuem para a qualidade da educação básica, entre as quais, 
destacamos a formação adequada dos professores. Porém, mesmo depois da 
promulgação da lei 9.394/96, ainda existem professores sem a formação mínima 
necessária, ou seja, sem a licenciatura plena em sua área de atuação. Visando 
qualificar esses profissionais, foram implementados diversos cursos emergenciais de 
formação em exercício, como exemplo, os oferecidos no contexto do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). Nossa pesquisa 
consiste em desvelar os condicionantes que determinam e as possibilidades que 
viabilizam a formação docente no atual contexto das políticas de formação em 
exercício, por meio das Histórias de Vida de professores-participantes de um curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas ligado ao PARFOR. Com as entrevistas e os 
trabalhos analisados, pudemos delinear as atuais condições de trabalho e formação 
de alguns professores, e como o PARFOR está contribuindo para a mudança na 
postura desses professores, frente as novas demandas da educação e do mundo 
contemporâneo.  

 
Palavras – chave: Ciências Biológicas. Formação em exercício. PARFOR. 
Licenciatura. 

 
Introdução 

A história da Educação na Bahia e no Brasil, desde os tempos do 
“descobrimento”, até os dias atuais vem sofrendo diversos percalços. O principal 
deles, a nosso ver, é o descaso com a formação daqueles que assumem as salas de 
aulas. Portanto, desde essa época são instituídos cursos emergenciais para qualificar 
e/ou credenciar professores em exercício. (CHAPANI, 2011) 
 Contemporaneamente, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) 9.394/96 em seu artigo 62, estabelece que a formação de docentes 
para atuar na educação básica deve ser em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena. Porém, como havia por ocasião da promulgação da lei e há até 
hoje grande número de professores que atuam sem a formação exigida. Foram 
constituídos diversos programas com cursos emergenciais para formação desses 
docentes. O Estado da Bahia uma série de programas de formação em exercício e em 
diversas modalidades, presencial e a distância. 
 Há uma pequena literatura científica que tratam da formação em exercício, em 
nível de graduação, de professores que ministram disciplinas relacionadas às ciências 
naturais, dentre eles destacamos: CHAPANI (2010); SILVA, P. (2014); SILVA, J.S. 
(2014); BRITO (2013), apesar disso, ela nos permite saber que os professores que 
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participam desses cursos geralmente, com muitos anos de experiência docentes, não 
sendo incomum encontrar professores próximos de se aposentar.  
 Por isso, consideramos necessário conhecer melhor as condições de trabalho 
e de formação de professores de pequenos municípios que participam de cursos de 
formação em exercício. Temos particular interesse nos professores que ministram 
disciplinas de ciências naturais (ciências, física, química e biologia), pois essas 
disciplinas padecem com a falta de professores devidamente formados, o que nos leva 
a superior que sejam, portanto, aquelas que estão sofrendo maior impacto dos cursos 
emergenciais de formação em exercício. 

 
Materiais e métodos 

A atual pesquisa é realizada em dois momentos simultâneos, onde um 
complementa o outro, buscando assim uma abordagem crítica dentro do contexto-
histórico das “histórias de vidas” dos professores em exercício participante do 
Programa PARFOR da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) no 
campus de Jequié, e concomitantemente realizar uma revisão bibliográfica (artigos, 
dissertações, teses, periódicos), conhecido como “estado da arte” ou “pesquisa 
documental”, das políticas e programas de formação em exercício no âmbito nacional 
e local. 
 Desta maneira, para se conhecer o nosso público alvo e o nosso objeto de 
estudo, primeiramente com o intuito também de compor o nosso referencial 
bibliográfico, fizemos um levantamento minucioso no banco de teses da CAPES e 
posteriormente no site do Google Acadêmico, dando início em meados do ano de 
2014 até o início de 2015. A partir de então, seguiu-se critérios de seleção e 
compilação dos materiais, dos programas de formação nas disciplinas específicas 
como Ciências Biológicas e da Natureza (Matemática, Física e Química). 
Posteriormente, leu-se todos os trabalhos na íntegra, fazendo resumo e fichamento 
dos pontos mais relevantes e que nos interessavam em nossa pesquisa.  
 O levantamento de campo se deu pela localização dos professores da região 
que ministram as disciplinas de Ciências e Biologia, que participam ou participaram do 
curso de graduação em Biologia pelo PARFOR. As histórias de vidas desses sujeitos 
foram feitas através de entrevistas semi-estruturadas, a fim de buscar em suas falas, 
elementos que contribuam para o foco de nossa pesquisa.  

No terceiro momento da pesquisa, houve a transcrição das entrevistas, sendo 
realizada pela própria pesquisadora, o que a priori se tornou um aspecto relevante no 
início da análise dos dados, sendo algumas categorias já reconhecidas. E, para a 
análise dos conteúdos, nos baseamos em Bardin (1979).  
 
Resultados e discussão 

Um dos programas que tem por finalidade a formação em serviço, e que foi 
alvo de nosso estudo, é o PARFOR. De acordo com a CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o PARFOR em sua modalidade 
presencial é um Programa emergencial instituído para atender o disposto do inciso III 
do Decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro de 2009. O qual visa fomentar a oferta de 
educação superior, gratuita e de qualidade para os professores em exercício na rede 
pública de educação básica, para que esses profissionais possam obter a formação 
exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN e contribuam 
para a melhoria da qualidade da educação básica do país. Mororó (2012), afirma que 
a Bahia, de acordo com os dados obtidos no INEP (2007), se encontra na lista de 
estados com maior percentual no qual os professores, estão exercendo sua docência 
sem a formação mínima exigida.  

Ao todo foram 10 trabalhos selecionados e que nos mostram outros 
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programas, além do PARFOR, com o intuito da formação em exercício, como 
exemplos temos: o Programa Rede UNEB 2000, instituído desde 1998 pela UNEB 
(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia); Pró-Licenciatura (Programa de 
Formação Inicial para professores de Ensino Fundamental e Médio); PRONERA 
(Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária); PROCAMPO (Programa de 
Apoio e formação Superior em Licenciatura e Educação no Campo) e o Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Os três professores entrevistados, sendo 2 mulheres e 1 homem, possuem 
idade, formações iniciais e histórias de vidas bem diferenciadas, o que torna essa 
análise ainda mais rica. São professores provenientes de municípios pequenos do 
interior da Bahia, na região sudoeste e sul do Estado, e que atuam nessas cidades 
com disciplinas que não fazem parte de sua formação, como por exemplo, Ciências, 
Biologia, Matemática, Sociologia, História, Filosofia.  
 O Professor 1 (P1) é do sexo masculino, após seu ensino médio iniciou os 
estudos no curso de Licenciatura em Ciências em uma universidade pública, sem 
consegui finalizá-lo. Depois de algum tempo pôde fazer o curso de Economia. No 
Município em que reside, devido à carência de professores em Ciências, ele foi 
convidado a lecionar essa disciplina, por sua afinidade e já contato com os assuntos. 
Mesmo ele não vendo perspectiva de futuro na profissão docente, ele permaneceu, 
após sucessivos cursos de profissionalização e capacitação oferecidos pela Secretaria 
de Educação e do Município, a graduação no PARFOR e com as experiências dos 
professores no curso de Economia, ele diz ter redescoberto o gosto pela licenciatura e 
pelo ensinar, assim como no papel emancipador da educação.  
 A Professora 2 (P2), fez o Magistério, e a 23 anos leciona nos diversos níveis 
da Educação Básica, tanto no rede municipal quanto estadual, lecionou Matemática 
por 10 anos, inclusive no Ensino Médio, mesmo não possuindo formação específica. 
Nesse meio tempo, graduou-se em Letras, e passou a lecionar História, Sociologia, 
Filosofia e Português, Ciências e Biologia, mas não se identificava com as disciplinas 
e encontrava dificuldades em quase todos os assuntos. 
 A Professora 3 (P3) estudou em série multisseriadas em um escola do campo,  
mas só pode concluir seus estudos mais tarde quando sua família mudou-se para a 
cidade. Sem muita opção, fez o curso secundário de habilitação para o Magistério. 
Após um período sem dar aulas, 15 anos, por questões de ordem pessoais, ela 
passou num concurso para professora da rede municipal e voltou a lecionar, 
ministrando disciplinas como Artes, Ciências, História, e outras pra complementar a 
sua carga horária, sendo que ela possui mais afinidade pela disciplina de Ciências. 

A caracterização dos três professores-cursistas, se assemelha a realidade de 
outros professores-cursistas em todo território nacional e que mostra a necessidade e 
a importância dos programas e das universidades, próximas a Municípios que retratam 
essa realidade, ofereçam cursos que se adéquem para atender esse público com 
realidades sociais e educacionais distintas. Como nos diz Castro (2012), 

 
Essa política [o PARFOR] configura-se como um grande desafio 
em termos de números e alcance geográfico, já que a falta de 
formação em nível superior concentra-se em municípios de 
pequeno porte espalhados por todo o país. Tal desafio 
representa um convite às instituições formadoras a revisarem 
suas licenciaturas, realçando a articulação entre teoria e prática, 
visto que todos os alunos matriculados são professores em 
exercício. [CASTRO, 2012 citado por BRITO, 2013] 
 

As três entrevistas, bem como os trabalhos analisados, nos permitiram ter uma 
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visão bem clara, das dificuldades enfrentadas pelos professores, desde a sua 
formação na educação básica, fato que muitas vezes é repetido e negligenciado na 
sua prática e de como se dá a dinâmica das escolas, falta de incentivo, como é 
necessário que os professores possuam a formação mínima exigida, ou que atuem em 
suas disciplinas a qual possuem formação. 
 
 Conclusões 

Os programas de formação em exercício constituem um avanço na formação 
de professores em nível municipal, estadual e federal. Garantindo antigas 
reivindicações sociais que a partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 se tornou 
realidade, mesmo que às vezes imposta. Em nosso trabalho, tentamos demonstrar a 
relevância que esses cursos têm para a formação dos professores que se encontram 
há muito dentro da sala de aula, sejam por meio das entrevistas ou do levantamento 
do Referencial bibliográfico, configurando-se por vezes em uma “reciclagem”, 
“formação continuada” ou para muitos “formação inicial”.  

Apesar da importância desses cursos, ainda é insipiente a quantidade de 
trabalhos que investiguem esses programas de maneira a buscar e implementar 
melhorias. Aqui na Bahia, Chapani (2010); Silva, (2014); Silva P., (2014) citam a 
importância da UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) com 12 cursos 
presenciais, tendo o campus de Jequié, cinco cursos, incluindo o de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, para a nossa região, onde se configura um centro acessível dos 
para os professores em exercícios ou leigos adquirirem a qualificação em um nível 
superior. 
 

. 
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Resumo  
Os peixes locomovem-se de diversas formas, que mais comumente são afetados pela 
morfologia do corpo. A morfologia do corpo pode mostra algumas das adaptações 
evolutivas de acordo com pressões ambientais e biológicas. Assim, este trabalho teve 
como objetivo estudar e comparar morfologicamente as estruturas relacionadas com a 
locomoção e sua ecomorfologia dos peixes do rio Catolé Grande, do município de 
Itapetinga, BA. As coletas foram realizadas em quatro pontos no trecho urbano do rio e 
os exemplares utilizados encontravam-se armazenados no Laboratório de Biologia da 
UESB, onde este estudo foi realizado. Foram selecionados 10 exemplares de 10 
espécies de peixes que foram realizadas medidas morfométricas e a partir das 
medidas foram calculados os atributos ecomorfológicos. Os resultados foram 
tabulados e calculadas as medias aritméticas e os exemplares foram fotografados com 
câmera digital. A partir das medidas e cálculos de atributos foi possível destacar 
características como: velocidade, tipo de habitat e os tipos de natação utilizados pelas 
espécies estudadas. Considerando os parâmetros morfológicos analisados, as 
espécies do rio Catolé Grande coabitam o mesmo nicho e não competem entre si, 
principalmente, quanto às estratégias natatórias para captura de alimentos.  
 
Palavras chave: Ecomorfologia, Locomoção, Morfologia, Nadadeiras, Peixes de água 
doce  
 
Morphology of the locomotor structures of fish from Catolé Grande river, 
Itapetinga - BA  
 
Abstract  

The fish move around in different ways that are most commonly affected by the 
morphology of the body. The morphology of the body may show some of 
evolutionary adaptations in accordance with environmental and biological 
pressures. Thus, this work aimed to study and compare morphologically the 
structures related to the movement and its ecomorphology of fishes from Catolé 
Grande river, in the municipality of Itapetinga, BA. Samples were collected at 
four points in the urban stretch of the river and the specimens used were stored 
on the UESB Biology Laboratory, where this study was conducted. It was 
selected 10 specimens of 10 species of fish that were performed morphometric 
measurements and from measurements the ecomorphological attributes were 
calculated. The results were tabulated and calculated the arithmetic averages 
and the specimens were photographed with digital camera. From 
measurements and attributes calculations was possible to highlight features 
such as: speed, habitat type and the types of swimming used by the studied 
species  
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 Considering the morphological parameters analyzed, the species of Catolé 
Grande river cohabit the same niche and not compete with each other, mainly 
for the natatory strategies to food capture  
 
Keywords: Ecomorphology, Fins, Freshwater fish, Locomotion, Morphology  
 
 
INTRODUÇÃO  
 
Os peixes neotropicais apresentam características comportamentais peculiares, dentre 
elas aquelas relacionadas às habilidades natatórias (ANDRADE e SANTOS et al., 
2007). Eles se locomovem das mais variadas maneiras, podendo apresentar tipos de 
natação que podem ser inferidos principalmente pela morfologia do corpo, o tipo de 
movimento realizado por este e pelas nadadeiras e a amplitude da ondulação 
resultante desses movimentos (OLIVEIRA et al., 2006).  
A morfologia do corpo pode aponta traços de adaptações evolutivas de acordo com 
pressões ambientais e biológicas (BREDA et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2006). A 
locomoção interfere diretamente na sobrevivência de peixes tendo em vista que cada 
nadadeira ou par exerce uma função, trazendo adaptações que mudam entre as 
espécies, agindo na reprodução, camuflagem, alimentação e defesa. Estes estudos 
são realizados com auxílio de métodos morfométricos que se conceitua como o estudo 
da forma e do tamanho de determinada espécie, e como estas variáveis estão 
relacionadas entre si (ARAÚJO et al., 2012) e, em alguns casos, podem ser 
determinantes na identificação de espécies.  
Assim, este trabalho terá como objetivo estudar e comparar morfologicamente as 
estruturas relacionadas com a locomoção, ou seja, as nadadeiras, e sua 
ecomorfologia, dos peixes do rio Catolé Grande, no município de Itapetinga, BA.  
 
MATERIAL E MÉTODO  
As coletas foram realizadas no rio Catolé Grande, no município de Itapetinga, Bahia, 
em quatro pontos no perímetro urbano do rio, por PINTO (2013,) e os exemplares 
utilizados se encontravam armazenados no Laboratório de Biologia da UESB, onde 
este estudo foi realizado.  
Foram selecionadas 10 espécies pertencentes as quatro ordens de peixes presentes 
no rio Catolé Grande, em Itapetinga, BA sendo elas: Ordem Perciformes, Família 
Cichlidae: Geophagus brasiliensis e Oreochromis niloticus; Ordem Siluriformes, 
Família Locariidae: Hypostomus sp., e Família Pimelodidae: Rhamdia sp.; Ordem 
Characiformes: Família Erythrinidae: Hoplias malabaricus, Família Crenuchidae: 
Characidium timbuiensis, Família Characidae: Astyanax bimaculatus e Nematocharax 
venustus; Ordem Cyprinodontiformes: Poecilia reticulata e Poecilia vivípara.  
As medidas morfométricas realizadas foram escolhidas com base em trabalhos de 
Souza e Barrella (2009) e Lemos (2006), que são: comprimento padrão, comprimento 
da nadadeira peitoral, largura da nadadeira peitoral, comprimento do pedúnculo 
caudal, largura do pedúnculo caudal, comprimento da nadadeira caudal, largura da 
nadadeira caudal. Estas foram realizadas com um paquímetro digital.  
A partir das medidas foram calculados os seguintes atributos ecomorfológicos: índice 
de compressão (IC), altura relativa (AR), comprimento relativo pedúnculo caudal 
(CRPC), índice de achatamento ventral (IAV), área relativa da nadadeira peitoral 
(ARNP), razão aspecto nadadeira peitoral (RANP), área relativa da nadadeira caudal 
(ARNC) e razão aspecto da nadadeira cauda (RANC). Após os resultados foram 
tabulados e as respectivas medias aritméticas calculadas e discutidos, sendo os 
exemplares foram fotografados com câmara digital.  
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Todo o trabalho foi conduzido de acordo com os Princípios Éticos para o Uso de 

Animais de Laboratório, publicado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – 

COBEA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A partir das médias aritméticas da biometria de cada espécie foram calculados os 
atributos ecomorfológicos apresentados na tabela 1 abaixo.  
Nematocharax venustus e Astyanax bimaculatus apresentaram os maiores índices de 
compressão corporal (Tabela 1). Segundo Souza e Barella (2009), índice de 
compressão alto indica peixes bastante comprimidos e que ocupam locais de baixa 
velocidade de corrente.  
Em Nematocharax venustus, a alta razão aspecto da nadadeira peitoral (Tabela 1) 
revelou que a presença das nadadeiras peitorais longas e estreitas retratou que os 
peixes desta espécie percorrem grandes distâncias (SOUZA e BARELLA, 2009)  
Geophagus brasiliensis e Oreochromis niloticus (Perciformes, Cichlidae) apresentaram 

as maiores alturas corporais relativas (Tabela 1), sendo a altura relativa inversamente 

relacionada com a velocidade da corrente e diretamente com capacidade de produzir 

movimentos verticais (SOUZA e BARELLA, 2009). 

Segundo Breda et al. (2005), as nadadeiras peitorais dos Perciformes estão 
localizadas numa porção mais superior, aproximadamente na região mediano-dorsal 
próxima ao centro de massa dos peixes, esta característica foi evidenciada na alta 
área relativa da nadadeira peitoral apresentadas pelos ciclídeos do rio Catolé Grande, 
Geophagus brasiliensis e Oreochromis niloticus, pois altos valores tendem a ser 
encontrados em peixes de nado lento, que utilizam as nadadeiras peitorais para 
fazerem manobras ou em peixes de corredeiras, que usam as nadadeiras como 
defletoras de corrente, para manterem-se no substrato (SOUZA e BARELLA, 2009).  
Hypostomus sp. (Siluriformes) apresentou o maior comprimento relativo do pedúnculo 
caudal, o que a revela boa natação, característica de espécies que apresentam longos 
pedúnculos (SOUZA e BARELLA, 2009). A nadadeira caudal tem a função primordial 
de produzir impulso para locomoção contínua e descontínua, aceleração e outras 
manobras, e associadas outras nadadeiras, como dorsal e anal, realiza frenagens 
(BREDA et al., 2005).  
Os Loricariidae possuem grandes nadadeiras dorsais que funcionam como quilhas, 
importantes na orientação de movimentos, além de pélvicas, peitorais e caudais mais 
desenvolvidas, relacionadas à necessidade de sustentação e equilíbrio no substrato 
(KIRCHHEIM e GOULART, 2010).  
Em Hypostomus sp., a área relativa da nadadeira caudal mostrou nadadeiras largas, 

indicando partidas rápidas e geralmente apresentam hábitos bentônicos (SOUZA e 

BARELLA ,2009) 

Characidium timbuiensis tem nadadeiras pares bem desenvolvidas que são adaptadas 
para funcionar como ventosas, permitindo que o peixe se prenda a substratos 
rochosos de águas rápidas (VAZ et al., 2000), o que também foi revelado no baixo o 
índice de achatamento ventral (Tabela 1), que é relacionado a peixes que mais 
comumente habitam, águas correntes, mantendo-se no fundo sem precisar nadar 
(SOUZA e BARELLA, 2009).  
A razão aspecto da nadadeira caudal mostra que valores elevados são encontrados 
em espécies mais ativas e nadadoras contínuas (SOUZA e BARELLA, 2009). Em 
Hoplias malabaricus, o baixo valor da RANC e o pedúnculo caudal largo revelou o 
comportamento sedentário e de espreita característico da espécie.  
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CONCLUSÕES  
Os tipos de natação utilizados pelas espécies do rio Catolé Grande possuem 
implicações diretas na ecologia, tornando importante o conhecimento de aspectos 
morfofuncionais relacionados à locomoção. As espécies do rio Catolé Grande 
coabitam o mesmo nicho e não competem entre si, principalmente, quanto às 
estratégias natatórias para captura de alimentos.  
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INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE ESTÍMULO CUTÂNEO ADICIONAL 

ATRAVÉS DE FITA ADESIVA ELÁSTICA SOBRE E CONTROLE POSTURAL 

APÓS UM PROTOCOLO DE FADIGA DOS MÚSCULOS EXTENSORES DO 

TRONCO 

Alice Miranda dos Santos10, Rafael Pereira11 

RESUMO 

A fadiga de músculos posturais (e.g., músculos extensores do tronco) é uma condição 

comum em diversas atividades laborais que demandam a manutenção da tensão 

elevada neste grupo muscular e representam um aumento do risco de quedas por 

comprometer o controle postural. A busca de intervenções que compensem o déficit 

do controle postural induzido pela fadiga tem sido recomendada na literatura, sendo o 

oferecimento de estímulo cutâneo adicional, através da aplicação de fitas adesivas em 

membros inferiores, uma intervenção fundamentada na literatura. Neste contexto, o 

presente projeto busca investigar o efeito da aplicação de estímulo cutâneo adicional, 

na forma de fitas adesivas elásticas, aplicadas sobre a face posterior da articulação do 

tornozelo, no controle postural após um protocolo de fadiga dos músculos extensores 

do tronco.     

Palavras-chave: Controle postural, fadiga muscular, fisiologia neuromuscular. 

 

INFLUENCE OF ADDITIONAL CUTANEOUS STIMULUS THROUGH ELASTIC 

TAPE IN THE POSTURAL CONTROL AFTER A TRUNK EXTENSOR MUSCLE 

FATIGUE PROTOCOL 

ABSTRACT 

The fatigue of postural muscles (eg, trunk extensor muscles) is a common condition in 

various professional activities that require the maintenance of high tension in this 

muscle group and represent an increased risk of falls by compromising postural 

control. The search for interventions to compensate the deficit of postural control 

induced fatigue has been recommended in the literature, and offering additional 

stimulus skin, by applying adhesive tape in the lower limbs, a reasoned intervention in 

the literature. In this context, this project aims to investigate the effect of applying 

additional cutaneous stimulus, in the form of elastic tapes, applied to the back of the 

ankle joint, in the postural control after a fatigue protocol of the trunk extensor muscles 

of the trunk. 

Keywords: Postural control, muscle fatigue, neuromuscular physiology. 

 

INTRODUÇÃO 

Déficits no controle postural decorrentes de fadiga de músculos posturais podem 

predispor lesões no sistema muscular esquelético, sendo a fadiga muscular uma 

importante fonte de comprometimento do controle postural (Gribble & Hertel, 2004). A 

fadiga dos músculos extensores do tronco é um fator de comprometimento do 

alinhamento e a estabilidade da coluna, que por sua vez leva ao déficit no controle 

                                                           
10  Estudante do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular – UESB (Jequié); Bolsista de Iniciação 

Científica pela FAPESB.  
11  Líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular – UESB (Jequié). 
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postural, predispondo os indivíduos a lesões no sistema muscular esquelético (Freitas 

et al. 2011). 

 O uso de intervenções que minimizem os efeitos adversos decorrentes da fadiga dos 

músculos lombares é reportado na literatura (Wiggermann & Keyserling, 2012) e a 

inter-relação entre a fadiga de músculos lombares, dores nessa região e 

comprometimento do controle postural destacam a importância do desenvolvimento de 

intervenções que minimizem esta cadeia de eventos. 

A aplicação de fitas adesivas inelásticas (i.e., esparadrapo) sobre o tendão do 

calcâneo pode melhorar o controle postural após fadiga dos músculos flexores 

plantares, bem como dos extensores do tronco, por proporcionar estímulo cutâneo 

adicional para o ajuste postural realizado pelo sistema nervoso (Vuillerme & Pinsault, 

2007; Thedon et al., 2011; Kunzler et al., 2013). Apesar disso, não se tem resultados 

acerca da aplicação de fitas adesivas elásticas aplicadas na face posterior da 

articulação do tornozelo, sobre o controle postural após fadiga muscular.  

Quando aplicadas sobre a pele as fitas adesivas elásticas proporcionam tensão de 

tração devido à sua propriedade elástica, gerando grande input sensorial (i.e., o fluxo 

de informações sensoriais direcionadas ao sistema nervoso central) (Kumbrink, 2012), 

o qual é usado pelo sistema nervoso central para controle do movimento e da postura. 

Desta forma, este tipo de estímulo cutâneo poderia ser mais eficiente, quando 

comparado às fitas adesivas inelásticas, no que se refere à melhora do controle 

postural após fadiga muscular. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Oito homens foram voluntários para participação deste estudo e assinaram um TCLE. 

Aprovação ética foi fornecida pelo CEP da UESB (protocolo # 16054313.7.0000.0055). 

Os voluntários foram submetidos a uma avaliação do equilíbrio postural estático por 

meio de uma plataforma de baropodometria eletrônica (Footwork Pro), onde 

permaneciam em posição ortostática o mais imóvel possível durante o registro. 

Foram realizados dois registros de 30 segundos com intervalo de 1 minuto entre estes, 

sendo um registro obtido com os olhos abertos e outro com os olhos fechados. A 

ordem de execução dos registros (i.e., olhos abertos ou fechados) foi randômica para 

cada voluntário. O deslocamento do centro de pressão (CP) corporal foi analisado no 

software MATLAB® para obtenção de parâmetros estabilométricos no domínio do 

tempo (amplitude de deslocamento anteroposterior (AP) e médio-lateral (ML) do CP). 

Foram realizadas 2 contrações isométricas voluntárias máximas (CIVM) de extensão 

da coluna vertebral em um aparato desenvolvido por Kawano et al. (2008), estando 

sentados com o tronco posicionado em 120º de flexão em relação ao quadril. As CIVM 

foram mantidas por 3 (três) segundos cada e com intervalo de 60 segundos entre 

estas. O melhor desempenho foi usada para o cálculo de 60% da CIVM, a qual foi 

usada na tarefa de fadiga conforme proposto por Kavanagh et al. (2006). 

Foi utilizado o protocolo de fadiga proposto por Kavanagh et al. (2006) para indução 

da fadiga dos músculos extensores do tronco. A tarefa foi realizada no mesmo aparato 

utilizado para realização da CIVM e foi constituída por 30 segundos de contração 

isométrica submáxima a 60% da CIVM de extensão da de tronco, seguida por 30 
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segundos de repouso e então mais 20 segundos de contração isométrica submáxima 

a 60% da CIVM de extensão do tronco.  

Imediatamente após o protocolo de fadiga os voluntários foram submetidos a 2 (duas) 

condições experimentais em 2 (dois) dias não consecutivos: 1) controle; 2)  fita 

adesiva elástica aplicada apenas na face posterior da articulação do tornozelo. A 

ordem de execução destas condições foi randômica. 

Na condição controle os voluntários realizaram o protocolo de fadiga e em seguida 

permaneceram em postura ereta por 60 segundos antes do início do registro 

estabilométrico. Na condição fita adesiva elástica os voluntários realizaram o protocolo 

de fadiga e em seguida receberam a aplicação de uma fita adesiva elástica sobre o 

tendão do calcâneo (bilateralmente), a partir da tuberosidade do Calcâneo, sendo 

aplicada uma fita com 2,5 cm de largura e 10,5 cm de comprimento. 

Os dados estabilométricos obtidos após o protocolo de fadiga foram normalizados pela 

medida pre fadiga. Aplicou-se o teste t de Student para comparação das medidas 

normalizadas entre as intervenções (i.e., controle vs fita elástica). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foi observada diferença significativa entre as medidas estabilométricas entre as 

condições controle e fita adesiva elástica nas condições olho aberto e olho fechado (p 

> 0.05) (figuras 1 e 2). 

 
Figura 1. Média ± erro padrão do deslocamento AP e ML do CP normalizado (medida pos / 

medida pre) na condição olho aberto. 

 
Figura 2. Média ± erro padrão do deslocamento AP e ML do CP normalizado (medida pos / 

medida pre) na condição olho fechado. 

 

A fadiga de diversos grupos musculares pode comprometer o controle postural, 

predispondo os indivíduos a lesões no sistema muscular esquelético (Freitas et 

al. 2011). 

Estudos prévios têm utilizado a análise estabilométrica, visando investigar o 

efeito de intervenções que modifiquem a integração sensóriomotora (Vuillerme 
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& Pinsault, 2007). Neste contexto pode-se citar a aplicação de fitas adesivas 

inelásticas (i.e., esparadrapo) sobre o tendão do calcâneo pode melhorar o 

controle postural após fadiga dos músculos flexores plantares e dos extensores 

do tronco, por proporcionar estímulo cutâneo adicional para o ajuste postural 

realizado pelo sistema nervoso (Vuillerme & Pinsault, 2007; Thedon et al., 

2011; Kunzler et al., 2013). 

Nossa hipótese inicial era que as fitas adesivas elásticas poderiam 

proporcionar estímulo cutâneo intenso o suficiente para a melhora do controle 

postural após fadiga muscular. Apesar disso, nossos resultados não mostraram 

que este recurso seja efetivo na melhora do controle postural após a fadiga dos 

extensores do tronco. É importante frisar que a pequeno número amostral aqui 

usado pode ter limitado as análises.  

 

CONCLUSÕES 

Nossos resultados mostraram que a aplicação de fita adesiva elástica sobre a 

articulação do tornozelo não foi efetiva na melhora do controle postural após a fadiga 

dos extensores do tronco. 
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Análise do ajuste de curvas de regressão ao progresso da virose do 
endurecimento do fruto (CABMV) em variedades de Maracujazeiro 
‘Amarelo’ (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg)¹ 

 
Antonio Carlos da Mota Porto

2,4
, Antonio Carlos de Oliveira

3,4 
 

Resumo 
O maracujazeiro é atacado pelo vírus do endurecimento dos frutos (Cowpea aphid-
borne mosaic virus, CABMV). É sabida a existência de variabilidade entre genótipos 
quanto ao gradiente de sintomas de doenças em plantas. Avalia-se nesse trabalho o 
modelo de curva de regressão que melhor se ajusta ao progresso da virose me 4 
variedades de maracujazeiro ‘amarelo’ (Passiflora edulis Sims). As variedades 'Ceasa', 
BRS Gigante amarelo e BRS Sol do cerrado foram avaliadas em 2013 e a variedades 
“Ceasa' e BRS Rubi do Cerrado em 2014.  Foram selecionados aleatoriamente 60 
genótipos de cada variedade foram avaliadas fitopametricamente (escala de notas, 
índice de intensidade de infecção) em 30,60 e 90 Dias após Inoculação, quanto à 
sintomatologia foliar da doença. A compilação e análise dos resultado mostrou que, a 
partir da análise do coeficiente de determinação (R²), o modelo de regressão 
exponencial (y'= a*e^(bx)) foi o que melhor se ajustou à curva do progresso da virose 

para todas as variedades testadas. 
. 

Palavras-chave: CABMV, fitopatometria, maracujazeiro 'amarelo', regressão, 
variedade, virose do endurecimento dos frutos 
 
Analysis of regression curve fitting to the progress of fruit woodiness virus (CABMV) in 

varieties of Passionfruit 'Yellow' (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg)¹ 
 

Abstract 
The passion fruit is attacked by fruit woodiness virus (Cowpea aphid-borne mosaic 
virus, CABMV). The existence of variability between genotypes as the gradient of 
disease symptoms on plants is known. Evaluates this work the regression curve model 
that best fits the progress of the virus me 4 varieties of passion fruit 'yellow' (Passiflora 
edulis Sims). The varieties' Ceasa ', BRS and BRS Gigante yellow sun of the savannah 
were evaluated in 2013 and the varieties "Ceasa' and BRS Rubi Cerrado in 2014. We 
randomly selected 60 genotypes of each variety were evaluated phytopatometry 
(grading scale, index infection intensity) of 30.60 and 90 days after inoculation, the leaf 
symptomatology of the disease. The compilation and analysis of the results showed 
that, from the analysis of the coefficient of determination (R²), the exponential 
regression model (y = a * e ^ (bx)) was the best fit to the viral disease progress curve 

for all varieties tested.  
 

Keywords: CABMV, phytopatometry, passionfruit ‘yellow’, regression, varieties, 
fruit woodiness virus 
 

Introdução 
O maracujazeiro 'amarelo' (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg), dentro da 

passicultura, é a espécie que mais se destaca dentre as cultivadas (SOUZA & 
MELETTI, 1997), porém nota-se que a produtividade da mesma vem caindo ao longo 
dos últimos anos em decorrência de problemas fitossanitários (CAVICHIOLLI et al, 
2014). 

Uma das principais doenças que acometem o maracujazeiro é a virose do 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/si/Configurações%20locais/Temp/Rar$DIa0.024/Artigos%20recentes/Cavichioli,%202014.pdf
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endurecimento do fruto do maracujazeiro (VEFM), acarretada, no Brasil, pelo CAMBV 
(Cowpea aphid-borne mosaic virus). Os Sintomas foliares da virose incluem manchas 
anelares, deformações, mosaico e bolhosidades. Nos frutos a virose provoca 
deformações, redução no tamanho, endurecimento do pericarpo e grande redução da 
polpa (VIANA et al., 2014). Diante desse quadro, tem-se buscado no melhoramento 
genético a obtenção de variedades resistentes ao CABMV. 

Trabalhos como os de  PINTO et al., (2008); LEÃO et al., (2006) e VIANA et 
al., (2014) têm encontrado genótipos ditos ‘resistentes’ ao CABMV em condições de 
campo, lançando mão de análises de medidas fitopatométricas via escala de notas de 
severidade. As análises fitopatométricas também podem auxiliar na modelagem do 
avanço dos sintomas de doenças intra- e intergenótipos. Uma forma de modelagem do 
avanço de doenças pode ser a construção de curvas de progresso da doença a partir 
de dados de incidência e/ou severidade em determinados pontos temporais. Com isso, 
o estudo do ajuste de curvas ao progresso da doença pode auxiliar no entendimento 
da relação patógeno/ hospedeiro; identificação de ponto critico e/ou de controle, no 
caso de doenças não virulentas; e estratégias de manejo para convivência para 
doenças virulentas. Podemos observar essas funcionalidades nos trabalhos de  
JÙNIOR et al., (2005) e FIALLOS, (2011). 
 

Material e métodos 
O ensaio foi conduzido sob condições de casa de vegetação (50% de 

luminosidade), pertencente ao Campo Experimental da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, UESB, campus de Vitória da Conquista. 

As plantas de cada uma das variedades foram visualmente avaliadas 
fitopatometricamente [30, 60 e 90 dias após a inoculação (DAI)] quanto a mensuração 
da severidade dos sintomas foliares. Foram atribuídas notas em uma escala de 1 a 5, 
acordante aos sintomas apresentados pela folha, como apresentados na tabela 
abaixo, de autoria de JÚNIOR et al,.2004 (adaptada de NOVAES E REZENDE, 1999) 

 
TABELA 1. Notas e sintomatologia visual utilizada para a análise das folhas. 

Nota Sintoma visual 
1 Folha sem sintoma de mosaico   

2 
Folha com mosaico leve e sem 
deformações foliares  

3 
Folha com mosaico leve com 
deformações foliares  

4 
Folha com mosaico, bolhas e 
deformações foliares  

5 
Folha com mosaico severo, bolhas 
e deformações foliares 

 

Com a nota de cada genótipo, em cada época de avaliação, foi determinado o 
Índice de Intensidade de infecção (III), que tem variação de 0 a 100 (CZERMAINSKI, 
1999). As médias dos IIIs de 60 genótipos aleatórios de cada avaliação (30,60 e 90 
DAI), em cada variedade, foram submetidas a teste de ajuste a regressões para  
verificar-se o tipo de regressão que melhor se ajusta para modelar a velocidade de 
crescimento dos sintomas e a severidade do CABMV em cada variedade, nos dois 
anos de avaliação (2012-13, 2013-14). Os modelos de regressão avaliados serão: 
Linear, Exponencial, Logaritmica e Geométrica. A análise de ajuste se dará através 
das variáveis: coeficiente de determinação (R²) e  magnitude do P-value  de cada 
curva.  As variáveis foram analisadas com ajuda do Software Biostat 5.0 (AYRES, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/si/Configurações%20locais/Temp/Rar$DIa0.024/Artigos%20recentes/Viana%20et%20al.,%202014.pdf
file:///C:/Users/tony/Documents/Genplanta/PC/Junior%20et%20al..pdf
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2005). 
 

Resultados e discussão 
O modelo de equação exponencial é o que melhor se ajustou para todas as 

variedades nos dois anos de análises fitopatométricas. Isso pode ser observado 
verificando-se o coeficiente de determinação (R²), que foi maior para a curva 
exponencial em todas as variedades (Tabela 2 e 3) 
 

TABELA 2. Análise do ajuste da curva do progresso da doença para as variedades de 
Maracujazeiro ‘Amarelo’ para o ano 2012-13. 
 

 
Alguns trabalhos como os de VIANA et al. (2014); ABREU, (2006) trazem 

formulas ajustadas às curvas de progresso da doença do CABMV em maracujazeiro 
sob condição de campo. Porém, tanto quanto se sabe, não há na literatura relatos do 
uso da regressão exponencial no estudo da dinâmica temporal da severidade do 
CABMV.  

VIANA et al., (2014) utilizaram a regressão quadrática para a curva de 
progresso do CABMV em genótipos de pé franco sob condição de campo e obteve R² 
= 94,11%. ABREU (2006) obteve R² = 100% para genótipos em condição de campo, 
utilizando, também, regressão quadrática. Contudo, nesses dois trabalhos, leva-se em 
conta a construção da curva a partir de uma primeira avaliação de severidade com a 
planta já infectada. Ou seja, a curva do progresso da doença inicia-se com pares de 
coordenadas (x;y) com o valor de 0 ( tempo 0) no eixo ‘x’ e uma dado valor de 
severidade observado do eixo ‘y’. Diferente do presente trabalho, onde a curva do 
progresso do CABMV inicia-se no ponto de encontro em os eixos das coordenadas 
(0;0), como observado nas Figura 1 e 2. 
 
Conclusão 

Tanto para o primeiro quanto para o segundo ano de avaliação fitopatométrica, 
o modelo de curva de regressão que melhor se ajustou ao progresso da CABMV foi o 
exponencial. 
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RESUMO 

Pretendemos analisar a emergência de Esquemas Imagéticos (EI) em 
discursos proferidos pelos pastores Marco Feliciano e Silas Malafaia em 
sessões legislativas da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) brasileira na 
Câmara dos Deputados. Os Esquemas Imagéticos são, de acordo com 
Johnson (2007), estruturas anteriores à formulação do pensamento conceitual 
abstrato. A análise é voltada para a inter-relação entre a fala, aspecto que 
pertence à modalidade oral, e os gestos, aspecto pertencente à modalidade 
visual. A partir de trechos de vídeos extraídos dos discursos de Silas Malafaia e 
Marco Feliciano, identificamos e categorizamos os gestos para depois 
relacioná-los com a categorização dos Esquemas Imagéticos, levando em 
consideração também algumas questões prosódicas. No desenvolvimento das 
análises, utilizamos softwares profissionais para análise linguística, como o 
ELAN (Sloetdjes & Wittenburg 2008), que nos forneceu recursos para separar 
os diferentes níveis da análise multimodal (verbal, gestual e prosódico); o 
PRAAT (Boersma & Weeninck 2014) e o Prosograma (Mertens 2003), 
ferramentas fundamentais para as análises acústicas.  
PALAVRAS – CHAVE: gestos; esquemas imagéticos; multimodalidade; 
sessões legislativas. 
 

INTRODUÇÂO 
 

A Frente Parlamentar Evangélica (FPE), ou bancada evangélica, 
consiste em uma frente parlamentar do Congresso Nacional do Brasil 
composta por políticos evangélicos de diversos partidos, que defende os 
interesses das igrejas evangélicas brasileiras na Câmara dos Deputados. 
Tendo em vista o grande embate gerado pelo polêmico “casamento” entre 
Estado e religião promovido pela FPE e seu significativo crescimento dentro do 
Congresso Nacional, nós pretendemos a analisar, do ponto de vista da 
Linguística Cognitiva, a emergência de Esquemas Imagéticos nos discursos do 
autodenominado “deputado pastor” Marco Feliciano, que, em 2013, assumiu a 
presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), e do Pastor 
Silas Malafaia, cujas opiniões são frequentemente acolhidas na Câmara dos 
Deputados. Esquemas Imagéticos são, de acordo com Jonhson (2007), 
estruturas que constituem um nível pré-verbal, não-consciente, emergente de 
sentido. Ao analisar a emergência dessas estruturas nos discursos de Marco 
Feliciano e Silas Malafaia, pretendemos investigar como elas se relacionam 
com os gestos e com a fala. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

A presente pesquisa tem como desafio sistematizar as análises de 
dados de natureza multimodal, tendo em vista a complexidade da integração 
de dados de diferentes modalidades, a partir de recentes contribuições da 
Linguística Cognitiva para análises que englobam contextos reais de interação 
(c.f.CIENKI; MÜLLER, 2008, MÜLLER; CIENKI, 2009). Para tanto, foram 
analisados dois vídeos correspondentes a dois discursos proferidos em 
sessões legislativas da FPE: um do “deputado pastor” Marco Feliciano, e outro 
do pastor Silas Malafaia. Partimos da definição de Esquemas Imagéticos 
proposta por Johnson (2007): 

Esquemas imagéticos constituem um nível pré-verbal 

e, sobretudo, não-consciente; emergente, de sentido. 

Eles são padrões instanciados nos mapas neuronais 

topológicos que compartilhamos com outros animais, 

embora nós, como seres humanos, possuamos 

esquemas imagéticos específicos, que são mais ou 

menos característicos do nosso tipo de corpo e das 

características dos ambientes em que vivemos. Apesar 

de serem pré-verbais, eles desempenham um papel 

importante na sintaxe, na semântica e na pragmática 

das línguas naturais. Eles estão no cerne do 

significado, e são a base de linguagem, do raciocínio 

abstrato, e de todas as formas de interação simbólica. 

(JOHNSON, 2007, p. 145) 

 

A partir daí, começamos a trabalhar com a sistematização dos dados coletados 

de vídeos de discursos políticos dos representantes da Frente Parlamentar Evangélica 

brasileira, utilizando ferramentas computacionais como o ELAN (Sloetdjes & 

Wittenburg 2008), que nos auxiliou na sistematização das variáveis verbais, e o 

PRAAT (Boersma & Weeninck 2014), ferramenta chave para observação das variáveis 

prosódicas. Com o ELAN, transcrevemos os discursos de Marco Feliciano e Silas 

Malafaia e fizemos as categorizações, tanto dos gestos, quanto dos Esquemas 

Imagéticos, utilizando as categorias revistas por Cienki (2005), conforme Quadros 1 e 

2 da página 4. 

 

Finalmente, buscamos também estabelecer uma comparação entre ambos os 

discursos a fim de comprovar semelhanças e identificar a ocorrência dos Esquemas 

Imagéticos na argumentação político-religiosa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÂO 

A investigação do fenômeno de emergência dos Esquemas Imagéticos nos 

discursos dos representantes da Frente Parlamentar Evangélica, demonstra a 

possibilidade de que as variáveis verbais e gestuais interagem, no sentido de gerar 

Esquemas Imagéticos e, consequentemente, metáforas multimodais primárias, que 

podem ou não ser convencionais a depender do contexto no qual emergem. 

Durante o discurso de Marco Feliciano, percebemos que ele realiza muitos 

gestos ascendentes, - como apontar para cima – e muitos gestos repetitivos para 

marcar ênfase. Já no discurso de Silas Malafaia, percebemos um aumento 

considerável do volume de voz, o que reflete raiva e uma necessidade de transmitir 

autoridade. Ele também aponta repetidamente para marcar a ênfase do discurso e 

para fazer previsões. 

Os Esquemas Imagéticos visualizados foram classificados de acordo com a 

categorização proposta por Johnson (2007) e revista por Cienki (2005), sendo que os 

mais recorrentes na análise foram: Container, Cycle, Path, Surface, Force e Object. Ao 

analisar os vídeos, percebemos uma ocorrência maior dos gestos enfáticos, como 

Pointing, o que nos fez assumir a hipótese de que eles acontecem para reforçar os 

argumentos de caráter doutrinador dos políticos.  

CONCLUSÕES 

O domínio discursivo exerce influência no padrão gestual e nos Esquemas 

Imagéticos utilizados por Marco Feliciano e Silas Malafaia: eles realizam muito gestos 

de ênfase em conjunto com previsões proferidas no discurso, o que sugere que ambos 

agem como se fossem “profetas de Deus” mesmo estando no Congresso Nacional. 

 Além disso, a emergência de Esquemas Imagéticos no discurso político dos 

dois pastores reflete uma estratégia de persuasão do auditório sobre a validade do 

ponto de vista apresentado, além de ativarem enquadramentos pertencentes ao nosso 

sistema conceitual que guiam os sistemas de valores que são, de certa forma, 

fundamentados no discurso político (LAKOFF, 2014). A ativação desses 

enquadramentos, realizada de maneira multimodal, funciona como um mecanismo 

decisivo para a construção da imagem dos parlamentares. 

 

REFERÊNCIAS 

CIENKI, Alan. Image Schemas and Gestures. In: HAMPE, B; GRADY, J. (Eds.). From 

Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics. Berlin, New 

York: Mouton de Gruyter, 2005, p. 421-442. 

CIENKI, Alan; MÜLLER, Cornelia. Metaphor and gesture. Amsterdam: John 

Benjamins, 2008, p. 3-26. 

LAKOFF, George. Don't think of an elephant! Know your values and frame the 
debate: the essential guide for prograssives. Chelsea-CA: Chelsa Green Publishing, 
2004. 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
105 

 

 

JOHNSON, Mark. The meaning of the body: aesthetics of human understanding. 

Chicago: Unversity of Chicago Press, 2007 (edição original de 1981). 

SLOETDJES, H., & Wittenburg, P.. Annotation by category – ELAN and ISO DCR. 

In: Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and 

Evaluation (LREC 2008). Version 4.8.1, retrievied 20 November 2014 from 

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ by Max Planck Institute for Psycholinguistics, The 

Language Archive, Nijmegen, The Netherlands, 2008 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
106 

 

ATIVIDADE DE INVERTASES EM CAULES DE Stylosanthes CV. CAMPO 
GRANDE CULTIVADO NA AUSÊNCIA E PRESENÇA DE NITROGÊNIO1

 
 

Camila de Castro Almeida
2
,
 
Abdias José de Figueiredo

3
, Daniela Deitos Fries

4
, Ângela Farias 

Alcântara
2
, Daniel Lucas Santos Dias

3
, Renata Rodrigues Jardim Souza

3
, Rita Manuele Porto 

Sales
5 

 
1
Projeto financiado pela FAPESB. 

2
Graduando (a) em Ciências Biológicas, UESB, Itapetinga, BA. 

3
Doutorando (a) em Zootecnia, UESB, Itapetinga, BA. 

4
Profa. Adjunta, Departamento de Ciências Exatas e Naturais/ UESB, Itapetinga, BA. E-mail: 

friesdd@hotmail.com; 
5
Doutora em Zootecnia, UESB, BA. 

 

 

RESUMO: Objetivou-se avaliar o efeito do nitrogênio sobre a atividade de 
invertases em caules de plantas de estilosantes. O estudo foi realizado em 
área experimental da UESB, em Itapetinga-BA. A espécie avaliada foi 
Stylosanthes cv. Campo Grande e o experimento foi realizado na ausência e 
presença de nitrogênio (50 kg de N/ha) em parcelas de 2 x 3 m cada, com 4 
repetições. Foram avaliadas nos períodos da primavera e outono as atividades 
das invertases e os teores de açúcares redutores. Em caules de Stylosanthes, 
verificou-se redução na atividade da invertase ácida da parede celular (IAPC) e 
aumento na invertase neutra do citosol (INC), no outono. Tal variação não 
interferiu na atividade total das invertases. Entretanto, a presença de nitrogênio 
influenciou em aumento nos teores de açúcares redutores. Na primavera, 
houve aumento na atividade da IAPC em função do nitrogênio nos caules de 
Stylosanthes, enquanto que para as atividades da invertase ácida do vacúolo 
(IAV) e da INC, o nitrogênio influenciou de forma negativa, reduzindo a 
atividade dessas enzimas. Esses resultados refletiram na redução na atividade 
total das invertases neste período, porém houve aumento nos teores de 
açúcares redutores nos caules de Stylosanthes em função do nitrogênio nesse 
período. Dessa forma, conclui-se que, em caules de Stylosanthes cv. Campo 

Grande, essas enzimas não apresentam um padrão de resposta de suas 
atividades em função da adubação nitrogenada. 
Palavras-chave: enzimas, invertase, nitrogênio, Stylosanthes 
 

ACTIVITY INVERTASES IN STEMS OF Stylosanthes CV. CAMPO GRANDE 
GROWN IN THE ABSENCE AND PRESENCE OF NITROGEN 

 

ABSTRACT: The objective was to evaluate the effect of nitrogen on the 
invertase activity in stems of estilo plants. The study was conducted in the 
experimental area of UESB in Itapetinga-BA. The evaluated species was 
Stylosanthes cv. Campo Grande and the experiment was conducted in the 
absence and presence of nitrogen (50 kg N / ha) in plots 2 x 3 m each, with four 
repetitions. They were evaluated in periods of spring and autumn the activities 
of invertase and the levels of reducing sugars. In stems Stylosantes, there was 
a reduction in the activity of cell wall invertase (IAPC) and increase in cytosolic 
neutral invertase (INC), in autumn. This change did not affect the overall activity 
of invertase. However, the presence of nitrogen influenced by increase in 
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reducing sugars. In the spring, there was an increase in the IAPC activity as a 
function of nitrogen in the stems of Stylosanthes, while for the activities of acid 
invertase in the vacuole (IAV) and the INC, nitrogen influenced negatively by 
reducing the activity of these enzymes. These results reflected the reduction in 
total the invertase activity in this period, but there was an increase in reducing 
sugars in the stems of Stylosanthes as a function of nitrogen in this period. 
Thus, it is concluded that in stems of Stylosantes cv. Campo Grande, these 
enzymes do not have a response pattern of its activities related to nitrogen 
fertilization. 
Keywords: enzymes, invertase, nitrogen, Stylosanthes 

 

Introdução 

O nitrogênio possui um efeito positivo sobre a produtividade das plantas 
forrageiras, estimulando o crescimento de tecidos novos. As respostas dessas 
plantas à irrigação e adubação nitrogenada variam conforme o seu potencial 
genético, a frequência de corte e as condições edafoclimáticas (Magalhães et 
al., 2012). 

O uso de leguminosas em pastagens, além da incorporação de 
nitrogênio, também contribui para melhorar a qualidade da dieta animal. Essas 
leguminosas são utilizadas como fixadoras de nitrogênio em pastagens, mas 
depende do estabelecimento de uma simbiose entre a planta e a bactéria 
fixadora (rizobium) (Carvalho & Pires, 2008). 

Os vegetais apresentam diferentes tipos de carboidratos de reserva, 
solúveis e insolúveis (KELLER; PHARR, 1996). Sua distribuição entre os 
órgãos da planta é favorecida, entre outros processos, à atividade de enzimas 
como as invertases, cuja ação ou alteração em função de algum fator deve ser 
estudada para um maior conhecimento da fisiologia e melhoria nas técnicas de 
manejo.     

Diante desses aspectos, objetivou-se avaliar o efeito do nitrogênio sobre 
a atividade de invertases em caules de plantas de Stylosanthes cv. Campo 
Grande, em dois períodos do ano. 

 

Material e métodos 

O estudo foi realizado na UESB, em Itapetinga-BA. A espécie avaliada 
foi Stylosanthes cv. Campo Grande na ausência e presença de nitrogênio (50 
kg de N/ha) em parcelas de 2 x 3 m cada, com 4 repetições. 

Após 30 dias do plantio, as plantas foram cortadas a 5 cm do solo e foi 
feita a adubação nitrogenada. As avaliações foram realizadas nos períodos de 
outono e primavera. Foram coletadas folhas expandidas e estas foram imersas 
em nitrogênio líquido para paralisar a atividade enzimática e depois foram 
armazenadas em freezer -80ºC. 

A extração e incubação das invertases solúveis (Invertase Ácida do 
Vacúolo – IAV e Invertase Neutra do Citosol – INC) foram realizadas conforme 
descrito por ZENG et al. (1999) e a invertase insolúvel (Invertase Ácida da 
Parede Celular – IAPC) segundo CAZETTA et al. (1999), ambas modificadas 
por FRIES et al. (2007).  

A incubação foi realizada nos tempos 0 (T0) e 60 minutos (T60). Para o 
T0, 100 μL da amostra foram homogeneizadas em meio de incubação e a 
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reação paralisada em N2 líquido. Reações sem incubação (T0) foram 
determinadas para eliminar açúcares redutores pré-existentes. Para o T60, 100 
μL da amostra foram homogeneizadas em eppendorfs e incubadas em banho-
maria a 30ºC por 60 minutos. Em seguida, a reação foi paralisada em N2 
líquido. 

As enzimas foram quantificadas por espectrofotometria no comprimento 
de onda de 540 nm, utilizando-se curva padrão de glicose e pelo método do 
DNS proposto por Miller (1959). 

Os açúcares redutores foram quantificados no mesmo extrato das 
invertases solúveis pelo método do ácido 3-5dinitrossalicílico (DNS) proposto 
por Miller (1959). 

Os dados estatísticos foram submetidos à análise de regressão múltipla, 
com seleção de um modelo linear, cujos coeficientes foram avaliados pelo teste 
t, adotando-se α = 0,05. Testou-se inicialmente uma equação com efeito linear, 
quadrático e cúbico além dos efeitos de interação dos fatores Enzimas e doses 
de nitrogênio. Para o modelo escolhido foi apresentado o coeficiente de 
determinação (R2) para avaliar a adequação do modelo. 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Em caules de Stylosanthes, o nitrogênio influenciou em redução na 
atividade da IAPC. Quanto à atividade da IAV em caules de Stylosanthes, não 
houve influência do nitrogênio. Já, para a INC houve efeito positivo do 
nitrogênio (Figura 1). 

Em Stylosanthes, por exemplo, o efeito do nitrogênio, de maneira geral, 
não obedeceu a um padrão na atividade das invertases de caule, promovendo 
redução da IAPC e aumento da INC. Ao analisar a soma da atividade das três 
invertases juntas (atividade total), verificou-se que no período de outono, no 
caule, a variação individual observada em função do nitrogênio não interferiu 
(Figura 1), indicando que pode ter havido a compensação de uma em 
detrimento da outra. 

No período do outono, a presença de nitrogênio influenciou em aumento 
nos teores de açúcar redutores em caules de Stylosanthes (Figura 1). 

 

    
Figura 1. Atividade da invertase ácida da parede celular (IAPC), invertase 
ácida do vacúolo (IAV) e invertase neutra do citosol (INC), atividade total das 
invertases (ATI) e açúcares redutores (AR) em caules de Stylosanthes Campo 
Grande cultivado na ausência (s/N) ou presença de nitrogênio (c/N), no período 
de outono. * Significativo a α=0,05 de probabilidade. 
 

Quanto ao período de primavera, houve aumento na atividade da IAPC 
em função do nitrogênio nos caules de Stylosanthes, enquanto que para as IAV 
e INC o nitrogênio influenciou de forma negativa, reduzindo a atividade dessas 
enzimas (Figura 2). 

A presença do nitrogênio influenciou (P<0,05) na atividade total das 
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invertases do colmo de Stylosanthes, promovendo reduções nessas atividades. 
Tal redução pode estar relacionada principalmente à IAV, que foi a enzima 
mais afetada pela presença de nitrogênio nos caules dessas plantas. 

 

     

Figura 2. Atividade da invertase ácida da parede celular (IAPC), invertase 
ácida do vacúolo (IAV) e invertase neutra do citosol (INC), atividade total das 
invertases (ATI) e açúcares redutores (AR)em caules de Stylosanthes cv. 
Campo Grande na ausência (s/N) ou presença de nitrogênio (c/N), no período 
da primavera. * Significativo a α=0,05 de probabilidade. 

 

Apesar da redução na atividade total das invertases no período da 
primavera, houve influência significativa do nitrogênio, promovendo um 
aumento em torno de 20% nos teores de açúcares redutores de caules de 
Stylosanthes (Figura 2). 

A função das invertases é promover a clivagem da sacarose nas células, 
e as isoformas dessas enzimas se encontram em locais específicos, indicando 
uma atuação mais direcionada, como a promoção de um gradiente de sacarose 
favorecendo os órgãos dreno pela invertase ácida da parece celular, regulação 
osmótica pela ação da invertase ácida do vacúolo (KOCH, 2004) e manutenção 
celular pela invertase neutra do citosol (ROITSCH, 2000). Apesar disso, alguns 
autores observaram alterações distintas nos níveis enzimáticos em função de 
estágio de desenvolvimento ou em resposta a ações externas, sugerindo que a 
atuação dessas enzimas pode variar em função de qualquer fator. Dessa 
forma, todas podem estar relacionadas à manutenção, ajustamento osmótico 
ou outro.  

O aumento ou a redução na atividade das invertases reflete no aumento 
ou redução do conteúdo de açúcares redutor nos diferentes órgãos da planta, 
nas diferentes estações do ano, já que estes estão diretamente relacionados 
(DANTAS et al., 2005). 

Esses fatores evidenciam a divergência na atividade das invertases 
durante as diferentes estações do ano, bem como sob a presença ou não de 
fontes nitrogenadas, fato importante, uma vez que o nitrogênio é componente 
principal da estrutura das enzimas, já que estas são proteínas, que por sua vez 
são constituídos por cadeias de aminoácidos (ROITSCH et al., 2000). 

 

Conclusão 

Em caules de plantas de Stylosanthes cv. Campo Grande as enzimas 
não apresentam um padrão de resposta de suas atividades em função da 
adubação nitrogenada. 
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Análise citogenética de peixes da ordem characiformes em bacias 
hidrográficas da Bahia1 

 
Erica P. dos Santos², Paulo Roberto A. de Mello Affonso

4 

 

RESUMO: Visando ampliar os estudos citogenéticos em peixes da ordem 
Characiformes com ocorrência nas bacias costeiras da Bahia, foram realizadas 
análises cromossômicas entre duas famílias distintas: Characidae e 
Curimatidae. Após uma estimulação na divisão mitótica das células, os 
cromossomos em metáfase passaram por técnicas de coloração convencional 
com Giemsa, bandamento C e coloração com o nitrato de prata. Astyanax 
bimaculatus (Characidae) coletada nas bacias do Rio de Contas e Recôncavo 
Sul apresentou um número cromossômico diplóide de 2n=50, com 
6m+28sm+12 st+4a (NF=96). A partir de técnica com coloração por nitrato de 
prata foram detectadas regiões organizadoras de nucléolo em quatro 
cromossomos subtelocêntricos. Em Steindachnerina elegans (Curimatidae), 
coletada no Rio Almada, também na Bahia, o número cromossômico padrão 
diplóide foi 2n=54 cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. Na técnica 
de bandamento C corada com DAPI, observaram-se blocos heterocromáticos 
nas regiões metacêntricas dos cromossomos e aparentemente, apresentou um 
par de impregnações por nitrato de prata. Serrasalmus brandtii (Characidae) 
apresentou 2n=60 cromossomos e em coloração feita com DAPI analisou 
presença de heterocromatina em quase todos os cromossomos, incluindo 
marcações diagnósticas para o gênero. As regiões organizadoras de nucléolos 
foram impregnadas em 10 cromossomos. Esses resultados demonstram a 
variação citogenética em Characiformes, com padrões úteis para 
citotaxonomia.  
 
Palavras Chave: Characiforme, Characidae, curimatidae, diversidade, 
cromossomos 

 
TITLE: Cytogenetic analysis of fish characiforms order in river basins of Bahia1

 

 
ABSTRACT: Aiming to expand the cytogenetic studies in fish Characiformes 
occurring in coastal Bahia basins, chromosomal analyzes were performed 
between two distinct families: Characidae and Curimatidae. After a stimulation 
of mitotic cell division in metaphase chromosomes passed through conventional 
staining with Giemsa, C-banding and staining with silver nitrate. Astyanax 
bimaculatus (Characidae) collected in the Rio de Contas and South Reconcavo 
basins showed a diploid chromosome number of 2n = 50, with 6m + 28sm + 12 
+ 4th st (NF = 96). From technique with silver nitrate staining of nucleolar 
organizing regions were detected in four subtelocentric chromosomes. In 
Steindachnerina elegans (Curimatidae), collected in Rio Almada, also in Bahia, 
standard diploid chromosome number was 2n = 54 metacentric and 
submetacentric chromosomes. In the banding technique stained with DAPI C, 
were observed in the heterochromatic block metacêntricas regions of 
chromosomes and apparently showed a pair of impregnations of silver nitrate. 
Serrasalmus brandtii (Characidae) presented 2n = 60 chromosomes and 
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coloring done with DAPI analyzed the presence of heterochromatin in almost all 
chromosomes, including diagnostic markers for the genre. The nucleolar 
organizer regions were soaked in 10 chromosomes. These results demonstrate 
the cytogenetic variation in Characiforms with useful standards for 
cytotaxonomy. 
KEYS WORDS: Characiform, Characidae, Curimatidae, diversity, 
chromosomes 
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INTRODUÇÃO 
 

Os peixes são os mais numerosos entre os vertebrados, com mais de 
28.000 espécies descritas (POUGH et al., 2008). A região Neotropical possui a 
ictiofauna de água doce mais diversificada do mundo, com cerca de 50% da 
fauna conhecida (Reis et al.).  

As espécies constituintes da ordem Characiformes possuem cariótipos 
bastante heterogênios, ao lado de outros bem mais conservados na estrutura 
cariotípica. Além disso, exibem uma ampla variação no número diplóide 
(ARTONI, 2000).  

As análises citogenéticas na família Curimatidae indicam um   alto grau 
de conservação cariotipica macroestrutural. Estudos mostram que 84% das 
espécies possuem 2n=54 cromossomos e a maioria deles são metacêntrico 
e/ou submetacêntrico (FELDBERG et al, 1993; BRASSESCO et al.; 2004). 

Os estudos citogenéticos na família Characidae evidenciam uma 
extensa variabilidade cromossômica com predominância de cariótipos com 
2n=48 a 2n=54 cromossomos (Oliveira et al., 1988). Essa família apresenta 
uma variabilidade de número e forma cariotípica tanto em espécies de um 
mesmo gênero (Morelli et al., 1983; Falcão et al., 1984), como entre 
populações da mesma espécie (Moreira-Filho; Bertollo, 1991).  As pesquisas 
utilizam-se técnicas para os estudos cromossômicos que permitem localizar a 
heterocromatina constitutiva e as RONs de forma mais rápida e precisa, sendo 
a banda C e a NOR respectivamente, as mais usadas rotineiramente nos 
laboratórios.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização do presente estudo foram coletadas três espécies em 
lugares distintos nas bacias hidrográficas de água doce da Bahia, Rio Almada 
(Ilheus), Frisuba (Jequié) e Rio Jequiriça (Mutuípe). Utilizou-se os rins para 
obtenção de Metáfases em laminas coradas com Giemsa. Os procedimentos 
de bandamento C para obtenção de regiões heterocromáticas foram 
realizados, de acordo com SUMNER, 1972, com modificações. A técnica de 
impregnação por nitrato de prata foi feita segundo, Howell e Black (1980). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Astyanax bimaculatus apresentou cariótipo de 2n=50 6m+28sm+12 
st+4a (NF=96) com (M, SM, ST e A), além de um par submetacêntrico bem 
maior do que os outros. Não sendo possível observar regiões 
heterocromáticas. Evidenciando impregnações de quatro cromossomos com 
utilização do nitrato de prata). O cariótipo ancestral de Astyanax, possivelmente 
tenha sido constituído por 50 cromossomos Pazza e Kavalco (2007). Em 
Serrasalmus brandtii mostrou um cariótipo 2n=60, 16m+18sm+16st+10a 
(NF=110).  Nakayama et al., 2001 surgere que o ancestral de S. brandtii 
apresentou numero diploide para este genero de 2n=60 cromossomos. O 
número diploide em Steindachinerina elegans foi de 2n=54 (Figura1), 

(NF=108), cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. Presente em 

quase todos os gêneros curimatídeos e juntamente com a estrutura meta- 
submetacêntricos seja adaptativo para os curimatidae. (VARI, 1989). 

 
FIGURA 1- Cariótipo de Stendachnerina elegans com 2n=54 

cromossomos corados com Giemsa. 
  A heterocromatina tem uma participação importante na diferenciação 
cariotipica de muitos grupos taxonômicos (ROCHA and POMPOLO, 1998). As 
regiões heterocromáticas foram fortemente marcadas somente em 
cromossomos de S. elegans e S. brandtii utilizando DAPI. 
  As Ag-RONs também tem se mostrado importante para o estudo taxonômico 
em peixes. Podendo ser caracterizados pelo número de cromossomos 
portadores de Ag-RONs, os quais podem variar de 1 a 15 (SALVADOR; 
MOREIRA-FILHO, 1991). As três espécies estudadas apresentaram RONs, 
com impregnações bem visíveis em S. brandtii e A. bimaculatus (figura2). 

 
FIGURA 2.  Metáfases somáticas de S. brandtii impregnadas por nitrato de 

prata, evidenciando cromossomos portadores de RONs.                            
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CONCLUSÕES 

 Com base no trabalho proposto, evidencia-se que os Characiformes 
apresentam grupos cariotipicamente conservados, como Curimatidae, e outros 
mais heterogêneos, como em Characidae. Essa variação se traduz tanto na 
diversidade de tipos cromossômicos como nas modificações microestruturais 
relacionadas à heterocromatina e distribuição de RONs. 
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Estudos citogenéticos de gênero Frieseomelitta (HYMENOPTERA, 
MELIPONINI) da região sudoeste da Bahia1 

 
Jádilla Mendes dos Santos

2
, Ana Maria Waldschmidt

3 
 

RESUMO 

As abelhas da tribo Meliponini são popularmente conhecidas como abelhas 
indígenas sem ferrão, pois possuem acúleo ou ferrão atrofiado. Realizam um 
importante papel nos ecossistemas, polinizando espécies vegetais nativas ou 
cultivadas, contribuindo para a manutenção da fauna e flora do seu habitat.  O 
gênero Frieseomelitta Friese (1900) pertence a esse grupo e seis de suas 16 
espécies ocorrem na Bahia. Esse trabalho tem por objetivo caracterizar 
citogeneticamente as espécies de abelha do gênero Frieseomelitta da região 
sudoeste da Bahia. Foram analisadas quatro espécies de Frieseomelitta, 
determinando o número cromossômico de 2n=30, número encontrado para 
outras espécies deste gênero por Rocha et al. (2002). O bandamento C 
determinou a morfologia dos cromossomos segundo o proposto por Imai et al 
(1988). A técnica de FISH (Fluorescent in Situ Hybridization) foi utilizada para a 
detecção das sequências microssatélites em Frieseomelitta. Os sinais positivos 
apresentaram-se variáveis em relação à quantidade e localização dos mesmos 
nos cromossomos, além de confirmar a riqueza em AT para a tribo Meliponini. 
 

PALAVRAS-CHAVE 

Abelhas sem ferrão, Apidae, Citogenética, Fluorescent in situ hybridization, 
heterocromatina.  
 

Cytogenetics studies of genus Frieseomelitta (HYMENOPTERA, 
MELIPONINI) of Bahia southwest region from1

 
 

Jádilla Mendes dos Santos2, Ana Maria Waldschmidt3 
 

ABSTRACT 

The bees of Meliponini tribe are popularly know as indigenous stingless bees, 
because have aculeous or sting stunted. Perform an important role in 
ecosystems, pollinating native or cultivated plant species, contributing to the 
maintenance of their habitat's flora and fauna. Gender Frieseomelitta Friese 
(1900) belongs to this group and six of its 16 species occur in Bahia. This work 
aims to characterize cytogenetically the Frieseomelitta kind of bee species of 
the southwest region of Bahia. Four species of Frieseomelitta were analyzed, 
determining the chromosome number of 2n = 30, number found for other 
species of this genus by Rocha et al. (2002). The C-banding determined the 
morphology of the chromosomes according to the proposed by Imai et al 
(1988). The FISH technique (Fluorescent In Situ Hybridization) is used for the 
detection of microsatellite sequences in Frieseomelitta. The positive signs 
showed up variables on the amount and location on the chromosomes, besides 
confirming the richness in AT for Meliponini tribe. 
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KEYWORDS 

Stingless bees, Apidae, Cytogenetic, Fluorescent in situ hybridization, 
heterocromatin.  
 

INTRODUÇÃO 

As abelhas, juntamente com as formigas e vespas integram a ordem 
Hymenoptera, terceira maior dentro da classe Insecta, sendo que a família 
Apidae Latreille, 1802 possui maior diversidade de espécies e subdivide-se em 
cinco subfamílias: Andreninae, Colletinae, Halictinae, Megachilinae e Apinae, 
que tem a tribo Meliponini como representante (MOURE, 2015). Dentro desta 
tribo estão alocadas as abelhas sociais sem ferrão ou meliponíneos, que 
possuem acúleo atrofiado e são conhecidos como abelhas indígenas sem 
ferrão (NOGUEIRA-NETO, 1997). Dentre os meliponíneos, o gênero 
Frieseomelitta contém 19 espécies descritas e distribuídas exclusivamente na 
região Neotropical, indo da América do Sul e Central ao México (OLIVEIRA et 
al., 2011; CAMARGO E PEDRO, 2003). Destas, apenas cinco apresentam 
descrição citogenética, restrita a número cromossômico e bandamento C 
(ROCHA et al, 2003; COSTA, 2011). 
Estudos citogenéticos podem ser utilizados para compreender os processos 
evolutivos e a variabilidade genética das espécies, além de contribuir para 
estudos taxonômicos e populacionais. Dessa forma, eles constituem um 
instrumento capaz de inferir a história evolutiva dos organismos (GUERRA, 
1988). 
 

OBJETIVO DO TRABALHO 

Este estudo tem por objetivo caracterizar citogeneticamente quatro espécies de 
Frieseomelitta da região sudoeste da Bahia por meio de técnicas de 
citogenética clássica e molecular. Os dados permitirão determinar o número, a 
morfologia, a distribuição e a constituição da heterocromatina dos 
cromossomos metafásicos além de descrever a relação evolutiva entre as 
espécies estudadas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para esse estudo foram amostradas Frieseomelitta sp nov. de Jequié, 
Frieseomelitta dispar (Moure, 1950) de Nova Ibiá e de Florestal, distrito de 
Jequié, Frieseomelitta francoi (Moure, 1946) de Santa Inês e Frieseomelitta 
doederleini (Friese, 1900) de Nova Ibiá. Foram coletados indivíduos adultos de 
cada colônia para a identificação por especialista e cerca de vinte e cinco 
larvas pós-defecantes/colônia para as preparações citogenéticas. 
As larvas foram colocadas em solução de colchicina hipotônica a 0,005% e 
processadas segundo Imai (1988). A coloração convencional foi realizada com 
Giemsa e tampão Sorënsen (1:30) respectivamente. 
O Bandamento C foi feito a partir do protocolo proposto por Sumner (1990), 
com modificações nos tempos do Ba(OH)2.  
A técnica de FISH foi realizada de acordo com Pinkel et al, 1986. Foram 
utilizadas como sondas os microssatélites: (GA)15, (GC)15, (GAA)10, (CAA)10, e 
(GAG)10. As sondas foram marcadas diretamente com Cy3 durante a síntese, 
como descrito por Kubat et al.,(2008). 

http://moure.cria.org.br/catalogue?id=14074
http://moure.cria.org.br/catalogue?id=15321
http://moure.cria.org.br/catalogue?id=16968
http://moure.cria.org.br/catalogue?id=19556
http://moure.cria.org.br/catalogue?id=1158
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As preparações foram analisadas em fotomicroscópio de epifluorescência 
Olympus BX50, com sistema digital de captura de imagens (Image Pro 
Plus,Media Cybernetics). Os cromossomos metafásicos foram pareados e 
classificados baseando-se na localização da heterocromatina segundo Imai et 
al. (1991): Metacêntricos (M), Metacêntricos com heterocromatina constitutiva 
na região pericentromérica e telomérica (Mt), Acrocêntricos (A) e 
Pseudoacrocêntricos (AM). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado o número cromossômico 2n=30 para todas as fêmeas  de 
Frieseomelitta, resultado constante em outras espécies deste gênero. Foi 
encontrado um par de cromossomos com morfologia incomum na tribo, em 
Frieseomelitta doederleini, denominado por Carvalho & Costa (2011) como Mt.  
Segundo esses autores, esse cromossomo pode ter surgido 
independentemente, mesmo sendo isso contraditório com a conservação do 
cariótipo verificada no gênero. Sendo assim, a fórmula cariotípica encontrada 
para as espécies de Frieseomelitta de Nova Ibiá foi: 2k=2M+2Mt+6A+20AM para 
Frieseomelitta doederleini e 2k=4M+4A+22Am para Frieseomelitta dispar 
(Figura 1). 
A espécie Frieseomelitta doederleini apresentou um cariótipo mais recente com 
seis cromossomos acrocêntricos e vinte pseudoacrocêntricos, além de um par 
metacêntrico e um par denominado Mt, surgido de uma inversão pericêntrica 
rara. A espécie Frieseomelitta dispar apresentou um cariótipo mais basal com a 
diminuição do número de cromossomos acrocêntricos e o aumento de 
pseudoacrocêntricos. Imai et al. (1988) explicam essa mudança de morfologia 
através da Teoria da Interação Mínima, em que cromossomos acrocêntricos, 
teriam uma adição de heterocromatina em um dos braços tornando-se 
pseudoacrocêntricos, mais estáveis que os acrocêntricos. 
A técnica de FISH (Fluorescent in Situ Hybridization) mostrou-se bastante 
eficiente quanto à detecção das sequências microssatélites em Frieseomelitta 
(Figura 2). Foi possível observar a distribuição e a localização dessas 
sequências na maioria dos cromossomos das espécies analisadas. Os sinais 
positivos apresentaram-se variáveis em relação à quantidade e localização dos 
mesmos.  
O microssatélite (GA)15 não evidenciou marcações em Frieseomelitta sp nov. 
Em Frieseomelitta dispar apresentou acumulação em grandes blocos e em 
todo o braço longo da maioria dos cromossomos, em um par ocorreu 
acumulação dessas sequências ao longo de todo cromossomo. Na espécie 
Frieseomelitta francoi, as marcações se concentraram no braço longo da 
maioria dos cromossomos, em três pares por todo o cromossomo e dois pares 
com marcações discretas. Em Frieseomelitta doederleini houve uma 
acumulação terminal no braço curto e longo de dois pares. O par de 
cromossomos Mt evidenciou uma acumulação coincidente com o padrão 
heterocromático e quatro cromossomos apresentaram marcações na região 
pericentromérica. 
As sequências (CG)15 foram detectadas em todas as espécies. Os padrões de 
marcação foram bastante variáveis. Em Frieseomelitta sp. nov.  os sinais 
estavam dispersos, na região terminal e intersticial dos cromossomos e apenas 
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um par evidenciou sinais em toda extensão cromossômica. Em Frieseomelitta 
dispar a sequência mostrou-se dispersa em todos os cromossomos, com 
exceção de alguns pares onde a marcação encontrou-se na região terminal e 
pericentromérica. Os sinais em Friseomelitta doederleini foram fortes e 
marcaram todos os cromossomos, em toda sua extensão.  
O tri-nucleotídeo (CAA)10 foi amplamente distribuído entre os cromossomos de 
Frieseomelitta sp. nov. um par foi marcado totalmente, um par apresentou uma 
sutil marcação na porção terminal de um dos braços e nos demais foram 
observados grandes blocos ocupando totalmente um dos braços 
cromossomicos. A espécie Frieseomelitta dispar não apresentou homologia 
com esse tri-nucleotídeo. Em Frieseomelitta francoi os sinais foram mais fortes 
e pontuais. No par de Mt a marcação foi coincidente com o padrão 
heterocromático. Em dois pares houve marcação em toda extensão dos 
braços, em três pares no braço longo e nos demais cromossomos no telômero 
do braço curto e em regiões intersticiais. Em Frieseomelitta doederleini o sinal 
foi detectado em quase todos os cromossomos do complemento cariotípico.  
Os microssatélites (GAA)10 Em Frieseomelitta sp nov, esta sequência, com 
sinal mais fraco que em Frieseomelitta francoi,  concentrou-se no braço longo 
da maior parte dos cromossomos. Em Frieseomelitta dispar alguns pontos 
foram mais significativos, alguns na metade dos braços cromossômicos e 
outras, na região terminal. Nas espécies Frieseomelitta francoi e Frieseomelitta 
doederleini não foram observados sinais de hibridação.   
As sequências (GAG)10 apresentaram menos homologia em relação às demais 
sequências utilizadas. Em Frieseomelitta sp os sinais concentraram-se em 
regiões terminais e em alguns cromossomos em regiões pericentroméricas. 
Frieseomelitta francoi apresentou marcações em quase todos os cromossomos 
em toda sua totalidade. Não foi evidenciada qualquer marcação em 
Friseomelitta dispar e Frieseomelitta doederleini. 
É possível destacar que as espécies de Frieseomelitta possuem o genoma rico 
em A:T, observando que as marcações mais fortes foram aquelas em que as 
sondas possuíam a base A - (GA)15, (CAA)10, (GAA)10 e (GAG)10. Miranda et 
al(2013) mostraram que no gênero Cephalotrigona o genoma também é rico 
em A:T.  Rocha et al (2003) mostraram que em Meliponini, o genoma é rico em 
A:T, exceto nas extremidades de pseudoacrocêntricos que são ricos em GC, 
onde provavelmente estão localizados genes ribossômicos. Estes dados 
corroboram os encontrados neste trabalho com as sondas de microssatélites 
utilizadas na técnica de FISH. 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos se mostram úteis para a caracterização das espécies de 
Frieseomelitta do sudoeste da Bahia, a partir da determinação do número, 
morfologia, distribuição e constituição da heterocromatina dos cromossomos. A 
técnica de FISH foi utilizada pela primeira vez no gênero e os resultados 
encontrados são inéditos. Portanto, estes estudos revelam-se de grande 
importância para futuras análises populacionais, contribuindo com informações 
que auxiliam na taxonomia e conservação destas abelhas e consequentemente 
a biodiversidade da região. 
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IMAGENS 

Figura 1. Cariótipo de fêmeas das espécies Friseomelitta doederleini(a) e 
Frieseomelitta dispar (b) de Nova Ibiá após a técnica de bandamento C.  
 

 

Figura 2. Metáfases de fêmeas de Frieseomelitta após a técnica de FISH. As 
setas (→) indicam as marcações coincidentes com heterocromatina constitutiva 
no par Mt. 
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FECUNDIDADE DO ERMITÃO CALCINUS TIBICEN (HERBST, 1791) 
(CRUSTACEA, PAGUROIDEA) NO LITORAL DE ITACARÉ, BAHIA12 

 Jéssica Gomes Mercês13, Vivian Fransozo14 

Resumo: O conhecimento sobre aspectos biológicos dos animais é informação básica 
para fundamentar as atitudes de conservação tanto das espécies como do ambiente 
no qual eles vivem. Entre estes, a fecundidade (F) é um parâmetro comparativo que 
indica o potencial reprodutivo de cada espécie. Desse modo, determinou-se a 
fecundidade do ermitão Calcinus tibicen (Herbst, 1791), na região de Itacaré, Bahia. 
As coletas dos ermitões foram realizadas, bimestralmente, num período de um ano. 
Do total de indivíduos obtidos, 224 fêmeas ovígeras foram encontradas; das quais, 
utilizaram-se 175 exemplares para as análises (com ovos em estágio embrionário 
inicial). Os espécimes escolhidos para este estudo foram mensurados quanto ao 
comprimento do escudo cefalotorácico (CE). Após a retirada de todos os ovos de cada 
fêmea ovígera, a contagem de ovos foi manual e direta. As seguintes equações foram 
ajustadas aos pontos empíricos do gráfico: linear F=336,13CE-501,76 (R2=0,107); 
exponencial F=85,81e0,427CE (R2=0,013) e potência F=69,2CE1,367 (R2=0,013). No 
entanto, as regressões ajustadas para a relação do CE vs. número de ovos postos por 
fêmea (F) não indicaram nenhuma tendência matemática. O número de ovos variou 
dentro de uma mesma classe de tamanho das fêmeas, ou seja, numa mesma classe 
de tamanho há fêmeas com números variáveis de ovos.  Desse modo, conclui-se que 
a fecundidade da população analisada não está diretamente relacionada com o 
tamanho do ermitão. 

Palavra-chave: Anomura, fêmeas, ovos, reprodução. 

FECUNDITY OF HERMIT CRAB CALCINUS TIBICEN (HERBST, 1791) 
(CRUSTACEA, PAGUROIDEA) IN THE COAST OF ITACARÉ, BAHIA 

Abstract: The knowledge of biological characteristics of animals is basic information to 
justify the preservation attitude of both species and environment. Among these 
characteristics the fecundity (F) is a method of comparison which indicates the 
reproductive potential of each species. Assessed the fecundity of the hermit crab 
Calcinus tibicen (Herbst, 1791) in the region Itacaré, Bahia. Sampling of hermit crabs 
was carried out, bimonthly, during one year. A total of 224 individuals was collected, 
but only 175 ovigerous female (which had eggs in an early embryonic development) 
was analysed. The chosen specimes to this study were measured about the 
cephalothorax shield length (CL). after all the eggs were taken off from ovigerous 
female, the eggs were counting manual and direct. The following equations were fitted 
to the graph empirical points: linear F=336,13CE-501,76 (R2=0,107); exponential 
F=85,81e0,427CE (R2=0,013) and potency F=69,2CE1,367 (R2=0,013). However, the 
regressions fitted for the carapace lenght versus number of eggs per female 
relationship indicated no mathematical trend. The number of eggs varied among a 
same size class, so in the same class size there are females with varied number of 
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eggs. In general way, the fecundity of the analysed population is not directly associated 
with the hermit size. 
Keywords: Anomura, eggs, female, reproductive. 
INTRODUÇÃO 

Os ermitões são organismos pertencentes ao subfilo Crustacea; eles estão 
incluídos na infraordem Anomura, que além dos pagurídeos, inclui também os 
galateídeos, porcelanídeos, tatuíras e tatuís (BRUSCA & BRUSCA, 2011). Estes 
crustáceos possuem ampla distribuição, desde a região entre marés até as grandes 
profundidades (MCLAUGHLIN & MURRAY, 1990), ocupando substratos lodosos, 
arenosos e rochosos. Estes anomuros possuem o abdômen morfologicamente mole e 
torcido, dessa forma, estes crustáceos se adaptaram à ocupação de conchas vazias 
de moluscos gastrópodes (HAZLETT, 1981). 

O acúmulo de conhecimento sobre anomuros é bastante diversificado, porém 
alguns autores enfatizam a importância de estudos que permitem avaliar aspectos 
reprodutivos. A fecundidade tem sido um importante parâmetro para a determinação 
do potencial reprodutivo, assim como do tamanho do estoque populacional 
(NEGREIROS-FRANSOZO et al., 1992). Há uma ampla plasticidade interespecífica da 
fecundidade dos crustáceos, que se deve à influência dos fatores endógenos e 
exógenos sobre as populações (PINHEIRO & FRANSOZO, 1995). A espécie alvo 
deste estudo, Calcinus tibicen (Herbst, 1791) distribui-se desde a Flórida, Golfo do 
México, Caribe e Brasil (Fernando de Noronha e do Ceará até Santa Catarina), 
incluindo Bermudas (RIEGER, 1997). Os quelípodos de C. tibicen são desiguais em 
termos de tamanho, sendo o esquerdo muito maior que o direito (MELO, 1999); uma 
característica marcante e de fácil identificação. Este projeto visa determinar e analisar 
a fecundidade dos caranguejos ermitões da espécie Calcinus tibicen, provenientes da 
região de Itacaré, litoral da Bahia. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 As coletas dos ermitões foram realizadas, bimestralmente, no período de um 
ano (de outubro de 2013 a setembro de 2014). As amostragens foram efetuadas em 
horário de maré baixa diurna, considerando os de maior amplitude. Durante 30 
minutos duas pessoas coletaram, aleatoriamente, as conchas, ao longo do substrato 
rochoso na Praia da Concha (Itacaré, BA), depositando-as em um saco plástico, 
etiquetado (local e data). Após a amostragem, o material foi mantido refrigerado até 
chegar ao laboratório, onde foi mantida em álcool 70%. As fêmeas ovígeras obtidas 
(N=224) foram separadas do restante do material coletado. Estas foram mensuradas 
quanto ao comprimento do escudo cefalotorácico (CE) com a utilização de um 
paquímetro (precisão 0,01mm) e numeradas. Somente as fêmeas ovígeras com ovos 
em estágio inicial de desenvolvimento (N=175), ou seja, as quais se pode visualizar ao 
microscópio estereoscópio somente blastômeros e vitelo. A massa de ovos aderida 
aos pleópodos de tais fêmeas foi, cuidadosamente, retirada dos mesmos com 
estiletes. Os ovos foram colocados em placa de Petri e mantidos em álcool 70% com a 
finalidade de evitar que ressecassem durante a contagem. 
  A contagem direta dos ovos, em estágio inicial de desenvolvimento, foi 
executada em microscópio estereoscópio, que possibilita a visualização dos embriões. 
Na contagem dos ovos, pequenas quantidades de ovos que estavam na placa de Petri 
foram transferidas para uma lâmina, com a utilização de pipetas de Pasteur (conta-
gotas). Esta quantidade foi distribuída em três gotas na lâmina, com o propósito de 
diminuir a quantidade de ovos em cada contagem. Posteriormente, em cada gota 
contou-se o número de ovos, registrando a quantidade de ovos com um contador 
manual de quatro dígitos. A quantidade de ovos foi sendo somada no contador 
manual, obtendo-se assim o total de ovos contido na amostra para cada fêmea 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
123 

 

ovígera analisada. Para determinação do tamanho dos ovos, foram separados 15 ovos 
de cada fêmea, aleatoriamente. Estes foram dispostos alinhados lado a lado em uma 
lâmina para que pudessem ser mensurados sob estereoscópio com ocular 
micrométrica, quanto ao maior e menor diâmetro. Os valores obtidos de cada massa 
de ovos foram anotados e, posteriormente, foi feito o cálculo para ajustá-los, devido à 
diferença numérica ocasionada pelo aumento da objetiva do estereoscópio com ocular 
micrométrica. O procedimento se repetiu com os ovos em estágio inicial de todas as 
fêmeas ovígeras estudadas. O volume médio (mm3) de cada ovo foi calculado de 
acordo com Jones & Simons (1983), pela fórmula 1/6 π d3, em que “d” corresponde ao 
diâmetro médio dos ovos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Do total de ermitões coletados, 224 se tratavam de fêmeas ovígeras de C. 
tibicen, das quais utilizaram-se 175 nas análises (ovos em fase inicial de 
desenvolvimento embrionário). Na amostragem de julho, não houve a ocorrência de 
fêmeas ovígeras. O CE das fêmeas ovígeras variou de 2,3 mm até 4,9 mm, enquanto 
o número de ovos variaram de 2 a 1705 ovos por fêmea. 
 As seguintes equações foram ajustadas aos pontos empíricos do gráfico 
(Figura 1): linear F=336,13CE-501,76 (R2=0,107); exponencial F= 85,81e0,4267CE (R2= 
0,013); potência F=69,2CE1,367 (R2=0,013).  No entanto, as regressões ajustadas para 
a relação do CE vs. F não indicou nenhuma correlação entre os pontos. Como os 
valores de R2 (coeficiente de correlação entre CE e F) são muito baixos, verifica-se 
que a fecundidade não está diretamente relacionada com o tamanho do ermitão. 
Desse modo, conclui-se que a fecundidade da população analisada não está 
aumentando proporcionalmente ao tamanho do ermitão, conforme esperado e 
verificado para outras espécies de crustáceos decápodes.  
 

 
Figura 1. Calcinus tibicen (Herbst, 1791). Gráfico de dispersão para o número de ovos 
vs. comprimento do escudo cefalotorácico dos ermitões (mm). 
 
 O número de ovos variou, também, dentro de uma mesma classe de tamanho 
das fêmeas (mm). Assim, numa mesma classe de tamanho há fêmeas com número de 
ovos bem diferentes. Essa variação do número de ovos dentro de uma mesma classe 
pode ser explicada pelo processo de desova múltipla, em um mesmo período 
reprodutivo. No artigo de Mantelatto & Garcia (1999), a maior frequência de fêmeas 
com ovos em estágio final de desenvolvimento ocorreu de janeiro a maio, enquanto 
que no presente estudo entre outubro e fevereiro. Outra característica relevante é que 
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o tamanho das fêmeas ovígeras (CE) é diferente entre as populações de Itacaré (BA) 
(3,22 ± 0,37 mm) e Ubatuba (SP) (4,54 ± 0,68 mm), podendo ser atribuída ao fator 
latitudinal, considerando que outras espécies de decápodes aumentam o tamanho do 
corpo à medida que as populações se afastam da região Equatorial. A fecundidade de 
C. tibicen, também, diferiu entre a população estudada em Itacaré, BA (F=571 ± 
391,01 ovos por fêmea por desova) e aquela encontrada por Mantelatto & Garcia 
(1999) em Ubatuba, SP (F=1719,24 ± 1199,43 ovos por fêmea por desova). A baixa 
fecundidade encontrada no presente trabalho, possivelmente, foi ocasionada devido à 
presença de fêmeas ovígeras primíparas, em sua primeira desova. 
 Uma comparação feita quanto ao tamanho médio dos ovos (Figura 2) mostra 
que o volume dos ovos nos meses entre dezembro (2013) e setembro (2014) não teve 
muita variação, tendo como média 0,04 mm³, com exceção do mês de abril (2014) que 
a média foi 0,02 mm³. Desta forma, os ovos coletados nesse período foram de menor 
volume, enquanto que o no mês de outubro (2013), o volume médio dos ovos foi de 
0,07 mm³, ou seja, nesse período o tamanho dos ovos foi maior. Tal fato pode estar 
relacionado à melhor capacidade nutricional das fêmeas na primavera, quando há um 
aumento do recurso alimentar para as larvas, o plâncton. 
 
CONCLUSÕES 
 Os resultados presumem uma necessidade de conservação do ambiente, visto 
que a espécie tem uma produção de ovos inferior e alterada, se comparada com 
espécies de outras localidades. Entretanto, são necessários novos estudos sobre, por 
exemplo, levantamento de recursos alimentares das fêmeas, para melhor 
compreensão acerca das razões da grande variação do número de ovos desta 
população. 
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FECUNDIDADE DO ERMITÃO CALCINUS TIBICEN (HERBST, 1791) 
(CRUSTACEA, PAGUROIDEA) NO LITORAL DE ITACARÉ, BAHIA15 

 Jéssica Gomes Mercês16, Vivian Fransozo17 

Resumo: O conhecimento sobre aspectos biológicos dos animais é informação básica 
para fundamentar as atitudes de conservação tanto das espécies como do ambiente 
no qual eles vivem. Entre estes, a fecundidade (F) é um parâmetro comparativo que 
indica o potencial reprodutivo de cada espécie. Desse modo, determinou-se a 
fecundidade do ermitão Calcinus tibicen (Herbst, 1791), na região de Itacaré, Bahia. 
As coletas dos ermitões foram realizadas, bimestralmente, num período de um ano. 
Do total de indivíduos obtidos, 224 fêmeas ovígeras foram encontradas; das quais, 
utilizaram-se 175 exemplares para as análises (com ovos em estágio embrionário 
inicial). Os espécimes escolhidos para este estudo foram mensurados quanto ao 
comprimento do escudo cefalotorácico (CE). Após a retirada de todos os ovos de cada 
fêmea ovígera, a contagem de ovos foi manual e direta. As seguintes equações foram 
ajustadas aos pontos empíricos do gráfico: linear F=336,13CE-501,76 (R2=0,107); 
exponencial F=85,81e0,427CE (R2=0,013) e potência F=69,2CE1,367 (R2=0,013). No 
entanto, as regressões ajustadas para a relação do CE vs. número de ovos postos por 
fêmea (F) não indicaram nenhuma tendência matemática. O número de ovos variou 
dentro de uma mesma classe de tamanho das fêmeas, ou seja, numa mesma classe 
de tamanho há fêmeas com números variáveis de ovos.  Desse modo, conclui-se que 
a fecundidade da população analisada não está diretamente relacionada com o 
tamanho do ermitão. 

Palavra-chave: Anomura, fêmeas, ovos, reprodução. 

FECUNDITY OF HERMIT CRAB CALCINUS TIBICEN (HERBST, 1791) 
(CRUSTACEA, PAGUROIDEA) IN THE COAST OF ITACARÉ, BAHIA 

Abstract: The knowledge of biological characteristics of animals is basic information to 
justify the preservation attitude of both species and environment. Among these 
characteristics the fecundity (F) is a method of comparison which indicates the 
reproductive potential of each species. Assessed the fecundity of the hermit crab 
Calcinus tibicen (Herbst, 1791) in the region Itacaré, Bahia. Sampling of hermit crabs 
was carried out, bimonthly, during one year. A total of 224 individuals was collected, 
but only 175 ovigerous female (which had eggs in an early embryonic development) 
was analysed. The chosen specimes to this study were measured about the 
cephalothorax shield length (CL). after all the eggs were taken off from ovigerous 
female, the eggs were counting manual and direct. The following equations were fitted 
to the graph empirical points: linear F=336,13CE-501,76 (R2=0,107); exponential 
F=85,81e0,427CE (R2=0,013) and potency F=69,2CE1,367 (R2=0,013). However, the 
regressions fitted for the carapace lenght versus number of eggs per female 
relationship indicated no mathematical trend. The number of eggs varied among a 
same size class, so in the same class size there are females with varied number of 
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eggs. In general way, the fecundity of the analysed population is not directly associated 
with the hermit size. 
Keywords: Anomura, eggs, female, reproductive. 
INTRODUÇÃO 

Os ermitões são organismos pertencentes ao subfilo Crustacea; eles estão 
incluídos na infraordem Anomura, que além dos pagurídeos, inclui também os 
galateídeos, porcelanídeos, tatuíras e tatuís (BRUSCA & BRUSCA, 2011). Estes 
crustáceos possuem ampla distribuição, desde a região entre marés até as grandes 
profundidades (MCLAUGHLIN & MURRAY, 1990), ocupando substratos lodosos, 
arenosos e rochosos. Estes anomuros possuem o abdômen morfologicamente mole e 
torcido, dessa forma, estes crustáceos se adaptaram à ocupação de conchas vazias 
de moluscos gastrópodes (HAZLETT, 1981). 

O acúmulo de conhecimento sobre anomuros é bastante diversificado, porém 
alguns autores enfatizam a importância de estudos que permitem avaliar aspectos 
reprodutivos. A fecundidade tem sido um importante parâmetro para a determinação 
do potencial reprodutivo, assim como do tamanho do estoque populacional 
(NEGREIROS-FRANSOZO et al., 1992). Há uma ampla plasticidade interespecífica da 
fecundidade dos crustáceos, que se deve à influência dos fatores endógenos e 
exógenos sobre as populações (PINHEIRO & FRANSOZO, 1995). A espécie alvo 
deste estudo, Calcinus tibicen (Herbst, 1791) distribui-se desde a Flórida, Golfo do 
México, Caribe e Brasil (Fernando de Noronha e do Ceará até Santa Catarina), 
incluindo Bermudas (RIEGER, 1997). Os quelípodos de C. tibicen são desiguais em 
termos de tamanho, sendo o esquerdo muito maior que o direito (MELO, 1999); uma 
característica marcante e de fácil identificação. Este projeto visa determinar e analisar 
a fecundidade dos caranguejos ermitões da espécie Calcinus tibicen, provenientes da 
região de Itacaré, litoral da Bahia. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 As coletas dos ermitões foram realizadas, bimestralmente, no período de um 
ano (de outubro de 2013 a setembro de 2014). As amostragens foram efetuadas em 
horário de maré baixa diurna, considerando os de maior amplitude. Durante 30 
minutos duas pessoas coletaram, aleatoriamente, as conchas, ao longo do substrato 
rochoso na Praia da Concha (Itacaré, BA), depositando-as em um saco plástico, 
etiquetado (local e data). Após a amostragem, o material foi mantido refrigerado até 
chegar ao laboratório, onde foi mantida em álcool 70%. As fêmeas ovígeras obtidas 
(N=224) foram separadas do restante do material coletado. Estas foram mensuradas 
quanto ao comprimento do escudo cefalotorácico (CE) com a utilização de um 
paquímetro (precisão 0,01mm) e numeradas. Somente as fêmeas ovígeras com ovos 
em estágio inicial de desenvolvimento (N=175), ou seja, as quais se pode visualizar ao 
microscópio estereoscópio somente blastômeros e vitelo. A massa de ovos aderida 
aos pleópodos de tais fêmeas foi, cuidadosamente, retirada dos mesmos com 
estiletes. Os ovos foram colocados em placa de Petri e mantidos em álcool 70% com a 
finalidade de evitar que ressecassem durante a contagem. 
  A contagem direta dos ovos, em estágio inicial de desenvolvimento, foi 
executada em microscópio estereoscópio, que possibilita a visualização dos embriões. 
Na contagem dos ovos, pequenas quantidades de ovos que estavam na placa de Petri 
foram transferidas para uma lâmina, com a utilização de pipetas de Pasteur (conta-
gotas). Esta quantidade foi distribuída em três gotas na lâmina, com o propósito de 
diminuir a quantidade de ovos em cada contagem. Posteriormente, em cada gota 
contou-se o número de ovos, registrando a quantidade de ovos com um contador 
manual de quatro dígitos. A quantidade de ovos foi sendo somada no contador 
manual, obtendo-se assim o total de ovos contido na amostra para cada fêmea 
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ovígera analisada. Para determinação do tamanho dos ovos, foram separados 15 ovos 
de cada fêmea, aleatoriamente. Estes foram dispostos alinhados lado a lado em uma 
lâmina para que pudessem ser mensurados sob estereoscópio com ocular 
micrométrica, quanto ao maior e menor diâmetro. Os valores obtidos de cada massa 
de ovos foram anotados e, posteriormente, foi feito o cálculo para ajustá-los, devido à 
diferença numérica ocasionada pelo aumento da objetiva do estereoscópio com ocular 
micrométrica. O procedimento se repetiu com os ovos em estágio inicial de todas as 
fêmeas ovígeras estudadas. O volume médio (mm3) de cada ovo foi calculado de 
acordo com Jones & Simons (1983), pela fórmula 1/6 π d3, em que “d” corresponde ao 
diâmetro médio dos ovos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Do total de ermitões coletados, 224 se tratavam de fêmeas ovígeras de C. 
tibicen, das quais utilizaram-se 175 nas análises (ovos em fase inicial de 
desenvolvimento embrionário). Na amostragem de julho, não houve a ocorrência de 
fêmeas ovígeras. O CE das fêmeas ovígeras variou de 2,3 mm até 4,9 mm, enquanto 
o número de ovos variaram de 2 a 1705 ovos por fêmea. 
 As seguintes equações foram ajustadas aos pontos empíricos do gráfico 
(Figura 1): linear F=336,13CE-501,76 (R2=0,107); exponencial F= 85,81e0,4267CE (R2= 
0,013); potência F=69,2CE1,367 (R2=0,013).  No entanto, as regressões ajustadas para 
a relação do CE vs. F não indicou nenhuma correlação entre os pontos. Como os 
valores de R2 (coeficiente de correlação entre CE e F) são muito baixos, verifica-se 
que a fecundidade não está diretamente relacionada com o tamanho do ermitão. 
Desse modo, conclui-se que a fecundidade da população analisada não está 
aumentando proporcionalmente ao tamanho do ermitão, conforme esperado e 
verificado para outras espécies de crustáceos decápodes.  
 

 
Figura 1. Calcinus tibicen (Herbst, 1791). Gráfico de dispersão para o número de ovos 
vs. comprimento do escudo cefalotorácico dos ermitões (mm). 
 
 O número de ovos variou, também, dentro de uma mesma classe de tamanho 
das fêmeas (mm). Assim, numa mesma classe de tamanho há fêmeas com número de 
ovos bem diferentes. Essa variação do número de ovos dentro de uma mesma classe 
pode ser explicada pelo processo de desova múltipla, em um mesmo período 
reprodutivo. No artigo de Mantelatto & Garcia (1999), a maior frequência de fêmeas 
com ovos em estágio final de desenvolvimento ocorreu de janeiro a maio, enquanto 
que no presente estudo entre outubro e fevereiro. Outra característica relevante é que 
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o tamanho das fêmeas ovígeras (CE) é diferente entre as populações de Itacaré (BA) 
(3,22 ± 0,37 mm) e Ubatuba (SP) (4,54 ± 0,68 mm), podendo ser atribuída ao fator 
latitudinal, considerando que outras espécies de decápodes aumentam o tamanho do 
corpo à medida que as populações se afastam da região Equatorial. A fecundidade de 
C. tibicen, também, diferiu entre a população estudada em Itacaré, BA (F=571 ± 
391,01 ovos por fêmea por desova) e aquela encontrada por Mantelatto & Garcia 
(1999) em Ubatuba, SP (F=1719,24 ± 1199,43 ovos por fêmea por desova). A baixa 
fecundidade encontrada no presente trabalho, possivelmente, foi ocasionada devido à 
presença de fêmeas ovígeras primíparas, em sua primeira desova. 
 Uma comparação feita quanto ao tamanho médio dos ovos (Figura 2) mostra 
que o volume dos ovos nos meses entre dezembro (2013) e setembro (2014) não teve 
muita variação, tendo como média 0,04 mm³, com exceção do mês de abril (2014) que 
a média foi 0,02 mm³. Desta forma, os ovos coletados nesse período foram de menor 
volume, enquanto que o no mês de outubro (2013), o volume médio dos ovos foi de 
0,07 mm³, ou seja, nesse período o tamanho dos ovos foi maior. Tal fato pode estar 
relacionado à melhor capacidade nutricional das fêmeas na primavera, quando há um 
aumento do recurso alimentar para as larvas, o plâncton. 
 
CONCLUSÕES 
 Os resultados presumem uma necessidade de conservação do ambiente, visto 
que a espécie tem uma produção de ovos inferior e alterada, se comparada com 
espécies de outras localidades. Entretanto, são necessários novos estudos sobre, por 
exemplo, levantamento de recursos alimentares das fêmeas, para melhor 
compreensão acerca das razões da grande variação do número de ovos desta 
população. 
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Estrutura populacional e diversidade genética em populações de Ceratitis 

capitata (Diptera: Tephritidae)1 

Jéssica Souza Cardoso², Juvenal Cordeiro Silva Junior
3 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo determinar a estrutura genética de 
populações de C. capitata utilizando primers ISSR, auxiliando na compreensão da 
diferenciação genética e fatores envolvidos na manutenção e propagação destas 
populações, subsidiando o aperfeiçoamento das estratégias de controle. Foram 
analisados 40 indivíduos, coletados em quatro localidades. O DNA genômico foi 
extraído e amplificado utilizando quatro primers ISSR. Os primers analisados mostram-
se polimórficos (82,81%) obtendo 80 bandas. A heterozigosidade média esperada é 
igual a 0,301. Segundo a AMOVA 83% da variação é intrapopulacional, corroborando 
o FST (0,169) que indicou moderada estruturação. O Teste de Mantel não indicou 
correlação entre a distância geográfica e genética (r = -0,408). A análise de 
agrupamento via UPGMA evidenciou o agrupamento entre Barra do Choça e Planalto 
e a separação de Caraíbas e Petrolina. Corroborando o agrupamento Bayesiano onde 
se obteve um K = 3, e a análise de FST par a par, que indicou baixa estruturação entre 
Barra do Choça e Planalto, uma moderada estruturação entre Caraíbas e Petrolina. 
Em conjunto os dados sugerem uma moderada diversidade através da existência de 
fluxo gênico. No Entanto faz-se necessário uma maior amostragem e um maior 
número primers a fim de obter resultados mais confiáveis.  

PALAVRA CHAVE: Ceratitis capitata, diversidade genética, ISSR  

TITLE: Population structure and genetic diversity in populations Ceratitis capitata 
(Diptera: Tephritidae)1. 

ABSTRACT: This study aimed to determine the genetic structure of C. capitata 
populations using ISSR primers, assisting in the understanding of genetic 
differentiation and factors involved in the maintenance and spread of these 
populations, supporting the improvement of control strategies. Forty individuals 
collected from four sites were analyzed. Genomic DNA was extracted and amplified 
using four ISSR primers. The analyzed primers shown to be polymorphic (82.81%) 
getting 80 bands. The expected average heterozygosity is equal to 0.301. According to 
AMOVA 83% of the variation is intrapopulation, corroborating the FST (0.169) indicated 
that moderate structure. The Mantel test indicated no correlation between geographic 
distance and genetic (r = -0.408). The cluster analysis by UPGMA showed the 
grouping of Barra do Choça and Planalto and the separation of Caraíbas and Petrolina. 
Corroborating the Bayesian clustering where we got a K = 3, and the FST analysis 
hand in hand, which indicated low structure between Barra do Choça and Planalto, a 
moderate structure between Caraíbas and Petrolina. Together the data suggest a 
moderate diversity through the existence of gene flow. However it is necessary a 
higher sampling and greater numbers primers in order to get more reliable results. 

KEYS WORDS:  Ceratitis capitata, genetic diversity, ISSR 
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INTRODUÇÃO 

Com suposta origem na África Subsaariana, a Ceratitis capitata (Wiedemann) 

(Diptera: Tephritidae), ao longo dos últimos dois séculos expandiu-se rapidamente a 

quase todas as regiões com climas temperados ou tropicais (BEROIZ, B et al, 2012). 

Conhecida como mosca da fruta ou do Mediterrâneo, ela é considerada um inseto-

praga, pois causa danos diretos aos frutos.  

Para ser efetivo, o controle de pragas requer entendimento sobre a variação 

genética dentro e entre populações e sobre a distribuição geográfica desta variação. O 

avanço dos métodos baseado em PCR tornou possível desenvolver números 

ilimitados de marcadores moleculares com padrões de bandas que apresentam alto 

polimorfismo (FERREIRA & GRATAPAGLIA, 1998). Dentre estes estão os marcadores 

ISSR, que se caracterizam por não requerer isolamento prévio nem específico de DNA 

(ZIETKIEWICZ et al., 1994).  

Além do aspecto econômico ligado à sustentabilidade da fruticultura, o 

desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de controle da mosca-da-fruta visam à 

implantação do manejo integrado, com a perspectiva de equilibrar as relações de 

produção agrícola minimizando o impacto ambiental, com a preservação da saúde do 

trabalhador rural e produção de alimentos livres de agrotóxicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As populações de Ceratitis capitata foram coletadas nos municípios de Barra 
do Choça, Planalto, Caraíbas e Petrolina. As amostras foram compostas de dez 
indivíduos por localidade, obtidas por meio da coleta de frutos de diversas espécies 
vegetais. A extração do DNA genômico dos espécimes adultos foi realizada, 
utilizando-se o kit de extração Wizard Genomic DNA Purification (PROMEGA), 
seguindo o protocolo do fabricante. A reação de amplificação para análise ISSR foi 
realizada seguindo um método modificado de Zietkiewicz et al. (1994), onde quatro 
primers da British Columbia University, foram utilizados. Os produtos das 
amplificações foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,2% corados com 
GelRed. Os fragmentos amplificados foram visualizados em luz ultravioleta e 
fotodocumentados com o aparelho LPix (Loccus®). 

Determinou-se a variabilidade genética das populações por meio dos produtos 
das amplificações, a partir da presença (1) ou ausência (0) de bandas. Utilizou-se o 
programa TFPGA v.1.3 (MILLER, 1997) para estimar a distância genética de Nei 
(1978) e a análise de agrupamento via UPGMA. Através do GenAlEx v.65 (PEAKALL 
& SMOUSE, 2012) foi calculada a diversidade genética (He) e a Análise de Variância 
Molecular (AMOVA) (Excoffier et  al.  1992), sendo usada para verificar a estruturação 
genética dentro e entre as populações, bem como os índices de estruturação (FST) 
segundo Wright, (1951). Com o auxílio do Isolation By Distance Web Service v. 3. 23 
(JENSEN et al., 2005) verificou-se a correlação entre as distâncias geográficas e as 
distâncias genéticas das amostras analisadas através do Teste de Mantel. O 
agrupamento Bayesiano foi utilizado para estimar a estruturação populacional 
realizado através do software STRUCTURE v. 2.3.3 (FALUSH et al., 2007). Ao final, 
os resultados gerados pelo STRUCTURE foram analisados pelo STRUCTURE 
HARVESTER Web v. 0.6.9 de acordo com o método de Evanno et al. (2005), a fim de 
determinar o número de populações encontradas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os primers utilizados geraram um total de 80 bandas de boa amplificação e alta 

taxa de polimorfismo (82,81%).  A população com a maior taxa de polimorfismo foi a 

de Barra do Choça (93,75%) e a menor de Petrolina (71,25%). A população de 

Caraíbas apresentou um maior número de bandas privadas (3), seguida de Barra do 

Choça (1), enquanto Planalto e Petrolina não apresentaram bandas privadas.  

As populações analisadas apresentaram a heterozigosidade esperada (He) 

igual a 0,301, o qual pode ser considerada alta conforme valores obtidos por Alaoui et 

al. (2010). A AMOVA evidenciou que 83% da variação estavam presentes dentro das 

populações, corroborando o valor de FST (0,169) que indicou baixa estruturação. A 

análise de FST par a par mostrou uma moderada estruturação entre populações de 

Caraíbas e Petrolina (0,258) e uma baixa estruturação entre as localidades de Barra 

do Choça e Planalto (0,029), sendo os valores significativos (p<=0,001). A distância 

genética de Nei (1978) indicou uma maior diferenciação genética entre as populações 

de Caraíbas e Petrolina e uma menor diferenciação genética entre Barra do Choça e 

Planalto. Apesar das populações que apresentavam maior distância geográfica terem 

apresentado uma maior distância genética, o Teste de Mantel mostrou uma correlação 

negativa (r = -0,408) entre as distâncias genética e geográfica, revelando que não 

havia correlação entre estas variáveis, porém o mesmo não foi significativo (r<=0, 

sendo p= 0,790), o que pode ser justificado pela baixa amostragem e pelo pequeno 

número de primers analisados.  

No dendrograma obtido pelo método de agrupamento via UPGMA, pode-se 

observar o agrupamento entre as localidades de Barra do Choça e Planalto, 

evidenciando que estas poderiam fazer parte de uma mesma população, e a 

separação das localidades de Caraíbas e Planalto (figura 1). Apesar dos baixos 

valores de bootstrap o mesmo foi observado no agrupamento Bayesiano, onde se 

obteve um K=3, e pode-se observar que as populações de Barra do Choça e Planalto 

mostraram-se bastante semelhantes, quanto a composição alélica, enquanto as 

populações de Caraíbas e Petrolina, apresentavam ainda uma pequena porcentagem 

de alelos em comum, o permite sugerir que essas populações estejam encaminhando-

se para uma possível estruturação (figuras 2).  

Estes resultados em conjunto sugerem a existência de fluxo gênico entre essas 

populações ou ainda a possibilidade destas populações compartilharem um ancestral 

comum, tendo em vista que as frutas contendo indivíduos de C. capitata estão 

suscetíveis à dispersão por mediação humana por meio da exportação proveniente de 

um mesmo local. O fluxo gênico entre as populações reduz a probabilidade de 

desenvolvimento de resistência dentro de uma população, porém se esta resistência 

for desenvolvida em um determinado local, o fluxo aumenta a propagação destes 

alelos para outras populações, (KARSTEN et al., 2013), dificultando assim a execução 

das técnicas de controle da Ceratitis capitata. 
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Figura 1: Dendrograma gerado por agrupamento com UPGMA, evidenciando as quatro populações de Ceratitis 

capitata estudas. O ponto de corte é dado pelo valor da mediana das distâncias Nei (1978). 

 
Figura 2: Gráfico evidenciando os valores de K com base nos dados genéticos das populações de 

Ceratitis capitata. 

 

 

CONCLUSÕES 

Os primers utilizados mostraram-se eficientes, evidenciado pela alta taxa de 
polimorfismo. As populações analisadas retrataram a existência de uma moderada 
diversidade genética. Podendo presumir a ocorrência de fluxo gênico entre essas 
populações ou à possibilidade de possuírem ancestrais comuns, visto que é possível 
ocorrer dispersão por mediação humana.  
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Contribuição à elaboração de uma base iconográfica para as  
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RESUMO 

Com mais de 1.000 espécies válidas descritas em todo o mundo, o gênero Pheidole é, 

junto com Camponotus, o gênero de formigas mais diversificado taxonômica e 

ecologicamente. Além disso, tem um papel importante no funcionamento dos 

ecossistemas, podendo contribuir na dispersão de sementes, no controle biológico de 

pragas, ou mesmo como bioindicadores de qualidade ambiental. O presente trabalho 

teve como objetivo contribuir com a elaboração de uma base iconográfica de 

espécimes tipos para as espécies Neotropicais do táxon Pheidole. Através da captura 

de ilustrações presentes em publicações taxonômicas sobre Pheidole, e em sítios da 

internet foi iniciada a construção da base iconográfica de espécimes tipos atualizada 

de táxons válidos de Pheidole da região Neotropical. As imagens capturadas foram 

devidamente nomeadas e indexadas no programa Adobe® Photoshop® Element 10. 

Atualmente a base já conta com um total de 983 espécimes tipos de Pheidole com 

imagens digitais de alta qualidade, correspondendo a 446 espécies Neotropicais. A 

captura, reunião e organização destas informações em uma base iconográfica única, 

utilizando programas bioinformáticos, tornará o desenvolvimento de trabalhos 

taxonômicos do gênero Pheidole muito mais eficiente e viável. 

Palavra-chave: Base iconográfica, Formicidae, Photoshop® Elements 10, Pheidole, 

Taxonomia. 

Contribution to the elaboration of an iconographic basis for Neotropical species 

of the taxon Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera: Formicidae). 

ABSTRACT 

With over 1,000 valid species described around the world, the genus Pheidole is, along 

with Camponotus, the most diverse genus of ants Taxonomy and ecologically. 

Moreover, it has an important role in functioning of ecosystems and may contribute to 

seed dispersal in biological control of pests, or even as bioindicators of environmental 

quality. The present work aimed to contribute to the elaboration of base iconographic 
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types of specimens for Neotropical species of Pheidole taxon. Through capturing 

illustrations present in taxonomic publications on Pheidole and in websites was initiated 

on construction the base of specimens updated iconographic types of valid taxa of 

Neotropical Pheidole. 

The captured images were properly named and indexed in Adobe® Photoshop® 

Element software. Currently the base already has a total of 983 types specimens of 

Pheidole with a high quality digital images corresponding to 446 Neotropical species. 

The capture, collection and organization of this information into a single iconographic 

basis using bioinformatic programs, will make the development of taxonomic studies of 

the genus Pheidole much more efficient and viable. 

Keywords: Iconografic basis, Formicidae, Photoshop® Element, Pheidole, Taxonomy. 

INTRODUÇÃO 

As formigas pertencem à família Formicidae, e se destacam por apresentar uma 

larga distribuição geográfica e elevada abundância e diversidade de espécies, com 

13.132 espécies válidas (BOLTON et al., 2014). Dentro dessa família, encontra-se o 

gênero Pheidole, com cerca de 1.002 espécies válidas descritas (BOLTON et al., 

2014), exibe uma grande diversidade biológica e ampla distribuição geográfica, 

(WILSON, 2003), além de desempenhar um papel muito importante no funcionamento 

dos ecossistemas florestais (GAVRILETS & LOSOS, 2009). 

Em um estudo relativamente recente, as espécies de Pheidole do Novo Mundo, 

incluindo as espécies da Região Neotropical foram revisadas por Wilson (2003). 

Contudo ainda existem muitos problemas taxonômicos, uma vez que a identificação da 

maioria das espécies de Pheidole é quase impossível, pois as ferramentas de 

identificação taxonômicas atualmente disponíveis são ineficientes e de uso limitante 

(LONGINO, 2009). Ao mesmo tempo, grande parte das suas espécies ainda não foi 

descrita, sendo que a riqueza total estimada alcançaria mais de 1.500 espécies 

(WILSON, 2003). Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo contribuir 

com a elaboração de uma base iconográfica de espécimes tipos para as espécies 

Neotropicais do táxon Pheidole, a ser utilizada como uma ferramenta auxiliar no 

processo de identificação taxonômica para as espécies Neotropicais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi iniciado um minucioso processo de 

revisão de literatura a respeito das espécies Neotropicais do gênero Pheidole, a fim de 

obter informações relativas às ilustrações de alta qualidade de espécimes tipos, bem 

como a sua localização. Além disso, foi feito um treinamento e capacitação prévia do 

estudante responsável pelo trabalho, para a utilização do programa Adobe® 
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Photoshop® Elements 10e do programa bioinformático Mantis® Versão 2.0 

(http://140.247.119.138/mantis/), a fim de possibilitar uma autonomia na manipulação e 

organização dos dados nestes programas. 

Através da captura de ilustrações presentes em publicações taxonômicas sobre 

Pheidole, e em sítios da internet como o “AnWeb” (www.antweb.org),  

o “Smithsonian Ant Type Specimen Image Database” 

(http://ripley.si.edu/ent/nmnhtypedb/public/browse.cfm), e o “MCZ Type Database” 

(http://insects.oeb.harvard.edu/mcz/), foi iniciada a construção da base iconográfica de 

espécimes tipos atualizada de táxons válidos de Pheidole da região Neotropical. 

Para isso, as imagens capturadas foram devidamente nomeadas com o nome da 

fonte, e um número de identificação único (ID) gerado pelo Mantis® Versão 2.0 

(http://140.247.119.138/mantis/), e posteriormente indexadas no programa Adobe® 

Photoshop® Elements 10. Além disso, cada imagem foi devidamente indexada neste 

programa com diversas palavras-chaves. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A construção da base iconográfica de espécies de Pheidole esta sendo feita com 

sucesso. Até agora, esta base conta com um total de 983 espécimes tipos de Pheidole 

com imagens digitais de alta qualidade capturadas. Estes espécimes correspondem a 

446 espécies Neotropicais deste gênero, de um total de 661 espécies descrias válidas 

para a região. Cada imagem foi devidamente indexada com palavras-chaves 

referentes à identidade dos territórios e estruturas morfológicos e ângulo de vista. 

Muitas destas imagens de tipos estavam fragmentadas na internet e/ou em 

publicações diversas. Essa grande fragmentação, aliada ao grande número de 

espécies descritas até agora para a região Neotropical, limitava muito o acesso às 

mesmas, assim como também contribuía para tornar complexo o desenvolvimento de 

trabalhos taxonômicos que envolvem o gênero Pheidole. Por isso, a indexação de 

cada imagem de espécimes tipos na base de dados do programa Adobe® 

Photoshop® Element 10 servirá de apoio para gestão da coleção de referência de 

Pheidole do Laboratório de Biossistematica Animal (LBSA) da UESB (Itapetinga - BA), 

como também contribuirá diretamente para o sucesso no processo de Identificações 

taxonômicas de Pheidole desenvolvidos pela equipe desse laboratório. 

CONCLUSOES  

A realização deste trabalho foi indispensável, uma vez que durante 

desenvolvimento do mesmo, constatou-se que existem ainda muitas informações 

referentes à iconografia de espécimes tipos (imagens digitais, ilustrações através de 

desenhos e etc.) que ainda precisam ser capturadas e reunidas em uma única base de 

dados.  Assim, com a captura, reunião e organização destas informações em uma 

base iconográfica única, utilizando programas bioinformáticos, o desenvolvimento de 

trabalhos taxonômicos do gênero Pheidole se tornará muito mais eficiente e viável. 

 

http://www.antweb.org/
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Atta sexdens REPELE PLANTAS DE Bauhinea cheilanta e Dalbergia 

cearensis COM DEFESAS VOLÁTEIS INDUZIDAS ARTIFICIALMENTE E 

POR INJÚRIAS? 

Mariana dos Santos Nascimento ², Michele Martins Corrêa ³ 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi identificar se as formigas cortadeiras da espécie Atta 

sexdens durante a herbivoria repelem plantas induzidas de Bauhineacheilantha e 

Dalbergia cearensis. Nossa hipótese foi de que a herbivoria seria menor nas plantas 

induzidas, ou seja, com emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) que 

repelem herbívoros, do que nas plantas não induzidas. Os experimentos foram 

realizados em duas colônias no campus da UESB. Plantas com sete meses de idade 

foram divididas em 4 grupos: (I) Aplicação de 1 mol de solução aquosa de Ácido 

Jasmônico (JA). (II) Simulação de herbivoria por formiga saúva. (III) Simulação de 

herbivoria por insetos em geral. (IV) Plantas controle. Os procedimentos nos grupos de 

I a III foram realizados 48 horas antes dos experimentos. Após esse período, plantas 

dos 4 grupos foram colocadas nas trilhas de forrageamento das formigas. O 

experimento foi encerrado quando um dos tratamentos apresentasse 20 % de sua 

área foliar total consumida. A área das folhas foi mensurada antes e depois do 

experimento. Não foram observadas diferenças significativas entre a área foliar 

consumida pelas saúvas comparando todos os grupos de plantas. Esses resultados 

refutam nossa hipótese, provavelmente porque essas plantas não emitem COVs após 

injúria em suas folhas. Essa ideia faz sentido considerando que a maioria das 

espécies de ambientes áridos, como a Caatinga, investem mais energia em 

estratégias para sobreviver às condições ambientais adversas destes locais do que 

em defesas químicas contra herbivoria. 

Palavras chave: saúvas, herbivoria, compostos orgânicos voláteis. 

 

DO Atta sexdens REPEL INDUCED PLANTS OF Bauhinea cheilanta e 

Dalbergia cearensis? 

 

ABSTRACT 

Our study aimed to identify if LCAs workers repel induced plants of Bauhinia cheilantha 

and Dalbergia cearensis. Our hypothesis was that the herbivory by LCAs in induced 

plants would be smaller than in non-induced plants. Bioassays were conducted with 

two colonies of Atta sexdens located in the UESB Campus. Plants with seven months 

of age of the two species were divided in four groups, they are: (I) Spraying the plants 

with aqueous solution of JA. (II) Simulation of LCA-herbivory. (III) Piercing of the whole 

leaf área. (IV) plants that served as controls. After 48 hours, four potted plants were 

placed in the middle of LCAs trunk trails.The trial was carried out until the ants had 

removed approximately 20% of the leaf area of one of the four plants. Leaf area of all 

plants were measured before and after the experiment. There were no significant 

differences between the leaf area removed in induced and non-induced plants of the 

four species. These results refute our hypothesis, showing that LCAs do not repel 

induced plants of B. cheilantha and D. cearensis probably because these species do 
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not emit VOCs after induction with JA or injuries. This idea make sense considering 

that most of the species of arid environments, as Caatinga, invest more energy in 

strategies to survive to the heat and low water availability than in chemical defenses 

against herbivores. 

Keywords: leaf-cutting ants, herbivory, volatile organic compounds.  

  

 INTRODUÇÃO 

A herbivoria é um tipo de relação, onde animais herbívoros se alimentam de 

tecidos vegetais vivos (SCHOONHOVEN ET AL., 2005; HOWE & SCHALLER, 2008; 

KOST et al., 2011). Do ponto de vista individual, a mesma traz prejuízos para a planta 

e benefícios para os animais que dela alimenta-se (SCHOONHOVEN et al. 2005). 

Entretanto as plantas, por sua vez, para defender-se, desenvolveram mecanismos de 

defesa contra os insetos (HOWE & SCHALLER, 2008). Plantas apresentam defesas 

constitutivas e induzidas contra herbívoros, ambas viabilizadas pela presença de 

compostos químicos do metabolismo secundário. As defesas constitutivas são 

resistências de forma contínua sem a presença de herbívoros e a defesa induzida 

aquelas que a planta expressa somente após a injúria na planta, podendo atuar 

diretamente sobre herbívoros ou inimigos naturais (FADINE et al., 2004).  

Um dos herbívoros mais comuns nas Américas, as formigas cortadeiras (Atta e 

Acromyrmex spp.), constituem sério problema à agricultura brasileira e têm sido 

controladas, principalmente, utilizando-se inseticidas de origem sintética, os quais 

agem indiscriminadamente contra todos os insetos, inclusive os benéficos 

(FERNANDES, J. B. et al., 2002). Ainda muito pouco se conhece sobre o 

comportamento forrageiro destas formigas, no entanto, já é bem determinado que a 

distância, a quantidade e a qualidade dos recursos, determinam sua maior ou menor 

seletividade (SIMAS et al., 2003). Em uma área de Caatinga do sudoeste baiano, as 

espécies Bauhinia cheilantha (Fabaceae) e Dalbergia cearensis (Fabaceae) estão 

entre as espécies que compõe a dieta da saúva Atta sexdens (Oliveira, 2012). Sendo 

assim, o objetivo deste estudo foi avaliar aspectos preliminares da interação entre 

plantas nativas induzidas e o comportamento de forrageamento de saúvas em 

ambiente natural. Mais especificamente, avaliamos se formigas Atta sexdens repelem 

plantas de B. cheilantha e D. cearensis induzidas artificialmente com ácido jasmônico 

e por injúrias foliares.  

 

MATERIAL E METODOS 

O estudo foi realizado no Campus da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia em Vitória da Conquista. Foram utilizadas plantas de B. cheliantha e D. 

cearenses no experimento, pois são espécies descritas como usadas na dieta das 

formigas em Oliveira (2012). Para induzir as plantas a desenvolverem compostos 

voláteis orgânicos (COVs), foram realizados os seguintes tratamentos: (I) Aplicação de 

1 mol de solução aquosa de Ácido Jasmônico (JA). (II) Simulação de herbivoria por 

formiga saúva. (III) Simulação de herbivoria por insetos em geral. (IV) Plantas controle. 

Os três tratamentos foram realizados sempre 48 horas antes do início do experimento. 

Foram utilizadas 4 plantas em cada tratamento e mais 4 plantas controle, totalizando 

16 plantas por espécie. Os procedimentos nos grupos de I a III foram realizados 48 
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horas antes dos experimentos. Após esse período, plantas dos 4 grupos foram 

colocadas nas trilhas de forrageamento das formigas.  

O experimento foi encerrado quando um dos tratamentos apresentou 20 % de 

sua área foliar total consumidade acordo com metodologia utilizada por Kost et al. 

(2011). Adicionalmente, todas as folhas de todas as plantas foram desenhas 

anteriormente e posteriormente aos experimentos para a obtenção da área foliar total 

e consumida. A porcentagem de área consumida por planta foi obtida pela fórmula: 

(área consumida da folha X 100)/ área total da folha. A porcentagem de área 

consumida por planta e por espécie foi comparada entre os tratamentos e com o 

controle com o uso de ANOVA para um critério.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foram encontradas diferenças significativas entre a herbivoria de plantas 

com injúrias em relação as plantas controle tanto em B. cheilantha (F= 3,31; p= 0,05; 

gl= 3; Figura 1) quanto em D. cearensis (F = 1,10; p= 0,38; gl = 3; Figura 2). Esses 

resultados demonstram que a hipótese de que as plantas que fossem induzidas a 

liberação volátil de defesas químicas pelo JA ou injúrias, ou seja, de forma química e 

mecânica, sofreriam menor taxa de herbivoria não foi comprovada.  

 
FIGURA 1. Porcentagem média da área foliar consumida pelas formigas em plantas 

de B.cheilantha submetidas a quatro tratamentos distintos: 1) Induzidas com Ácido 

Jasmônico, 2) Simulação de herbivoria por formiga saúva, 3) Simulação de herbivoria 

por insetos em geral e 4) plantas sem indução ou injúria utilizadas como controle. 

 
FIGURA 2. Porcentagem média da área foliar consumida pelasformigas em plantas de 

D. cearensis submetidas a quatro tratamentos distintos: 1) Induzidas com Ácido 

Jasmônico, 2) Simulação de herbivoria por formiga saúva, 3) Simulação de herbivoria 
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por insetos em geral e 4) plantas sem indução ou injúria utilizadas como controle. 

 

Esperávamos que nossa hipótese estivesse correta, uma vez que no trabalho 

de Kost et al. (2011), os pesquisadores comprovaram com experimentos com a 

espécie de feijão Phaseoluslunatus, que a indução de defesas nas plantas pode afetar 

significativamente a decisão de forrageamento das saúvas. Nesta pesquisa, plantas 

induzidas com Ácido Jasmônico foram repelidas, porém os tratamentos de simulação 

de seu próprio ataque e os danificados mecanicamente não afetaram as taxas de 

emissão de COVs de maneira detectável (KOST, C. et al., 2011).  

Nesse sentido, pode-se afirmar que as saúvas não repeliram plantas induzidas 

artificialmente por Ácido Jasmônico ou por injúrias em nosso estudo, provavelmente 

pelo fato destas espécies não emitirem compostos orgânicos voláteis. Isso faz sentido, 

pois essas espécies são nativas da Caatinga e submetidas à déficit hídrico durante a 

maior parte do ano, devido à baixa pluviosidade, má distribuição das chuvas e baixa 

capacidade de retenção de água dos solos, em geral rasos e pedregosos (SILVA et 

al., 2004). Desta forma a planta passa a investir mais energia em estratégias para 

sobreviver do que na produção de compostos de defesa.  

 

CONCLUSÃO 

As plantas induzidas artificialmente e por injúrias a liberação volátil de 

compostos orgânicos das espécies Bauhinea cheilantha e Dalbergia cearensis não 

repeliram a herbivoria das formigas saúvas em ambiente natural.  
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RECURSOS DIDÁTICOS NA PESQUISA EM ENSINO DE BIOLOGIA NO 

BRASIL 

Thaís Pereira de Jesus, Paulo Marcelo Marini Teixeira 

 
RESUMO 

Apresenta resultados preliminares de pesquisa que descreve o conjunto de 

dissertações e teses em Ensino de Biologia no Brasil articuladas de algum modo a 

aspectos ligados ao uso de recursos didáticos em sala-de-aula. Identificados 212 

trabalhos defendidos no período 1972-2011. Essa produção é descrita e analisada, 

com a explicitação de alguns de seus aspectos, formulados com base nas seguintes 

categorias: características gerais; recurso didático sob enfoque em cada estudo; 

natureza do trabalho acadêmico realizado. Espera-se com este estudo ampliar a 

divulgação das pesquisas no campo do Ensino de Biologia e desenvolver descrições e 

análises que permitam compreender melhor a formação e o desenvolvimento dessa 

subárea de pesquisa no país. 

 
PALAVRAS-CHAVE 

Ensino de Biologia; Recursos Didáticos; Dissertações; Teses. 

 
ABSTRACT 

It presents preliminary results of research that describes the set of dissertations and 
theses in Biology Teaching in Brazil articulated in some way to aspects related to the 
use of teaching resources in living-class. They identified 63 papers defended in the 
period 1972 - 2011. This production is described, with the explanation of some of its 
aspects based in the following categories: general characteristics; teaching resource in 
focus in each study; nature of academic work. It is hoped that this study broaden the 
dissemination of research in the Biology teaching field and develop descriptions and 
analyzes to better understand the formation and development of this research subarea 
in Brazil. 

KEYWORDS 

Biology Education; Educational Research; Dissertations; Theses. 
 
INTRODUÇÃO 

Os chamados meios de ensino ou recursos didáticos são “todos os meios e recursos 
materiais utilizados pelo professor e pelos alunos para a organização e condução 
metódica do processo de ensino e aprendizagem” (LIBÂNEO, 2005, p. 173). Dentre 
eles estão os livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, cartazes, mapas e 
esquemas, filmes e documentários, programas de computadores, jogos didáticos, 
ilustrações, globos terrestres, modelos, álbuns seriados, etc. 
Este trabalho é parte de um projeto mais amplo voltado para o mapeamento da 
produção acadêmica em Ensino de Biologia. Ele tem como objetivo identificar, 
descrever e analisar a produção expressa sob a forma de dissertações e teses (DTs) 
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defendidas entre 1972 e 2011, completando 40 anos de estudos desenvolvidos em 
termos de Pós-Graduação (PG) envolvendo o Ensino de Biologia (EB) no Brasil.  

A pergunta orientadora da investigação foi a seguinte: o que sabemos sobre as 
dissertações e teses em Ensino de Biologia (EB) que tomam como objeto de estudo os 
Recursos Didáticos? 

 
OBJETIVO DO TRABALHO 

Para realização da pesquisa escolhemos como recorte de investigação as DTs 
focadas em aspectos relacionados a Recursos Didáticos, com o objetivo de identificar 
e analisar esses estudos acadêmicos e descrever suas principais características. 

METODOLOGIA 

A opção por investigar DTs se explica já que boa parte das investigações realizadas 
nas instituições de ensino superior (IES) é vinculada a cursos de mestrado e 
doutorado, espaços privilegiados de produção de conhecimento e formação de 
pesquisadores e professores. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ensino Superior, é no interior do sistema nacional de Pós-Graduação 
que - basicamente - ocorre a atividade da pesquisa científica e tecnológica 
brasileira (CAPES, 2004). Assim, entendemos que essa produção é significativo 
indicador daquilo que as instituições realizam enquanto pesquisa, particularmente 
nas áreas de Educação e Ensino de Ciências (MEGID NETO, 1999; TEIXEIRA, 
2008).         
 
A produção acadêmica ligada à área existe desde o início da década de 1970 e, em 
40 anos, vem se consolidando como importante campo de pesquisa no cenário 
educacional do país. Uma parcela significativa dessa produção refere-se a 
trabalhos enfocando, no todo ou em parte, o Ensino de Biologia. O período de 
abrangência da pesquisa começa em 1972, ano em que os primeiros trabalhos 
foram defendidos. O marco final é 2006, ano estabelecido para finalizar a coleta de 
dados junto aos sistemas de informação bibliográfica. Em parte da pesquisa 
realizada anteriormente identificamos 1000 DTs em EB (TEIXEIRA, 2008; 
TEIXEIRA; SILVA; ANJOS, 2009). Esse conjunto de estudos deu suporte para esta 
etapa da investigação. Neste caso, selecionamos somente os trabalhos em que os 
autores mencionaram explicitamente tomar como objeto de estudo aspectos 
vinculados a RDs. A triagem inicial das DTs de interesse para a pesquisa foi 
realizada por meio de palavras-chave encontradas nos resumos e títulos de cada 
trabalho. Neste processo, também utilizamos como referência, o estudo realizado 
por Teixeira (2008). As palavras-chave empregadas foram as seguintes: recurso(s) 
didático(s), material didático, material pedagógico, livro didático, jogos, jogos 
didáticos, informática, etc.  
 
Ao final do processo de busca foram obtidas 212 DTs, documentos (docs.) que 
constituíram o nosso corpus de análise. A partir da identificação desses 
documentos, organizamos seus respectivos resumos e referências bibliográficas, 
realizamos a leitura integral dos originais de cada uma das DTs e fixamos as 
principais informações em fichas de análise, quadros e tabelas. A leitura atenta 
dessas informações permitiu, por meio de abordagem quali-quantitativa, uma 
análise preliminar dos estudos e o desenvolvimento de uma classificação, conforme 
as seguintes categorias: a) características gerais (ano de defesa, evolução 
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quantitativa da produção, distribuição geográfica, instituição de origem dos 
trabalhos, titulação, nível escolar privilegiado nas pesquisas); b) tipo de RD 
focalizado em cada estudo; c) natureza do trabalho acadêmico desenvolvido.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao buscar as DTs estabelecedoras de conexões com aspectos relacionados a RDs, 

identificamos 212 documentos, correspondendo a aproximadamente 21,2% da 

totalidade da produção acadêmica em Ensino de Biologia. O primeiro estudo sobre o 

tema escolhido somente aparece em 1982, sendo que a grande maioria dos estudos 

foi localizada a partir de meados da década de 1990; 85% da produção detectada está 

localizada no intervalo 2002-2011 (183 docs.), de modo que observamos um processo 

de intensificação da produção acadêmica sobre RDs nos últimos anos do intervalo 

examinado. A produção acadêmica em EB apresenta forte avanço no período 

estudado. Esse movimento de crescimento está associado aos processos de 

expansão e diversificação da pós-graduação no setor educacional e de formação e 

consolidação da pesquisa em Ensino de Ciências no país (TEIXEIRA, 2008). As DTs 

que articulam EB a RDs aparecem na década de 1980 (três estudos), com o número 

de estudos aumentando significativamente nas décadas posteriores.  

Ao examinar a distribuição geográfica dessas 212 DTs, constata-se que os trabalhos 

foram desenvolvidos em 52 diferentes IES; há trabalhos voltados para essa temática 

em todas as cinco regiões brasileiras. No sudeste (114 docs.), sul (46 docs.), nordeste 

(28 docs.), centro-oeste (18 docs.) e, no norte (6 docs.). Observa-se que a região 

sudeste concentra mais de 50% da produção detectada; em segundo lugar, temos o 

sul, com aproximadamente 22% dos trabalhos analisados e, por último, temos a região 

norte (2,8%). A maior parte dos estudos encontrados refere-se à IES públicas (77,1%): 

as instituições federais conservam maior número de trabalhos (108 docs.); as 

estaduais totalizam (56 docs.); embora as instituições privadas aparecem em menor 

quantidade de trabalhos (22,9%), é uma delas que produziu o número mais 

significativo de estudos. Nos referimos à Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (22 docs.). A tabela abaixo apresenta as instituições em volume de produção 

de DTs que articulam EB/RDs.  

IES Natureza Unidade Federativa Quantidade de DTs 
PUC-MG PRIVADA MG 22 
USP PÚBLICA FEDERAL SP 15 
UnB PÚBLICA ESTADUAL DF 16 
UFRJ PÚBLICA FEDERAL RJ 13 
UNESP PÚBLÍCA ESTADUAL SP 11 
UNICAMP PÚBLICA ESTADUAL SP 11 
TOTAL -- --  72 Docs. 

Tabela 1 – Principais instituições em volume de DTs em Ensino de Biologia associadas aos RDs. 

A distribuição quanto à titulação mostra incidência maior de dissertações de mestrado, 
totalizando 146 docs. (68,8%); mestrado profissional, com 37 docs. (17,2%). As teses 
de doutorado totalizam 29 docs. (13,5%). Quanto ao nível escolar, detectamos a 
predominância de estudos dedicados ao ensino médio, perfazendo 103 docs. (48%), 
enquanto que as pesquisas centradas no contexto do Ensino Fundamental II totalizam 
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38 docs. (17,8%), no Ensino Fundamental I, temos apenas dois documentos e, na 
Educação Superior, apenas 34 (15,8%). Encontramos também 13 DTs focalizadas no 
Ensino Fundamental II juntamente com o ensino médio; 11 docs. do ensino médio e 
superior e 11 docs. voltados para educação informal.  

A grande maioria das pesquisas sobre RDs são relativas a pesquisas sobre os livros 
didáticos (LDs). Quase 50% dos estudos identificados estão relacionados a esse 
recurso. Tal resultado não foi de forma alguma inesperado, já que diversos trabalhos 
disponíveis na literatura apontam para a centralidade dos LDs como recurso didático 
para o ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia (AMARAL; MEGID NETO, 1997; 
SILVA; TRIVELATO, 1999; KRASILCHIK, 2004; FRACALANZA; MEGID NETO, 2006). 
Outros recursos didáticos estudados são: textos didáticos (TD); jogos didáticos (JD); 
recursos de informática (RI); e outros recursos (OUTROS). 

CONCLUSÕES 

Como observamos no decorrer do texto, existe número bastante razoável de estudos 
dedicados a recursos didáticos nas DTs relativas ao Ensino de Biologia identificadas 
no período 1972-2011. Aproximadamente 21% desses trabalhos são vinculados a 
esse foco temático. Com efeito, os estudos focalizados nos RDs constituem parcela 
significativa das pesquisas realizadas dentro de toda a área de Ensino de Ciências no 
Brasil. 

REFERÊNCIAS 

AMARAL, I. A.; MEGID NETO, J. Qualidade do livro didático de ciências: o que define e quem 
define? Ciência & Ensino, v. 2, Jun 1997, p. 13-14. 

CAPES. Ministério da Educação. Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG): 2005-2010. 

Brasília: MEC/CAPES, 2004 

FRACALANZA, H. O conceito de ciência veiculado por atuais livros didáticos de Biologia. 

Campinas, FE/UNICAMP. Dissertação (Mestrado em Educação), 1982. 

FRACALANZA, H.; MEGID NETO, J. O livro didático de ciências no Brasil. Campinas: 

Komedi, 2006. 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Edusp, 2004. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2005 

MAGALHÃES, S. I. R.; TENREIRO-VIEIRA, C. Educação em Ciências para uma articulação 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Pensamento Crítico. Um programa de formação de 
professores. Revista Portuguesa de Educação, v. 19, n. 2, p. 85-110, 2006. 

MEGID NETO, J. Tendências da pesquisa acadêmica sobre o ensino de Ciências no nível 
fundamental. Campinas/SP, FE/UNICAMP. Tese (Doutorado em Educação), 1999. 

SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Disciplina escolar Biologia: entre a retórica unificadora e as 
questões sociais. In: Ensino de Biologia: conhecimentos e valores em disputa. Rio de Janeiro: 

Eduff, 2005, p. 50-62. 

SILVA, R. M.; TRIVELATO, S. L. F. Os livros didáticos de Biologia do século XX. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2, 1999. Atas... 

Valinhos: Abrapec, 1999. CD ROM. 

SOARES, M. B.; MACIEL, F. Alfabetização. Brasília: MEC/INEP. Estado do Conhecimento, n. 

1, 2000.  



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
148 
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RESUMO: O feijão-caupi é uma leguminosa de grande importância socioeconômica 
para as regiões Norte e Nordeste, contudo ainda apresenta baixa produtividade, 
devido à utilização de baixo nível tecnológico associado ao uso de variedades 
tradicionais com potencial produtivo reduzido e a deficiência hídrica. Torna-se 
necessária a realização de estudos para aumentar a eficiência dos programas de 
melhoramento genético de variedades de feijão-caupi, avaliando o desempenho de 
cultivares desenvolvidas para o cultivo em regime de sequeiro frente às limitações 
hídricas impostas que ocorrem em diferentes fases de crescimento. Dentro deste 
contexto o objetivo do trabalho foi analisar as cultivares de feijão-caupi produtivas e 
tolerantes ao déficit hídrico. O experimento foi conduzido durante os anos de 2014 a 
2015, na área experimental do IFBA (Instituto Federal Baiano), campus de Vitória da 
Conquista – BA, em delineamento em blocos casualizados, 4 x 4 e 4 blocos, 
perfazendo um total de 16 tratamentos e  64 parcelas. Utilizaram-se as variedades 
BRS Guariba, BRS Marataoã, BRS Pujante e BRS Xiquexique; a capacidade de vaso 
de 40, 60, 80 e 100%. As características avaliadas foram Número de Grãos por 
Vagem (NGV), em que as variedades Pujante, Marataoã e Xique-xique obtiveram os 
melhores desempenhos e a Guariba obteve as piores médias; e Peso de 100 Grãos 
(P100G), que não apresentou diferenças significativas para as variedades submetidas 
ao estresse hídrico. 
PALAVRA CHAVE: Vigna unguiculata, déficit hídrico, desempenho. 
 
REVIEWS OF COWPEA CULTIVARS (Vigna unguiculata L. Walp.) UNDER WATER 
STRESS 
ABSTRACT: Cowpea is a legume of great socioeconomic importance for the North 
and Northeast regions, yet still has low productivity due to the use of low technological 
level associated with the use of traditional varieties with reduced yield potential and 
water stress. It is necessary to carry out studies to increase the efficiency of breeding 
programs of cowpea varieties, evaluating the performance of cultivars developed for 
cultivation in front rainfed conditions to those imposed water restrictions that occur at 
different stages of growth. Within this context the aim of this study was to analyze the 
productive cowpea cultivars tolerant to drought. The experiment was conducted during 
the years 2014-2015 in the experimental area of the IFBA (Federal Institute Baiano), 
Victory campus da Conquista - BA, in randomized block design, 4 x 4:04 blocks, 
totaling 16 treatments and 64 installments. They used the varieties BRS Guariba, 
Marataoã BRS, BRS and BRS Xiquexique Pujante; a vessel capacity of 40, 60, 80 and 
100%. The characteristics evaluated were number of grains per pod (NGV), in which 
the Mighty varieties, Marataoã and Xique-xique achieved the best performances and 
Guariba got the worst averages; and weight of 100 grains (P100G), which showed no 
significant differences for varieties subject to water stress. 
KEYWORDS: Vigna unguiculata , drought , performance. 
 
INTRODUÇÃO:  
O feijão-caupi, pertence à ordem Fabales, família Fabaceae. É uma espécie 
amplamente distribuída no mundo, principalmente nas regiões tropicais, devido as 
condições edafoclimáticas serem semelhantes ao pais Africano, pois provavelmente a 
África, é o lugar de origem desta cultura (BRITO et al., 2011). A cultura tem grande 
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importância socioeconômica para as regiões Norte e Nordeste do Brasil constituindo-
se numa das principais fontes de proteína da população rural (CORREA et al., 2012). 
Contudo V. unguiculata tem baixa produtividade, pois é cultivado basicamente em 
pequenas propriedades como atividade de subsistência (BASTOS et al., 2012), sem 
tecnologia, principalmente em relação aos fertilizantes químicos, ausência de um 
programa de nutrição mineral que se inicia com a avaliação das condições de 
fertilidade do solo, aspecto importante na avaliação da produtividade da cultura, uso 
de variedades tradicionais com baixo potencial produtivo e a deficiência hídrica 
(CARDOSO; RIBEIRO, 2006; MENDES et al., 2007; LEITE et al., 2009). Tornando-se 
necessária a realização de estudos para avaliar o desempenho de cultivares 
desenvolvidas para o cultivo em regime de sequeiro, frente às limitações hídricas 
impostas que ocorrem em diferentes fases de crescimento, realizou-se este 
experimento, que teve como  objetivo analisar as cultivares de feijão-caupi produtivas 
e tolerantes ao déficit hídrico.   
 
MATERIAL E MÉTODOS:  
O experimento foi conduzido em casa de vegetação do IFBA, no período de agosto de 
2014 a julho de 2015, campus de Vitória da Conquista - BA. O experimento foi 
conduzido em delineamento em blocos casualizados, com esquema fatorial 4 x 4 e 
quatro blocos, perfazendo um total de 16 tratamentos e  64 parcelas. Em cada vaso 
foram colocadas quatro sementes. Quando as plantas estavam com dois pares de 
folhas completas, foi realizado o desbaste, deixando-se duas plantas por vaso, 
realizando avaliações durante o desenvolvimento das plântulas dos 65 aos 75 dias 
após a emergência, de acordo com cada cultivar (BRS Guariba, Marataoã, Pujante e 
Xiquexique). As quatro cultivares foram submetidas a quatro níveis de irrigação (100, 
80, 60, 40% da Capacidade de Vaso). A quantidade de água necessária para alcançar 
os níveis hídricos pré-estabelecidos foi calculada pelo método de retenção de água no 
solo, segundo metodologia descrita por Casaroli; van Lier (2008).  Antes do 
preenchimento dos vasos, os solos foram secos ao ar durante 24 hs e, posteriormente, 
passada em peneira de malha de 2 mm. Em seguida, acondicionados 14 kg em vasos 
plásticos de 14 L com 4 furos. Os solos acomodados nos vasos foram colocados para 
saturar em baldes com volume de água equivalente a 2/3 da altura dos vasos. Dessa 
forma, os vasos foram submersos por um período de 24 h, para que ocorresse a 
saturação completa. Após este período, estes foram cobertos com papel alumínio, 
para evitar a evaporação, e colocados para drenar livremente, sendo medidas suas 
massas nos tempos zero, 24, 36, 48, 60 e 72 h. A diferença entre o peso do solo 
úmido, após perda de água por gravidade, e o peso do solo seco forneceu a 
quantidade de água necessária que corresponde à capacidade de vaso. A partir de 
então, foi determinado à quantidade de água necessária correspondente a cada nível 
desejado. Durante 15 dias após a emergência, a umidade do solo foi mantida no nível 
de 100% de água para capacidade de vaso. Posterior a este período, as irrigações 
foram feitas considerando os níveis de capacidade de vaso, correspondendo à fase 
vegetativa à colheita final. O controle da irrigação determinado pelos tratamentos foi 
feito diariamente através do método de pesagem e a reposição da quantidade de água 
consumida, mantendo cada tratamento com o nível de água do solo previamente 
estabelecido.  Para a produção de grãos foram observados os seguintes caracteres: 
Número de Grãos por Vagem (NGV) e Peso de 100 Grãos (P100G). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Houve diferenças significativas para os tratamentos no parâmetro NGV em relação à 
capacidade de vaso de 60, 80 e 100% pelo teste F, à 5% de probabilidade. Não houve 
diferença estatística para a menor capacidade de campo (40%) (Tabela 1). 
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NGV VARIEDA

DES 

CAP. DE VASO (%) Pujante Guariba Marataoã Xique-

xique 

40 22,00 a 26,00 a 20,75 a 22,25 a 

60 54,75 a 38,75 b 54,25 a 55,25 a 

80  60,75 ab 48,75 b    61,50 ab 66,00 a 

100  71,75 ab 52,50  b    68,00 ab 76,00 a 

TABELA 1 - Número de grãos por vagem (NGV) das variedades submetidas a 
diferentes estresses hídricos. 
As médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade 

Na avaliação NGV é possível observar que não houve diferença significativa entre as 
variedades estudadas para o tratamento de 40% da capacidade de vaso. No 
tratamento de 60%, houve significância apenas para a variedade BRS Guariba que 
obteve a menor média (38,75). A variedade BRS Xique-xique obteve a maior média, 
porém, não diferenciou das variedades BRS Marataoã e da BRS Pujante dentro do 
tratamento de 80%, sendo que BRS Guariba apresentou pior desempenho, não 
diferindo, de acordo com a estatística, das variedades BRS Pujante e BRS Marataoã. 
Para o tratamento de 100%, a variedade que mais se destacou foi a BRS Xique-xique 
e a que obteve media inferior foi a Guariba, entretanto, também não diferiram 
estatisticamente das variedades Pujante, e Marataoã.Dentre as variedades estudadas, 
aquela que apresentou pior desempenho em relação às demais foi a BRS Guariba, 
principalmente, na capacidade de vaso de 60%, não sendo, portanto, indicada para 
ambientes com estresse hídrico, para o parâmetro NGV. 
O PGR, não houve diferenças significativas entre as variedades para os diferentes 
percentuais de estresses hídricos (40, 60, 80 e 100%) pelo teste F à 5% de 
probabilidade (Tabela 2).  
 

P100G VARIED

ADES 

CAP. DE CAMPO (%) Pujante Guariba Marataoã Xique-

xique 

40 23,18 a 27,73 a 23,28 a 29,77 a 

60 28,99 a 25,28 a 31,16 a 27,83 a 

80 30,88 a 26,12 a 27,20 a 28,36 a 

100 25,61 a 24,62  a 24,18 a 28,97 a 

 TABELA 2 - Peso de 100 grãos (PGV) das variedades submetidas a diferentes 
estresses hídricos. 
 As médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade 
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Dentro das avaliações para a característica peso de 100 grãos (tabela 2) as 
variedades se comportaram de forma igual estatisticamente, não ocorrendo diferença 
pelo teste Tukey (p<5%). COSTA et al. (1997) estudaram o efeito do déficit hídrico 
aplicado nas fases vegetativa e reprodutiva sobre os componentes de produção, 
rendimento, crescimento e distribuição do sistema radicular em três cultivares de 
feijão-caupi (Pitiúba, Setentão e Epace-10) cultivadas em casa de vegetação. A 
imposição do déficit nos estádios fenológicos, apresentaram os seguintes resultados: 
fase vegetativa, as cultivares prorrogaram o início da floração; fase reprodutiva, as 
cultivares sofreram reduções no comprimento de vagens e no número de grãos por 
vagem e nos dois estádios, o déficit reduziu número de vagens, peso de vagens e 
produção de grãos. BEZERRA et al. (2003) estudaram o efeito do déficit hídrico sobre 
os componentes de produção nas fases fenológicas do feijão-caupi, no município de 
Fortaleza-CE. Verificaram que o estádio de enchimento de grão foi o mais sensível ao 
déficit hídrico, reduzindo 59% da produção. Os caracteres número de vagens por 
planta e o número de grãos por vagem foram afetados pela deficiência hídrica, no 
entanto o comprimento de vagem e o peso de 100 grãos não foram comprometidos. 
AGBICODO et al. (2009) avaliaram linhagens de feijão-caupi do banco de 
germoplasma do IITA quanto à tolerância ao déficit hídrico, o experimento 
compreendeu dois regimes hídrico: irrigação até a maturação e o outro foi irrigado 
durante cinco semana após o plantio. Observaram que as linhagens apresentaram 
respostas variadas. Verificaram, ainda, a redução de doze dias para o florescimento e 
redução do rendimento médio de grãos em 67,28%. No entanto, os caracteres peso de 
100 grãos e número de grão por vagem não foram afetadas pelo déficit hídrico. 
 
CONCLUSÕES:  
As variedades que obtiveram melhores resultados para a variável Número de Grãos 
por Vagem submetidas a diferentes estresses hídricos foram a Pujante, Marataoã e 
Xique-xique, mostrando certa tolerância a escassez de água, e possíveis de serem 
testadas em campo com as mesmas condições. Na característica Peso de 100 grãos 
não houve diferença estatística ao estresse entre as variedades estudadas. 
 
AGRADECIMENTOS - Agradeço a CNPq pela bolsa de iniciação científica concedida. 
 
REFERÊNCIAS 

 AGBICODO, E. M.; FATOKUN, C. A.; MURANAKA, S. VISSER, R. G. F.; C. G. 
LINDEN VAN DER, C. G. Breeding drought tolerant cowpea: constraints, 
accomplishments, and future prospects. Euphytica, v.167, p.353-370, 2009. 

 BASTOS, V. J. et al. Avaliação da fixação biológica de nitrogênio em 
feijão-caupi submetido a diferentes manejos da vegetação natural na 
savana de Roraima. Revista Agro@mbiente On-line, v. 6, n. 2, p. 133-139, 
2012. 

 BEZERRA, F. M. L.; ARARIPE, M. A. E.; TEÓFILO, E. M.; CORDEIRO, L. G.; 
SANTOS, J. J. A. Feijão-caupi e déficit hídrico em suas fases fenológicas. 
Revista Ciência Agronômica, v.34, n.1, 2003. 

 BRITO. M. M. P.; MURAOKA, T.; SILVA, E. C. Contribuição da fixação 
biológica de nitrogênio, fertilizante nitrogenado e nitrogênio do solo no 
desenvolvimento de feijão e caupi.  Bragantia, v. 70, n. 1, p.206-215, 2011. 

 CARDOSO, M. J.; RIBEIRO, V. Q. Desempenho agronômico do feijão-



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
152 

 

caupi, cv. Rouxinol, em função de espaçamentos entre linhas e 
densidades de plantas sob-regime de sequeiro. Revista Ciência 
Agronômica, v. 37, n. 1, p. 102-105, 2006. 

 CASAROLI, Derblai; VAN LIER, Q. de J. Critérios para determinação da 
capacidade de vaso. Revista Brasileira de Ciência do Solo, vol.32, n.1, 
Viçosa, 2008. 

 CORREA, A. M. et al. Estimativas de parâmetros genéticos e correlações 
entre caracteres fenológicos e morfoagronômicos em feijão-caupi. Revista 
Ceres, v. 59, n.1, p. 88-94, 2012.  

 COSTA, M. M. M. N.; TÁVORA, F. J. A. F.; PINHO, J. L. N.; MELO, F. I. O. 
Produção, componentes de produção, crescimento e distribuição das 
raízes de caupi submetido à deficiência hídrica. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v.32, n.1, p.43-50, 1997. 

 LEITE, L. F. C. et al. Nodulação e produtividade de grãos do feijão-caupi em 
resposta ao molibdênio. Revista Ciência Agronômica, v. 40, n. 4, p. 492- 497, 
2009. 

 MENDES, R. M. S. et al. Relações fonte-dreno em feijão de corda 
submetido à deficiência hídrica. Revista Ciência Agronômica, v. 38, n.1, p. 
95-103, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
153 

 

Diversidade de meliponídeos (Apidae, Meliponina) e atividade forrageira 

no campus da UESB.¹ 

Washington Dias de Carvalho², Raquel Pérez-Maluf³ 

Resumo 

O conhecimento do fluxo de voo das abelhas possui importância fundamental para a 

compreensão da atividade forrageira. Nessa perspectiva, abelhas da espécie 

Tetragoniscaangustula, foram observadasa fim de avaliar o fluxo de voo da espécie. 

Para coleta de dados, foram contadas as abelhas que entravam e saíam da colmeia 

em um intervalo de 10 minutos (5 minutos para as que entravam e 5 para as abelhas 

que saíam) em duas estações do ano – verão e inverno. Nos três ninhos observados, 

ficou evidente que as abelhas desta espécie têm maior fluxo na estação do verão com 

uma média de aproximadamente 45% maior quantidade de voos em comparação com 

o inverno. Os picos de voo ocorreram entre os horários das 12:00 às 14:30 e caindo 

paulatinamente em seguida em ambas as estações. 

Palavras chave: abelha sem-ferrão, atividade de voo, sazonalidade. 

Meliponideos diversity (Apidae, Meliponina) and foraging on the campus 

of UESB.¹ 

Washington Dias de Carvalho², Raquel Pérez-Maluf³ 

Abstract 

Knowledge of flight flow of bees is of fundamental importance to understanding the 

foraging behavior. In this perspective, bees of the species Tetragonisca angustula were 

observed to evaluate their flight flow. For data collection, the bees were counted 

entering and leaving the hive in an interval of 10 minutes (5 minutes for coming and 5 

to the bees going out) in two seasons - summer and winter. In the three observed 

nests, it became clear that the bees of this species have increased flow in the summer 

season with an average of approximately 45% greater number of flights compared to 

the winter. The flight peaks occurred between the hours of 12:00 to 14:00 and then 

gradually falling in both seasons. 

Keywords: bee stingless, flight activity, seasonality. 
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Introdução 

O conhecimento do fluxo de voo das abelhas de Tetragonisca angustua, 

também conhecida como Jataí, possui importância fundamental para a compreensão 

da atividade forrageira. Segundo Imperatriz-Fonseca et al., citado por Oliveira (2012), 

a atividade de voo das abelhas pode ser influenciada além de fatores como as 

condições em que a colmeia se encontra e os recursos florais a ela oferecida, também 

por fatores abióticos, tais como temperatura, umidade relativa do ar, intensidade 

luminosa, precipitação e velocidade do vento .  

Informações a respeito dos hábitos de voo das diferentes espécies de abelhas 

são importantes tanto para a preservação destes organismos e, consequentemente, 

do ecossistema, como também para o manejo de espécies utilizadas com fins 

econômicos, tais como, polinização de culturas(TEIXEIRA & CAMPOS, 2005) 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o fluxo de vôo de T. angustula, 

em ambiente natural, durante diferentes estações do ano: verão e inverno. 

Metodologia 

O local de realização das observações se deu na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista.  

Foram observados três ninhos no campus, sendo dois naturais, e um em caixa 

artificial. Após a localização, os ninhos foram identificados como ninho A, B e C, os 

mesmos foram submetidos a observações de cinco minutos para as abelhas que 

adentravam e mais cinco para as que saíam, realizando esta repetição das 08:00h às 

17:10h, totalizando 10 observações por dia, numa sequência de seis dias em cada 

estação (Inverno e Verão). Sendo assim, cada ninho teve um total de 600 minutos de 

observação por estação. 

Para fins de análise quantitativa do fluxo de abelhasno verão e inverno, foi feita 

a análise de variância a um fator (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste 

tutilizado o Programa “Past”. 
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Resultados e Discussão 

 A média abelhas que entravam e saíam dos ninhos em cada uma das estações 

pré-definidas estão na Tabela 1.  Nas três colmeias observadas, houve diferença 

significativa (Anova com valores de F com p<0,001) no fluxo de entrada e saída de 

abelhas quando as estações foram comparadas. 

TABELA 1: Média de abelhas que entravam e saíam dos ninhos com distinção da 
sazonalidade que se observava. Em parênteses observa-se o erro padrão. 

 

O ninho C também foi analisado em função do fluxo de atividade ao longo do 

dia, no verão e no inverno e em ambos os casos houve uma diferença significativa no 

horário de pico das atividades forrageiras, para entrada e saída, indicando que a 

atividade se intensifica entre às 12:00 e 14:00 horas, declinando gradativamente a 

partir deste horário nas duas estações. 

 Conclusão 

O estudo realizado indica que os melhores horários para a manutenção das 

colmeias é entre às 08:00 e 10:00 da manhã e entre 15:00 e 17:30, como também foi 

sugerido por Pereira et. al (2009). 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo estudar os parâmetros iônicos 

de cafés de diferentes manejos por infusão, a fim de caracterizar os nutrientes 

presentes na matriz, comparando os valores encontrados no produto 

comercializado, visando o ganho de competitividade no mercado e obtenção de 

uma tecnologia adequada à cultura. Portanto, as concentrações dos seguintes 

íons foram determinadas pela técnica Cromatografia de Íons: Na+, NH4
+, K+, 

Mg2+, Ca2+ Cl-, NO2
-, NO3

-, PO4
3- e SO4

2-. As determinações foram realizadas 

em triplicatas. Para o tratamento estatístico e os cálculos matemáticos foi 

utilizado o software “Excel 2007”. De acordo com os resultados encontrados o 

café orgânico apresenta qualidade de bebida similar á do café convencional, 

entretanto, com base na análise do parâmetro Iônico dos cafés, verificou-se 

uma tendência, no café orgânico, de maiores concentrações de nutrientes. O 

K+ foi o íon encontrado em maior concentração em todos os cafés estudados, 

seguido do fosfato. Em contrapartida, o NH4
+ foi o íon encontrado em menores 

concentrações. O íon Na+ se encontra em todas as amostras abaixo do limite 

mínimo de quantificação da coluna do aparelho, ou seja, são valores 

insignificantes. O nitrato foi encontrado em maiores concentrações em uma das 

amostras de café orgânico, ao contrário do esperado. 

PALAVRAS - CHAVE: Café, Íons, manejo orgânico, manejo 

convencional, Cromatografia Iônica. 

 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZERS IN 

THE DISTRIBUTION OF NUTRIENTS AND TOXIC ELEMENTS IN COFFEE 

PRODUCTION OF SOUTHWEST BAHIA 

ABSTRACT 
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This study aimed to study the ionic parameters of coffees from different 

managements by infusion in order to characterize the nutrients present in the 

matrix, comparing the values found in the marketed product, targeting the 

competitiveness gain in the market and obtains appropriate technology to 

culture. Therefore, the following ion concentrations were determined by ion 

chromatography technique: Na +, NH4
+, K +, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO2

-, NO3
-, PO4 

3- 

and SO4
2-.The determinations were performed in triplicate. For the statistical 

analysis and mathematical calculations we used the software "Excel 2007". 

According to the findings organic coffee has similar quality of conventional 

coffee beverage will, however, based on the analysis of the Ionic parameter of 

the cafes, there was a tendency in organic coffee, higher nutrient 

concentrations. The K+  ion was found in higher concentrations in all studied 

coffees, followed by phosphate. In contrast, the NH4 + ion was found in lower 

concentrations. The Na + ion is found in all samples below the lower limit of 

quantitation of the apparatus column, is are insignificant values. Nitrate was 

found in higher concentrations in a sample of organic coffee, contrary to 

expectations. 

KEWORDS: Coffee, Ions, organic management, conventional 

management, ion chromatography. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 O café é um produto que traz muitos benefícios para a saúde 

humana, além ser um dos produtos agrícolas mais importantes na economia do 

Brasil e do mundo. O Brasil é atualmente o maior produtor e exportador de café 

do mundo, onde existe o  

cultivo das espécies Coffea arabica e Coffea canephor, que são as variedades 

mais produzidas no país e de maior interesse econômico. Devido ao 

reconhecimento mundial do café brasileiro, a Bahia vem se destacando como 

uma importante região de exportação e produção de café do país. Como a 

cafeicultura possui tamanha relevância no âmbito comercial e as exigências do 

mercado internacional, torna-se cada vez mais necessário, estudos para 
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garantir o padrão de qualidade e a boa aceitabilidade desse produto pelos 

consumidores. Entretanto, para se produzir um produto em quantidade e boa 

qualidade são necessários a utilização de adubação rica em macro e 

micronutrientes 

. O nitrogênio, por exemplo, é responsável pelo rápido crescimento e 

aumento das proteínas e da folhagem. Já o fósforo estimula o crescimento das raízes, 

apressa a maturação e aumenta a resistência em temperaturas baixas. O potássio, por 

sua vez, tem a função de aumentar resistência à doença em períodos de secas, 

melhorar a qualidade do fruto e ajudar na produção de amido (MALAVOLTA, 1989). 

 Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo estudar os 

parâmetros iônicos de amostras de cafés oriundos dos cultivos orgânico e 

convencional através da técnica de cromatografia Iônica a fim de caracterizar os 

nutrientes presentes na matriz e estabelecer comparações entre os manejos. Os 

resultados posteriormente serão divulgados em congressos, seminários ou simpósios. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para as análises, foram utilizadas quatro amostras em triplicata: duas do 

manejo tradicional e duas do manejo orgânico. As amostras de café tradicional foram 

adquiridas nos municípios de Encruzilhada - Ba e Barra do Choça – Ba em forma de 

grãos, que posteriormente foram despolpadas manualmente, torradas durante 10 a 15 

minutos em uma chapa aquecedora e moídas com o auxílio de um pilão no laboratório 

de Química Analítica e Ambiental.As amostras de café orgânico são oriundas do 

município de Ibicoara na Chapada Diamantina – Ba e foram adquiridas torrado e 

moído. 

Para determinação dos íons foi usado o Cromatógrafo de Íons METROHM, 

modelo 883 Basic IC plus, Herisau,Suíça. Este aparelho é composto por um detector 

de condutividade com estabilizador de detecção controlado por um software MagIC 

Net Basic, por um sistema de supressão química do tipo "packed bed"e uma bomba 

de alta pressão inteligente (Ipump). Como nesse trabalho foram analisados cátions e 

ânions, foi necessária a utilização de duas colunas diferente: a primeira foi a coluna de 

cátion C2 (150 mm) e a segunda uma coluna METROSEP A Supp4 – 250/4.0 e uma 

pré-coluna modelo Supp A. O volume da amostra foi de 20µL, com o fluxo 1,0 mL por 

minuto e o tempo de corrida 14 minutos.  
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 Para a análise dos íons foram necessários dois eluentes 

diferentes, sendo utilizada para os cátions uma solução de ácido oxálico 2,7 

mmol L-1 e para os ânions uma solução contendo Na2CO3 1,8 mmol L-1 e 

NaHCO3 1,7 mmol L-1, e como regenerante um solução 100 mmol L-1 de 

H2SO4. As soluções de referência dos cátions (Na+, NH4
+, K+, Mg2+e Ca2+) e 

ânions (Cl-, NO2
-, NO3

-, PO4
3- e SO4

2-) foram preparadas através de diluição 

das soluções padrão-mãe 100ppm nas seguintes concentrações 0,5; 1,0; 2,5; 

5,0; 10,0 ppm. 

 Todas as soluções aquosas foram preparadas com água 

deionizada, obtida pelo Sistema Ultrapurificador de Água Millipore, modelo Milli 

-Q Gradient A10, a 70 º C pelo método de infusão. Foram pesados 3,0g da 

amostra, dissolvida em 65 mL de água e filtrada em um funil com papel filtro 

Qualy. Posteriormente, as amostras foram novamente filtradas com filtros de 

seringa com membrana 0,45 µm e acondicionadas em tubos falcon sob 

refrigeração a 4°C até o momento da análise. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar de a Cromatografia Iônica ser uma técnica relativamente nova, 

por ter uma grande concorrência com a espectrometria de absorção atômica e 

outras técnicas, o método mostrou-se rápido e eficiente na avaliação 

simultânea dos nutrientes, obtendo resultados favoráveis. Para facilitar a 

interpretação dos cátions e ânions, foram tiradas as médias das concentrações 

desses íons de cada grupo de café e feitos dois gráficos que se encontram nas 

figuras 1 e 2 respectivamente.  
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FIGURA1. Valores das médias das concentrações dos Íons em mgL-1. 

 

 Observando nitidamente as figuras, os íons: NH4
+, K+, Ca2+, NO3

-, 

Cl-, PO4
-3 e SO4

2- apresentaram maior concentração em pelo uma das amostras 

do grupo café orgânico quando comparado com o grupo do café convencional, 

o que já era esperado devido às práticas que garantam um fornecimento 

constante de matéria orgânica, através do uso de adubos verdes, cobertura 

morta e aplicação de composto orgânico que são práticas indispensáveis para 

estimular os componentes vivos e favorecer os processos biológicos 

fundamentais para a construção da fertilidade do solo no sentido mais amplo 

(RICCI, 2008). 

 O K+ foi o íon encontrado em maior concentração em todos os 

cafés estudados, seguido do fosfato, sendo essa concentração maior em cafés 

orgânicos, em contrapartida, o NH4
+ foi o íon em menor concentração. O Na+ 

se apresentou em todos os cafés avaliados abaixo do limite mínimo de 

quantificação, ou seja, são valores insignificantes. O nitrato foi encontrado em 
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maiores concentrações em uma das amostras de café orgânico, ao contrário do 

esperado, pois o N no sistema orgânico de produção é o nutriente mais 

limitante e que deve ser monitorado. 

O NO2- também apresentou concentrações significantes, maiores que a 

do nitrato, porém, inquietantes. O café de manejo convencional do município de 

Encruzilhada – Ba, apresentou  concentração de 15,3 mg/L e na outra amostra 

do mesmo grupo de café, porém do município de Barra do Choça, apresentou 

o dobro do valor, 29,5 mg/L. De maneira similar ocorreu nos cafés orgânicos, 

não apresentando diferenças entre os manejos. Ambos os tipos de café estão 

com teores elevados deste íon comparados com o valor descrito para água 

mineral, segundo a RDC n°274/05 da ANVISA, onde o limite máximo é de 0,02 

mg/L. 

 O grupo do café orgânico apresentou a média de 11,0 mg/L e 

49,3 mg/L para Ca2+ e Mg2+ respectivamente. Já o do café Convencional obteve 

médias de 10,4 mg/L e 50,0 mg/L para Ca2+ e Mg2+ respectivamente. Assim 

como o Potássio, o Cálcio e o Magnésio são elementos que trazem benefícios 

a nossa saúde, e ter a presença desses cátions na bebida do café só enriquece 

o valor nutricional da mesma. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante do proposto, todos os objetivos foram alcançados uma vez que foi 

possível fazer a determinação dos parâmetros iônicos Foi concluído que o café 

orgânico apresenta qualidade de bebida similar á do café convencional, entretanto, 

com base na análise do parâmetro Iônico dos cafés, verificou-se uma tendência, no 

café orgânico, de maiores concentrações de nutrientes, principalmente de NH4
+, K1+, 

Ca2+, NO3
-, Cl-, PO4

3- e SO4
2-, o que já era esperado devido ao sistema de produção. 
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Resumo 
As doenças infecciosas representam um dos maiores índices de mortalidade cujo 
tratamento tem se tornado escasso devido à existência de cepas multirresistentes ao 
tratamento atual. As plantas do semiárido são fontes em potencial de substâncias com 
propriedades antibacterianas e ainda pouco exploradas. Nesse contexto, o objetivo 
deste trabalho foi investigar a atividade antibacteriana dos extratos coletados no 
semiárido das espécies Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg., Metrodorea 
maracasana Kaastra, Zanthoxylum monogynum St.- Hil. , Zanthoxylum rhoifolium Lam 
e Conchocarpus mastigophorus Kallunki. A atividade antibacteriana foi realizada pelo 
método de difusão em disco às cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). Além disso, MIC (Concentração Inibitória 
Mínima) e MBC (Concentração Bactericida Mínima) foram determinados. De maneira 
geral, todos os extratos reduziram o crescimento de ambas bactérias, com destaque 
para o extrato ACLCM, pois reduziu o crescimento de ambas bactérias com valores de 
MIC e MBC de aproximadamente 250 μg/mL para S. aureus enquanto que para P. 
aeruginosa os valores foram de 250 e 500 μg/mL, respectivamente. Os resultados 
deste trabalho demonstram o potencial farmacológico dessas plantas e o isolamento 
dos fitoquímicos bioativos podem facilitar as abordagens mecanísticas. 
Palavras chaves: Doenças infecciosas, Zanthoxylum, Aspidosperma, Metrodorea, 
Conchocarpus, antibacteriano. 
 
EVALUATION OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY FROM SEMIARID PLANTS 
Abstract 
Infectious diseases are major players of mortality whose treatment has become scarce 
mainly due to existence of multidrug-resistant strains. The semi-arid plants are 
potential sources of substances with antibacterial properties and still under exploration. 
In this context, the aim of this study was to investigate the antibacterial activity of 
extracts from semi-arid species Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg., 
Metrodorea maracasana Kaastra, Zanthoxylum monogynum St.- Hil., Zanthoxylum 
rhoifolium Lam and Conchocarpus mastigophorus Kallunki. The antibacterial activity 
was performed by disk diffusion method against strains of Staphylococcus aureus 
(ATCC 29213) and Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). Furthermore, it was 
determined the MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum 
bactericidal concentration) values. In general, all extracts reduced the growth of both 
bacteria, highlighting ACLCM because it reduced the growth of the bacteria with MIC 
and MBC of 250 μg/mL for S. aureus, and 250 and 500 μg/mL for P. aeruginosa, 
respectively. These results demonstrate the pharmacological potential of these plants. 
Therefore, isolation of bioactive phytochemicals can facilitate future mechanistic 
approaches. 
 
Keywords: Infectious diseases, Zanthoxylum, Aspidosperma, Metrodorea, 
Conchocarpus, antibacterial. 
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Introdução 
As doenças infecciosas representam uma das principais causas de morte no mundo 
configurando-se em um dos casos mais bem documentados de evolução biológica [1]. 
O estudo relacionando a resistência bacteriana normalmente é baseado em agentes 
biológicos de importância epidemiológica em ambientes hospitalares, como as 
bactérias Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, e o fungo Candida sp 
[2]. Alterações genéticas nesses microrganismos e o uso indevido de antibióticos têm 
contribuído com o surgimento de mecanismos de resistência aos medicamentos atuais 
[3]. As plantas são fonte em potencial de novos fármacos antibacterianos e ainda 
pouco explorado. Dentre os diversos mecanismos farmacológicos, esses 
metabólitospodem inibir o crescimento de bactérias patogênicas multirresistentes ou 
reverter o mecanismo adaptativo desenvolvido pelas mesmas [4]. Estes compostos 
são quimicamente variados, sendo de particular interesse os terpenoides, alcaloides e 
cumarinas, por apresentarem ação antimicrobiana com grande frequência [5]. Nesse 
contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antibacteriana de 
extratos de plantas coletadas no semiárido baiano contra cepas de Staphylococcus 
aureus e Pseudomonas aeruginosa. 
 
Materiais e Métodos 
As plantas das famílias Rutaceae e Apocynaceae foram coletadas na região do 
semiárido baiano, cujos extratos hexânicos, acetato de etila e metanólicos de 
diferentes órgãos foram preparados por maceração à frio. Os extratos foram diluídos 
em respectivos solventes para a concentração de 1 mg/mL para os ensaios 
posteriores. A atividade antibiacteriana dos extratos foi testada frente às cepas de 
Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 
pelo método de difusão em disco [6]. A concentração inibitória mínima (MIC) e a 
concentração bactericida mínima (MBC) foram realizadas de acordo com Coban et al. 
(2006) [7]. Tetraciclina e ceftriaxona foram utilizados como controle positivo para os 
experimentos 
 
Resultado e discussão 
O efeito antibacteriano de partes da planta (casca do caule, casca da raiz, folhas entre 
outras) dos extratos hexânicos, acetato de etila e metanolicos da Aspidosperma 
spruceanum Benth. ex Müll. Arg., Metrodorea maracasana Kaastra, Zanthoxylum 
monogynum St.-Hil., Zanthoxylum rhoifolium Lam e Conchocarpus mastigophorus 
Kallunki foram testados contra as cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 2785). Todos os extratos testados apresentaram 
algum grau de inibição do crescimento em disco de ambas bactérias. 
Os extratos EMCAS, EMZAM, MCACM, ACLCM e ACACM (1 mg/disco) foram os mais 
eficientes em reduzir o crescimento de S. aureus em disco, cujos halos de inibição 
foram de 28,1, 38,1, 19,6, 20,5 e 24,6 mm, respectivamente. Esses resultados foram 
superiores àqueles encontrados para o antibiótico tetraciclina (halo de inibição =18,4 
mm). Já para a P. aeruginosa, destacou-se ACLCM cujo halo de inibição foi de 19,2 
mm, semelhantemente à ceftriaxona. O gênero Zanthoxylum a literatura traz que 
apresentam também os metabólitos como os alcaloides benzofenantrídinicos [8]. A M. 
maracasana Kaastra e a C. mastigophorus Kallunki possui como principais 
constituintes isolados alcaloides e cumarinas. Os alcaloides já foram demonstrados 
capazes de se intercalar com o DNA bacteriano, inibir as enzimas esterases, DNA e 
RNA polimerases desses microrganismos [9]. Portanto, mais estudos são necessários 
com objetivo de se isolar esses compostos. 
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Em seguida, MIC e MBC dos extratos da C. mastigophorus, Z. monogynum e M. 
maracasana também foram determinados (Tabela 2). O ACLCM foi o extrato que 
apresentou menor MIC para ambas bactérias (250 μg/mL), enquanto que os valores 
de CBM foram de 250 e 500 μg/mL para S. aureus e P. aeruginosa, respectivamente. 
De acordo com Tanaka et al. (2005) a atividade antibacteriana pode ser classificada 
de acordo com a MIC em: inativa (MIC > 1000 μg/mL); atividade fraca (500 < MIC < 
1000 μg/mL); atividade moderada (100 < MIC < 500 μg/mL) e boa atividade (MIC < 
100 μg/mL) [10]. Assim, quando a razão CBM/CIM de um agente patogênico é entre 
1:1 a 2:1, a substância química é considerada como bactericida contra o patógeno. 
Por outro lado, se a proporção for maior ou igual que 2:1, o modo de ação 
antimicrobiano mais provável é que seja bacteriostático [11]. Desse modo, ACLCM 
tem característica de um antimicrobiano bactericida, já que para as cepas S. aureus e 
P.aeruginosa a relação CBM/CIM foi 1:1 e 2:1, respectivamente. Os resultados 
apontam que o extrato de C. mastigophorus é uma fonte em potencial de moléculas 
com atividade antibacteriana que deve ser melhor explorada. 
 
. 

Conclusão 
Considerando que os metabólitos bioativos das plantas podem ser responsáveis pelo 
efeito de proteção contra os riscos de muitas patologias, os resultados descritos neste 
trabalho estimulam a continuidade dos ensaios para o fracionamento dos extratos com 
o objetivo de se identificar o fitoquímico com atividade biológica e facilitar abordagens 
mais mecanísticas. 
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FARINHAS DE RESÍDUOS DE Theobroma grandiflorum e Fragaria vesca: 
INVESTIGAÇÃO DE FATORES ANTINUTRICIONAIS 
Hanna Elisia Araújo de Barros

1
, Marcondes Viana da Silva

2 
 

RESUMO: 
O Brasil produz toneladas de resíduos sólidos orgânicos resultantes da 
indústria de alimentos, que comprometem o ecossistema, uma vez que são 
materiais altamente poluentes. Atualmente é crescente o interesse de algumas 
empresas em reutilizar estes resíduos para incrementar na indústria 
alimentícia, farmacêutica e produtora de alimentos para animais. O morango e 
cupuaçu são frutas com alto potencial nutricional e possuem sabores 
característicos. Entretanto, poucos estudos estão disponíveis na literatura 
investigando os fatores antinutricionais do resíduo do processamento das 
poupas dessas frutas. Objetivou-se neste estudo determinar oxalatos, 
saponinas, nitratos, fitatos e atividade hemaglutinante dos resíduos do cupuaçu 
e morango provenientes de indústrias processadoras de polpas de frutas. 
Sendo a farinha de morango a única que obteve valores de oxalato, para a 
atividade hemaglutinante ambos apresentaram-se teores não detectáveis e 
para os testes de fitatos, nitratos, saponinas todos os lotes apresentaram 
resultado que não interferem na nutrição humana. 
PALAVRAS- CHAVE: Polpas de frutas, secagem, sustentabilidade. 
 

FLOUR OF WASTE Theobroma grandiflorum AND Fragaria vesca: FACTORS 
RESEARCH ANTINUTRITIONAL 
 

ABSTRACT: 
Brazil produces tons of organic solid waste from the food industry, which 
compromise the ecosystem, since they are highly polluting materials. Currently 
there is a growing interest of some companies to reuse these wastes to 
increase in the food, pharmaceutical and producer of feed. The strawberry and 
cupuaçu are fruits with high nutritional potential and have distinctive flavors. 
However, few studies are available in the literature investigating the anti-
nutritional factors of the waste processing you save these fruits. The aim of this 
study was to determine oxalates, saponins, nitrates, phytates and 
hemagglutination activity of cupuassu waste and strawberry from processing 
plants and fruit pulp. As strawberry flour oxalate obtained that the only values 
for both the hemagglutinating activity is not exhibited detectable levels and for 
phytate testing, nitrates, saponins all batches showed results which do not 
interfere in human nutrition. 
KEYWORDS: Fruit pulps, drying, sustainability. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil produz toneladas de resíduos sólidos orgânicos resultantes da 
indústria de alimentos, que comprometem o ecossistema, uma vez que são 
materiais altamente poluentes. Boa parte desses resíduos é gerada pelas 
indústrias extratoras de sucos, que ao processarem as frutas, descartam 
cascas, albedos, sementes, aparas e vesículas. No entanto, esse material 
possui grande potencial econômico e nutricional, pois é, em sua maioria, fonte 
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de fibra alimentar (PELIZER et al., 2007). Dentre as espécies frutíferas da flora 
brasileira, passíveis de serem aproveitados e até então não exploradas em 
suas potencialidades, inclui-se frutas como o morango (Fragaria vesca) e o 
cupuaçu (Theobroma grandiflorum). Porém a utilização cada vez maior de 
alimentos in natura ou o uso de baixas temperaturas de cozimento podem 
expor a população aos efeitos deletérios de fatores antinutricionais. Esses 
podem interferem na digestibilidade, absorção ou utilização de nutrientes e, se 
ingeridos em altas concentrações, podem acarretar efeitos danosos à saúde, 
como diminuir sensivelmente a disponibilidade biológica dos aminoácidos 
essenciais e minerais, além de poder causar irritações e lesões da mucosa 
gastrintestinal, interferindo assim, na seletividade e eficiência dos processos 
biológicos (SGARBIERI, 1987). Pelo exposto, objetivou-se investigar a 
presença de fatores antinutricionais resíduos do cupuaçu e morango 
provenientes de indústrias processadoras de polpas de frutas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os resíduos das frutas (cupuaçu e morango) foram doados gentilmente por 
uma empresa processadora de polpas de frutas congeladas localizada em 
Vitoria da Conquista, BA. 
Caracterização de fatores antinutricionais 

Determinação de hemaglutininas (Lectinas) 
O ensaio foi conduzido segundo Figeroa e Lajolo (1997). O sangue total (A+) foi 
coletado com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 1:20 (m.v-1). 
Determinação de oxalatos 

Determinou-se conforme o protocolo proposto por (LOURES & JOKL, 1990). 
Determinação de fitatos 

Os fitatos serão determinados de acordo com o ensaio proposto por Schmidt-
Hebbel, (1989) com adequações. 
Determinação espectrofotométrica de nitratos 

O teor de nitratos foi determinado conforme o procedimento proposto por 
Cataldo et al, (1975). Absorbâncias medidas em espectrofotômetro (Shimadzu 
UVmini-1240, Japão) a 550nm. 
Determinação espectrofotométrica de saponinas totais 

O ensaio foi conduzido conforme o procedimento proposto por Vigo et al 
(2003), utilizando-se como reagente cromogênico cloreto de cobalto em meio 
ácido. Absorbâncias foram medidas em espectrofotômetro (Shimadzu UVmini-
1240, Japão) a 284 nm. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na determinação de atividade hemaglutinante, os extratos totais das farinhas 
do resíduo do morango e cupuaçu não promoveram a hemaglutinação de 
eritrócitos do sangue humano tipo A- em nenhuma repetição, como pode-se 
observar na Figura 1 no teste realizado com o lote 01 dos resíduos. Pode-se 
inferir que o processo de desidratação com a utilização de temperatura pode 
ter diminuído significativamente a ação das hemaglutininas, que são sensíveis 
ao calor. 
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(A)               (B) 

FIGURA - Teste de Hemaglutinina em farinhas de resíduo de morango (A) e cupuaçu (B). 
 

Estudos são escassos sobre à capacidade hemaglutinante de resíduos de 
frutas, tampouco das polpas das frutas utilizadas. Com a finalidade de 
comparação, o trabalho desenvolvido por Del-Vechio et al. (2005) em farinha 
de sementes de abóbora a atividade hemaglutinante foi positiva apenas para 
farinhas obtidas das sementes cruas, sendo observado redução nas farinhas 
oriundas de sementes cozidas utilizando, sangue humano do tipo B+. 
Com relação aos teores de oxalatos apresentados na Tabela 1 pode-se 
observar que na farinha de cupuaçu não foi detectado presença do ácido 
oxálico, enquanto que na farinha de morango foi detectado valores significativo. 
De acordo com o teste de Tukey, os lotes MO 01 e MO 02 não diferiram entre 
si. Segundo Duncan et al. (2002), alimentos como o morango, espinafre, 
beterraba, nozes, farelo de trigo, chocolate, chá, café são fontes de oxalato de 
cálcio. 
 

TABELA 1- Teores de ácido oxálico, saponinas, nitratos e ácido fítico 
encontrados nas farinhas dos resíduos do morango e cupuaçu. 

Resíduos 
Ácido Oxálico 

(g.100g
-1

 de farinha) 
Saponina 

(g.100g
-1

 de farinha) 
Nitrato 

(mg.100g
-1

 de farinha) 

Ácido 
Fítico 

(g.100g-

1) 

MO 01 2,3107a
 0,18793a

 6,9020a
 1,6438 

MO 02 2,3162a
 0,13307b

 4,6079b
 0,0658 

CP 01 Nd 0,1742 a 1,2745a
 0,1314 

CP 02 Nd 0,1632 a 0,8627a
 0,9884 

CP: Cupuaçu; MO: Morango; Nd: Não detectado. Valores médios de duas repetições; Médias 
seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente (p<0,05) pelo teste de 
Tukey. 
 

Na determinação do teor de saponinas (Tabela 1) foi verificado nas farinhas de 
resíduos de cupuaçu e morango valores significativos para este antinutriente, 
como pode ser observado os lotes MO 01 e MO 02, diferem entre si 
estatisticamente pelo teste de Tukey, já entre os lotes CP 01 e CP 02 não 
houve diferença significativa. Acredita-se que os teores de saponinas 
encontrados nas farinhas dos resíduos do morango e cupuaçu sejam devido a 
substâncias derivadas do metabolismo secundário das plantas, relacionados, 
principalmente, com o sistema de defesa. São encontradas nos tecidos que 
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são mais vulneráveis ao ataque fúngico, bacteriano ou predatório dos insetos 
(WINA et al., 2005). 
Os teores de nitratos observados para os resíduos de cupuaçu e morango 
apresentados na Tabela 1 mostram valores significativo de nitratos pelo teste 
de Tukey, os lotes MO 01 e MO 02, diferem entre si estatisticamente, em 
contrapartida os lotes CP 01 e CP 02 não diferiram entre si. Os valores de 
Ingestão Diária Aceitável (IDA) para nitratos e nitritos preconizados no Brasil e 
em todo Mercosul são os mesmos da Food and Agriculture Organization/World 
Health Organization (FAO/WHO), ou seja, de 0,06 mg/kg/dia de nitrito (como 
íon) e de 3,7 mg/kg/dia para nitrato. 
Na determinação dos teores de fitatos observados no presente estudo, em 
todas as farinhas, assemelham-se com os resultados encontrados em outros 
trabalhos com diferentes frutos e resíduos (Tabela 1). No feijão fava (Vicia 
faba) os níveis de fitatos oscilam de 0,71 a 1,15% e estão localizados 
principalmente no cotilédone enquanto que a casca apenas contém 0,06 a 
0,2% do ácido fítico total (MARTINEZ-DOMINGUEZ et al., 2002). Para Reddy 
et al. (1984) a soja apresenta os maiores teores de fitatos (0,28-0,63%), 
seguidas pelo feijão vermelho tipo kidney (0,34-0,58%), ervilhas (0,06-0,33%) e 
lentilhas (0,08-0,30%). 
 

CONCLUSÃO 

Os resultados observados nesse estudo pode-se inferir que os teores de 
fatores antinutricionais quantificados não interferem na nutrição humana. 
Entretanto, estudos complementares devem ser conduzidos para avaliar sua 
toxicidade bem como estudo microbiológico. 
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RESUMO 
 

O grande consumo de pão da população mundial evidencia que ele é um 
alimento de que pode ser enriquecido com outros produtos para oferecer 
nutrientes ou componentes especiais tornando-o mais nutritivo. Os alimentos 
funcionais tem sido alvo de muitos estudos científicos atuais principalmente por 
proporcionar alimentação mais saudável, podendo melhorar a qualidade de 
vida. Os cogumelos sao pouco consumidos no Brasil quando comparados a 
países como Japão, China, Alemanha e Holanda, maiores consumidores 
mundiais, apesar de possuírem excelente valor nutricional. Sendo assim, com o 
intuito de ampliar as possibilidades de consumo de shitake, o objetivo deste 
estudo foi desenvolver pães com farinha de shitake e promover uma avaliação 
sensorial. As formulações testadas foram obtidas a partir da substituição de 
farinha de trigo por farinha de shitake nas proporções de 5%, 10%, 15% e 20% 
em três tratamentos: sem aromatizante, com 2% de orégano e 2% de 
manjericão. Foram realizados teste de aceitação em relação à impressão 
global utilizando escala hedônica de nove pontos apenas para a formulação 
sem aromatizante e, análise descritiva por perfil de sabor para os três 
tratamentos.Em relação à aceitação foi observado que o pão com 5% de 
farinha de shitake apresentou maior nota (6,25) sem diferenciação das 
amostras de pão sem substituição de farinha de shitake e com substituição em 
10%, pelo teste de Tukey (p < 0,05). Já em relação ao perfil descritivo foi 
possível observar que as diferentes formulações apresentaram diferentes perfis 
descritivos  
 
Palavras Chave: pão de shitake, análise sensorial, perfil descritivo 
 
 
 
SENSORY ANALYSIS OF BAKERY PRODUCTS PRODUCED WITH MUSHROOM 

EDIBLE FLOUR 
 
ABSTRACT 
 

The large consumption of bread in the world's population shows how a food that 
can be enriched with other products to provide nutrients or special components 
making it more nutritious. A functional food has been the subject of many 
current scientific studies mainly provides healthier food, can improve the quality 
of life. Mushrooms are little consumed in Brazil when compared to countries as 
Japan, China, Germany and the Netherlands, the world's largest consumers, 
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despite having excellent nutritional value. Thus, in order to expand the shitake 
consumption possibilities, the aim of this study was to develop bread with 
shitake flour and promote sensory evaluation. The formulations tested were 
obtained from the substitution of wheat flour by shitake flour in proportions of 
5%, 10%, 15% and 20% in three treatments: no flavor, 2% oregano and 2% 
basil. Acceptance testing were carried out in relation to global printing using 
hedonic scale of nine points just to the formulation without flavoring and 
descriptive analysis by flavor profile for the three treatments. Regarding the 
acceptance it was observed that the bread with 5% shitake flour showed the 
highest score (6.25) without differentiation of samples of bread without shitake 
meal replacement and replacement by 10% by Tukey test (p <0.05). In relation 
to the descriptive profile it was observed that different formulations showed 
different descriptive profiles 
 
Keyword: shitake bread, sensory analysis, descriptive profile 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O pão é um alimento de expressivo consumo, seu mercado vem 
crescendo rapidamente, o que demanda a criação de novas plantas, 
equipamentos, formulações e aditivos alimentícios seguros (BATTOCHIO, 
2006). Os alimentos funcionais estão hoje entre os grandes avanços 
conseguidos pelo homem no intuito de promover e proporcionar saúde com 
qualidade de vida (CRAVEIRO & CRAVEIRO 2003).  

Cogumelos são alimentos conhecidos e utilizados há milhares de anos e 
podem apresentar propriedades antitumorais, anti-inflamatórias, antivirais e 
antioxidantes (SMITH et. al., 2002). A substituição parcial da farinha de trigo 
pela farinha de shitake para formulação de pães pode ser viável. Pesquisas 
mostraram que o interesse no consumo do shitake é atribuído às suas ricas 
propriedades nutricional e medicinal, e pelo seu apreciável sabor, tornando-se 
o segundo cogumelo mais consumido no mundo (San Antonio, 1981; 
Przybylowicz & Donoghue, 1990). 

 Uma opção na elaboração de produtos diferenciados constitui-se na 
produção pães condimentados com especiarias como o orégano e o 
manjericão, ambos se destacam no sabor e aroma que dão aos produtos. O 
consumidor representa o destino final de todo e qualquer produto que se 
desenvolva. Todo empreendimento tem como objetivo final a aceitação e a 
satisfação de um consumidor (DELLA LUCIA, 2008).  

A finalidade do teste de aceitação é determinar a provável aceitação do 
alimento pelo consumidor nas fases iniciais de desenvolvimento, como também 
determinar a aceitação quando se promovem alteração e, ou, inclusão de 
ingredientes e modificação nos processos (TEIXEIRA et al.,1987; CHAVES e 
SPROESSER, 1993). A análise descritiva consiste na técnica sensorial em que 
os atributos de um produto são identificados e quantificados por julgadores 
treinados especificamente para este propósito (Faria & Yotsuyanagi, 2002). 

O objetivo deste estudo foi desenvolver pães de forma com substituição 
parcial de farinha de trigo por farinha de shitake testando sua aceitabilidade, 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
174 

 

bem como a avaliação dos efeitos de especiarias nas propriedades sensoriais 
do produto em diferentes níveis de farinha de shitake, através da análise 
descritiva de perfil de sabor. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para o preparo da farinha de shitake utilizou-se o cogumelo desidratado 
obtido numa loja de especiarias no Município de Porto Seguro (BA). 
Aproximadamente 100 g de cogumelo foram triturados em um liquidificador 
convencional, posteriormente peneiradas em peneiras de 60 mesh. 

Foram realizados tres tratamentos pão sem adição de aromatizante, pão 
aromatizado com orégano e pão aromatizado com manjericão. Em todas estes 
tratamos fou realizado os seguintes níveis de substituição de farinha de trigo 
por farinha de shitake 0%, 5%, 10%, 15% e 20% 

As cinco amostras de pães com farinha de shitake, sem adição de 
especiarias, foram submetidas a teste de aceitação, utilizando-se uma ficha 
com escala hedônica estruturada em nove pontos, segundo a metodologia 
descrita por DUTCOSKY (1996). O painel sensorial foi composto por 80 
consumidores não treinados, recrutados entre alunos, funcionários e 
professores. As amostras foram apresentadas de forma monádica 
(individualmente) em bandejas com guardanapos codificados com três dígitos, 
além de um copo de água mineral para ser utilizado pelo provador para limpeza 
das papilas gustativas entre as amostras.  

As amostras de pães com farinha de shitake com e sem adição de 
especiarias, foram submetidas ao teste descritivo. Com o intuito de definir a 
terminologia descritiva e treinar os provadores, realizaram-se algumas sessões 
apresentando as amostras aos provadores, para descreverem as similaridades 
e diferenças entre cada amostra com relação à aparência global, aroma e 
sabor.  Ao término das sessões, uma discussão em grupo foi conduzida sob a 
supervisão do líder para definir a ficha de avaliação sensorial. Os materiais de 
referência e a definição de cada termo descritivo foram colocados à disposição 
dos provadores em cada sessão. O treinamento foi encerrado quando os 
provadores demonstraram não ter dificuldades em avaliar as amostras. 

A avaliação das amostras foi realizada em três blocos completos contendo 
cinco amostras cada, que foram servidas aos provadores em bandejas, 
codificadas com números de três algarismos, acompanhadas de água mineral 
a temperatura ambiente e biscoito tipo “Água e Sal”, ambos com o propósito de 
limpar as papilas gustativas. As avaliações de todos os blocos foram realizadas 
em mesa redonda no Laboratório de Análise Sensorial da UESB. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Teste de aceitação 
 

O grau de aceitação das diferentes formulações de pães variou entre 
6,25 e 4,35, estando entre os termos “gostei ligeiramente” e “desgostei 
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ligeiramente”, conforme resultados apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Escores médios* da avaliação de pães com adição de farinha de 
shitake, utilizando escala hedônica de nove pontos, quanto à aceitação. 

Teor da farinha de Shitake Médias 

5% 6,25 ª 

0% 6,07ab
 

10% 5,53ab
 

15% 5,17 bc
 

20% 4,35 c 
* Médias na mesma coluna seguidas por letras diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Em relação à aceitação do produto, as formulações (5%, 0% e 10%), 
apresentaram maiores escores médios, quando comparadas às demais, 
apresentando-se como as mais aceitas pelo conjunto de provadores, com 
significância estatística para maior grau de aceitação (p < 0,05). Possivelmente 
os menores teores da farinha de shitake, pode ter dado ao produto um sabor 
agradável, comparado às demais. As formulações (15% e 20%), que contém 
maiores concentrações de farinha de shitake, foram altas o suficiente para 
descaracterizar o pão, conferindo a estas menores escores de aceitabilidade. 

 

 

Perfil de Sabor 
 

O painel descritivo composto por sete provadores indicaram a presença 
de atributos sensoriais para aroma e sabor para as amostras avaliadas. Estes 
atributos foram obtidos através de consenso. Tanto para aroma quanto para 
sabor foram gerados sete atributos sensoriais, com suas respectivas definições 
que fizessem o grupo a lembrar da característica avaliada em cada atributo. As 
Figuras 1 e 2 apresentam o perfil de aroma das amostras de pão com 
substituição de farinha de trigo por farinha de shitake sem aromatizante e, com 
orégano, respectivamente.  

Os resultados revelaram que as amostras de pães com concentrações 
de 0, 5 e 10% de farinha de shitake, foram as que mais apresentaram 
características iguais as presentes em pães caseiros quando comparadas às 
amostras com 15 e 20%, que devido à elevada concentração de shitake em 
suas formulações, ocasionou a perda das características sensoriais de pão. A 
amostra com 5% distinguiu-se das demais amostras, por apresentar maior 
intensidade tanto no sabor quanto no aroma de pão caseiro, apresentando 
também maior intensidade para o aroma amanteigado. 

 

Figura 1. Perfis descritivos de aroma de pão com farinha de shitake (FS) 
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Figura 2. Perfis descritivos de aroma de pão com farinha de shitake (FS) com 
orégano 

 
 

Nas amostras cujas formulações foram acrescidas com orégano, o 
aroma de shitake foi marcado pelo aroma de orégano na amostra de pão com 
5%, não ocorrendo nas demais porcentagens de substituição. 

Para as amostras acrescidas de manjericão observou-se que nas 
formulações de 5% e 10% o manjericão foi capaz de mascarar 
significativamente a intensidade do aroma de shitake, favorecendo a percepção 
do aroma de pão caseiro. Todas as amostras que continham manjericão 
apresentaram maior redução na intensidade dos gostos doce e salgado em 
relação ao uso do orégano. 
 

 

CONCLUSÕES 
 

A adição de farinha de shitake permitiu o desenvolvimento de um novo 
produto com características gerais iguais à de pães comercializados no Brasil. 
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A adição de especiarias permitiu concluir que as amostras com substituição de 
5% da farinha de trigo por farinha de shitake, assim como no teste de aceitação 
foram as que obtiveram escores semelhantes ao padrão no atributo aroma e 
sabor, fato que pode estar associado aos tipos de especiarias utilizadas, que 
são usualmente consumidas pela população. 
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RESUMO 

 

O licuri, Syagrus coronata (Mart) Becc. (Arecacea), faz parte de um grupo de espécies 

genericamente conhecidas como palmeiras. Com o objetivo de analisar a diversidade e 

estrutura genética da espécie Syagrus Coronata, foram coletadas populações naturais o 

estado da Bahia nos municípios de Seabra, Andaraí, Itaberaba, Jequié, Amargosa, 

Palmeiras, São João dos Campos e Milagres. O material biológico foi composto por 

folhas jovens, conservadas em papel alumínio à -20 ºC no laboratório de Genética 

Molecular da UESB. Para a extração do DNA foram testados os protocolos de Faleiro 

et al., (2003) e Doyle e Doyle (1990), em que o último foi selecionado, por apresentar 

melhores resultados. Foram testadas diferentes concentrações de Magnésio para a 

técnica PCR, onde a de 1,0 μ foi selecionada. Por meio do marcador molecular ISSR, 

fragmentos de DNA foram amplificados via PCR usando um único primer, construído a 

partir de sequência de microssatélites. O resultado da amplificação foi separado por 

eletroforese em gel de agarose 1.2%, contendo GelRed imerso em tampão TBE. 

Foram testados 30 primers da série UBC de primers ISSR (Wmed Representações 

LTDA), dos quais 8 apresentaram resolução e quantidade de fragmentos de DNA 

ideais. 

Palavras Chaves: Arecaceae, licuri, palmeira, DNA. 

ABSTRACT 

 

The licuri, Syagrus coronata (Mart) Becc. (Arecacea) is part of a group generically 

known as palm species. In order to analyze the genetic diversity and structure of the 

species Syagrus Coronata, natural populations were collected in the state of Bahia in 

the municipalities of Seabra, Andaraí, Itaberaba, Jequié, Amargosa, Palmeiras, São 

João dos Campos and Milagres. The biological material was composed by young 

leaves, preserved in foil at -20 ° C in the Molecular Genetics Laboratory of UESB. For 

DNA extraction protocols were tested for Faleiro et al., (2003) and Doyle and Doyle 

(1990), wherein the latter was selected by presenting the best results. Different 

magnesium concentrations for PCR technique wherein tested, where the 1.0 μ was 

selected. Through the ISSR molecular marker, DNA fragments were amplified by PCR 

using a single primer constructed from microsatellite sequence. The results of 

amplification were separated by agarose gel electrophoresis 1.2%, containing GelRed 

immersed in TBE buffer. 30 primers were tested UBC series of ISSR primers (Wmed 

representations LTD), of which 8 showed resolution and optimal amount of DNA 

fragments. 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
180 

 

Key Words: Arecaceae, licuri, palm, DNA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O semiárido, região do Nordeste do Brasil, é rica em espécies únicas e 

altamente adaptadas como o licurí, que pode ser conhecido também como ouricuri, 

aricuri, nicuri ou ainda alicuri. A espécie apresenta notória importância social e 

ecológica, principalmente na região em questão, onde se destaca pela importância em 

diversos segmentos como artesanal, alimentício, farmacológico etc (ROCHA, 2009). 

Pode ser encontrada em uma extensa área, que vai de Pernambuco ao sul da Bahia, 

(LEÃO, 2008) e vem, se tornando alvo de exploração indiscriminada.  

Diante desta realidade é que surgem os trabalhos de genética molecular, com 

intuito de analisar o grau de diversidade genética presente em populações naturais da 

Syagrus coronata. Com o avanço dos métodos baseado em PCR (Reação em Cadeia 

da Polimerase), tornou-se possível desenvolver um número ilimitado de marcadores 

moleculares com padrões de banda altamente polimórficos (FERREIRA e 

GRATTAPAGLIA, 1998), possibilitando o estudo de várias espécies. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material biológico utilizado nesse estudo foi composto por folhas jovens de 

amostras da espécie Syagrus coronata, coletadas nos municípios de Andaraí, 

Itaberaba, Palmeiras e Milagres, populações compostas por 20 indivíduos cada, 

Seabra por 15 indivíduos e São João dos Campos composta por 14 indivíduos. 

Amostras também foram coletadas nos municípios de Jequié e Amargosa, cada 

população foi composta por 22 e 30 indivíduos, respectivamente. Para os testes de 

extração de DNA foram utilizados os seguintes protocolos: Faleiro et al., (2003) e 

Doyle e Doyle (1990), ambos otimizados para a espécie. O DNA foi amplificado pela 

técnica de ISSR, segundo o protocolo de Zietjiewiczet al., (1994), onde um total de 30 

primers foram testados da série UBC de primers ISSR (Wmed Representações LTDA). 

Os fragmentos de DNA resultantes da amplificação foram separados por eletroforese 

em gel de agarose 1.2% contendo GelRed imerso em tampão TBE. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O protocolo de extração Doyle e Doyle (1990) proporcionou melhor resultado 

quando comparado com o de Faleiro (2003). O mesmo apresentou um DNA de melhor 

quantidade e qualidade, ainda assim foi otimizado, sendo assim selecionado. Houve 

dificuldade na obtenção de um DNA de boa qualidade (Figura 1) e a técnica ISSR 

necessita deste recurso para obter-se bons resultados, foi necessária a otimização da 

técnica de PCR. Foram testadas quatro concentrações diferentes de Magnésio, sendo 

a de 1,0 μ a de melhor amplificação (Figura 2). 
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FIGURA 1. DNA de Syagrus coronata extraído a partir do protocolo de Doyle e Doyle 

(1990);  

 

FIGURA 2. Perfil dos fragmentos produzidos pelo teste com diferentes 

concentrações de Magnésio na técnica PCR, para Syagrus coronata.  

CONCLUSÃO 

Após os testes realizados para a extração, o protocolo selecionado foi o Doyle 

e Doyle (1990), por apresentar material genético em quantidades adequadas para a 

espécie Syagrus coronata. Diante disso, será possível estimar por meio de análises 

posteriores, a diversidade e estrutura genética da espécie. 
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA REMOÇÃO 
DE POLUENTES EM MEIO AQUOSO 

 
Lucas Oliveira Santos, Fábio Welligton Andrade de Jesus, Alexilda Oliveira de Souza 

 
Resumo 
 
A busca por novos processos e tecnologias que visam o melhor aproveitamento da 
água tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Sendo assim, é primordial o 
desenvolvimento de processos de baixo custo e eficientes no tratamento de água e 
principalmente no tratamento de efluentes industriais. Diante disso, o processo Fenton 
heterogêneo surge como uma alternativa viável no tratamento de contaminantes 
orgânicos em meio aquoso. Neste trabalho, objetivou-se sintetizar óxido de ferro 
mássico e óxido de ferro suportado em carvão ativado proveniente de resíduos da 
agroindústria para avaliar o desempenho dos mesmos frente à degradação do corante 
orgânico azul de metileno em meio aquoso por um mecanismo do tipo Fenton 
Heterogêneo. O sistema em que o catalisador utilizado foi o óxido de ferro apresentou 
78% de degradação do corante em relação à concentração inicial, enquanto que no 
sistema em que foi utilizado o óxido de ferro suportado em carvão ativado a 
degradação máxima foi de 42,5%. Diante dos resultados expostos, pode se inferir que, 
dentre os materiais produzidos, o óxido de ferro mássico foi o que demonstrou melhor 
eficiência quando empregado na reação de Fenton Heterogêneo, podendo vir a se 
constituir em um catalisador alternativo de baixo custo.  
 
Palavras Chave: Fenton heterogêneo, óxido de ferro, carvão ativado 
 
DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE MATERIALS FOR POLLUTANT REMOVAL IN 

AN AQUEOUS MEDIUM1   
 

Lucas Oliveira Santos
2
, Fábio Welligton Andrade de Jesus³, Alexilda Oliveira de Souza

4 
 
Abstract 

 
The search for new processes and technologies aimed at better use of water has 
grown exponentially in recent years. Thus, the heterogeneous Fenton process 
emerges as a viable alternative in the treatment of organic contaminants in water. This 
study aimed to synthesize mass iron oxide and iron oxide supported on activated 
carbon from waste agricultural industry to assess their performance against the 
degradation methylene blue organic dye in an aqueous medium by a mechanism of the 
type Fenton Heterogeneous. The system in which the catalyst used was iron oxide 
showed 78% dye degradation relative to the initial concentration, while the system was 
used in which iron oxide supported on activated carbon maximum degradation was 
42.5% . Given the above results, it can be inferred that among the materials produced, 
the mass of iron oxide was what showed better efficiency when used in the Fenton 
reaction Heterogeneous and which could constitute an alternative catalyst inexpensive. 
 
Keyword: Heterogeneous fenton, iron oxide, activated carbon 
Introdução 
 

A maior fiscalização dos órgãos governamentais com relação ao descarte de 
efluentes e à poluição ambiental causado pelas indústrias, aliada à crescente 
preocupação com as questões ambientais, têm aumentado o interesse na aplicação 
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de tecnologias efetivas na remoção dos mais diversos tipos de contaminantes, 
principalmente os mais persistentes (ARAUJO, 2008). A indústria têxtil merece 
destaque, uma vez que os processos têxteis são grandes consumidores de água e de 
corantes sintéticos, geradores de efluentes com intensa coloração e ricos em 
compostos orgânicos (SILVA, 2011).  Neste contexto, os Processos Oxidativos 
Avançados (POA), têm atraído grande interesse tanto da comunidade científica como 
industrial e no âmbito dos POAs, a reação de Fenton heterogêneo se destaca por ser 
um processo relativamente simples e de baixo custo.  

Diante disso, objetivou-se neste trabalho, sintetizar óxido de ferro mássico e 
óxido de ferro suportado em carvão ativado proveniente de resíduos da agroindústria 
para avaliar o desempenho dos mesmos frente à degradação do corante orgânico azul 
de metileno em meio aquoso por um mecanismo do tipo Fenton Heterogêneo. 

 
Material e Métodos 
 

Para o presente estudo, foram produzidos quatro materiais: óxido de ferro 

mássico e óxido de ferro suportado em carvão ativado em três diferentes proporções 

(m/m). Para o preparo do óxido de ferro mássico, foi utilizado o método de 

precipitação, reagindo-se uma solução 1,00 mol/L de nitrato de ferro com uma solução 

de hidróxido de sódio na concentração de 3,00 mol/L. Os dois reagentes foram 

adicionados simultaneamente gota a gota a um béquer contendo 100 mL de água 

deionizada. O gel obtido permaneceu no meio reacional por 30 minutos e depois foi 

lavado e seco em estufa à 100 ºC. O gel seco foi calcinado a 500°C em mufla durante 

duas horas com rampa de aquecimento de 10ºC/min. 

Para a síntese do óxido de ferro suportado em carvão ativado foi utilizado o 

método de impregnação incipiente utilizando carvão ativado, proveniente do resíduo 

agroindustrial do cajá, como suporte e nitrato de ferro como sal precursor para o óxido 

de ferro. Em seguida, pesou-se uma porção de 4 gramas do carvão ativado para 

impregnação com solução de nitrato de ferro com concentração adequada para 

obtenção de materiais com 10, 20 e 30% (m/m) de ferro. Após a impregnação os 

materiais foram calcinados a 500°C em mufla por duas horas com rampa de 

aquecimento de 10ºC/min.  

O carvão ativado utilizado como suporte catalítico para o óxido de ferro foi 

sintetizado empregando carbonato de sódio como agente ativante na proporção de 

duas partes de pó do caroço de cajá para uma de agente ativante. A calcinação foi 

realizada na temperatura de 500°C por duas horas, com rampa de aquecimento de 

10°C por minuto. 

Os testes de degradação da reação de Fenton heterogêneo foram conduzidos 

em tubos de ensaio com agitação constante, na temperatura de 25 ºC, nos tempos 0, 

15, 30, 60, 120 e 180 min.  

Os experimentos foram realizados utilizando 10 mL da solução do corante 

orgânico azul de metileno na concentração de 25 mg/L, 0,3 mL da solução 30% de 

H2O2 e 10 mg do catalisador. Ao fim de cada intervalo de tempo previsto, foi 

adicionado 300 µL de uma solução aquosa saturada de Na2SO3 a cada sistema, com 

o objetivo de finalizar a reação, para ficar no tempo estabelecido. Em seguida, o 

material particulado foi separado por centrifugação durante 5 min, a 1500 rpm, e o 

sobrenadante, submetido à medida espectrofotométrica. A degradação do corante em 
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cada intervalo de tempo foi determinada com base nos valores médios de absorbância 

conforme a seguinte equação:  

Conversão (%) = (A0 – A/A0) × 100  

A0 = valor de absorbância no tempo zero;  

A = valor de absorbância no tempo estabelecido. 

Para o tempo 0 foi considerado apenas a leitura da solução do azul de metileno 

na concentração de 25 m/L (branco). As analises para determinação do azul de 

metileno residual foram feitas em espectrofotômetro UV/Vis da marca Shimadzu, 

modelo UV-1800, em 665 nm. As medidas foram realizadas em triplicata. 

 
Resultados e Discussão 

 Foram produzidos quatro catalisadores a base de ferro, óxido de ferro mássico 
e óxido de ferro suportado em carvão ativado (Figura 1) nas seguintes proporções 
m/m: 10, 20 e 30%.  

 
 

 
FIGURA-1 Óxido de ferro e óxido de ferro suportado em carvão ativado. 
 
A reação de Fenton Heterogêneo foi mais eficiente quando foi usado o óxido de 

ferro mássico como agente catalítico, sendo que a percentagem de degradação do 
corante foi de 77%. Dos materiais á base de ferro suportados em carvão ativado, o 
que obteve melhor desempenho foi o que continha 30% de ferro em sua massa, sendo 
que a degradação do corante foi de 42%. Os resultados da reação de Fenton 
Heterogêneo, em todos os intervalos estudados, são mostrados na Tabela 1.  
 
TABELA-1 Degradação  da solução do corante azul de metileno (25mg/L) através da 

reação de Fenton Heterogêneo. 
 

 

Tempo 

 

Fe2O3 

Carvão 

ativado/Fe2O3 

10% 

Carvão 

ativado/Fe2O3 

20% 

Carvão 

ativado/Fe2O3 

30% 

1 55.2% 22.2% 33.4% 31.4% 

2 58.5% 23.4% 34.1% 36.2% 
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3 59.2% 31.1% 38.2% 40.1% 

4 72.8% 34.6% 39.1% 40.5% 

5 77.2% 38.2% 40.5% 42.5% 

 
 
 
Conclusões  

 
Foi possível produzir materiais a base de ferro, mássico e suportado em 

carvões ativados oriundos de resíduo agroindustrial de cajá, com propriedades 
catalíticas úteis para o emprego do sistema Fenton heterogêneo na degradação de 
corantes orgânico em meio aquoso.  
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UTILIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE AGRUPAMENTO HIERÁRQUICO NA 

DISCRIMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO SAZONAL DE AMOSTRAS 

AQUOSAS SOB INFLUENCIA DA MATA CILIAR 
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RESUMO: O Rio Pardo é utilizado para o abastecimento de água de cidades, 

bem como fonte de água para irrigação, atividades de pecuária, entre outros. 

Entretanto, diversas ações antrópicas estão intervindo nas matas ciliares que 

protegem e conserva o rio. Portanto, o interesse voltado para a quantificação 

de espécies iônicas e análises dos parâmetros físico-químicos vem com o 

intuito de reunir dados sobre o impacto ambiental deste sistema. Foram 

coletadas amostras e determinados cátions e ânions por Cromatografia de íons 

e parâmetros físico-químicos. A análise de agrupamento hierárquico (AAH) 

permitiu a distinção nítida das amostras em dois grupos de acordo a origem 

amostral.  

PALAVRAS CHAVE: Cromatografia, qualidade de água. 

TITLE: CLUSTER ANALYSIS OF DISCRIMINATION IN USE HIERARCHICAL 

BEHAVIOR OF SEASONAL AQUEOUS SAMPLES UNDER INFLUENCE OF 

MATA CILIARY 

ABSTRACT: The Rio Pardo is used for the supply of city water as well as water 

supply for irrigation, livestock activities , among others. However, several 

human actions are intervening in riparian forests that protect and preserve the 

river. Therefore, the interest focused on the quantification of ionic species and 

analysis of physical and chemical parameters is aimed at gathering data on the 

environmental impact of this system. Samples and certain cations and anions 

by ion chromatography and physicochemical parameters were collected . A 

hierarchical cluster analysis ( HCA) allowed the clear separation of the samples 

into two groups according to the sample origin. 

KEYWORDS: Chromatography, Water quality. 

INTRODUÇÃO:  
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 A mata ciliar desempenha diversas funções ambientais na manutenção 

da qualidade da água, estabilidade dos solos e na regularização do regime 

hídrico (ALVARENGA, 2004). A crescente demanda em nível mundial, 

associada a dificuldades de gestão tem provocado uma crescente degradação 

desses recursos naturais. 

 A quantificação de espécies iônicas tem o intuito de reunir dados sobre o 

impacto ambiental, uma vez que possíveis perturbações no corpo aquático 

interferem na trofia deste sistema, provocando modificações na composição 

química das águas.  

Deste modo, o presente estudo teve por objetivo utilizar a técnica de 

cromatografia de íons (IC) e análises físico-químicas da água para caracterizar 

qualitativamente a bacia do Rio Pardo na Região de Cândido Sales (BA), 

verificando as influencias sazonais e da mata ciliar sobre o corpo aquático, 

interpretando os dados através das análises de agrupamento hierárquico 

(AAH). 

MATERIAL E MÉTODOS:  

Foram estipulados seis pontos de amostragem distintos ao longo do Rio 

Pardo, região de Cândido Sales (BA). Os critérios para tal distribuição foi 

selecionar três pontos à margem do rio com mata ciliar e três pontos à margem 

sem vegetação ciliar (área degradada), receptividade do proprietário da terra e 

facilidade de acesso. 

As coletas das amostras de água foram realizadas nos períodos seco e 

chuvoso, respectivamente, novembro de 2014 e março de 2015. Foram 

adotadas às técnicas da cromatografia de íons (METROHM, modelo 883 Basic 

IC plus, Herisau, Suíça) recomendadas pelo fabricante. Estas técnicas 

permitiram a quantificação dos ânions cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-), nitrato (NO3

-

), nitrito (NO2
-) e fosfato (PO4

3-) e os cátions foram cálcio (Ca2+), sódio (Na+), 

magnésio (Mg2+), potássio (K+), amônio (NH4
+).Posteriormente, analisou-se os 

seguintes parâmetros físico-químicos: condutividade elétrica (CE), potencial 

hidrogeniônico (pH), sólidos totais dissolvidos (STD) e turbidez. Para análise do 

comportamento das variáveis na água, utilizou-se o programa SPSS (Statistical 

Package for social Sciences) da Microsoft e Excel 2010,  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

No dendrograma (Fig. 1) formado verifica-se a divisão de dois grupos 

distintos. O grupo 1 compõe-se das coletas realizadas no período chuvoso, e o 

grupo 2 composto pelos  pontos coletados no período seco. Essa 

representação gráfica baseia-se na similaridade dos participantes de uma 

mesma classe e nas diferenças entre os membros de classes diferentes.  

Figura 1. Dendrograma das classes formadas pelas proximidades das semelhanças entre os 

grupos. P* (Ponto); S* (Seco); C* (Chuvoso); MC* (Mata ciliar); AD*( Área Degradada);  

 Dentre os pontos de coleta, o ponto 2 (P2AD) tanto no período chuvoso 

quanto no seco, apresentou um comportamento diferenciado, sendo que 

manteve inerente aos períodos uma dissimilaridade. Atribui-se essa diferença, 

que nesta área considerada como degradada na primeira coleta (período seco) 

houve a retirada recente da mata ciliar do rio, provocando o processo de 

assoreamento, o que acarretou em uma grande diversificação nos dados deste 

ponto.  

Tabela 1. Concentração (mg L-1) média dos Cátions (Na +, NH4+, K+, Mg2+ e Ca2+) nas 
amostras de água do Rio Pardo referentes ao período seco (S) e chuvoso (C). 

 

 Pontos 
de coleta 

Cátions Ânions  

Ca 
2+ Na 

+ Mg
 + K

+ NH4
+ NO3

- NO2
- 

Ponto 1 (MC)S 4,08 2,88 1,60 3,34 - 5,40 1,88 
Ponto 2 (AD)S 4,64 4,64 3,00 1,60 0,21 5,19 2,04 
Ponto 3 (MC)S 4,20 2,86 1,65 3,32 - 5,25 1,81 
Ponto 4 (AD)S 4,86 2,87 1,61 3,29 - 5,00 1,56 
Ponto 5 (AD)S 4,85 2,89 1,60 3,30 - 5,43 1,59 
Ponto 6 (MC)S 4,35 2,87 1,72 3,28 - 4,49 1,55 
Ponto 1 (MC)C 5,00 2,70 2,22 3,13 - 5,52 1,20 
Ponto 2 (AD)C 5,07 2,89 2,19 3,21 - 5,29 1,23 
Ponto 3 (MC)C 5,03 2,72 2,22 3,33 0,07 5,57 1,15 
Ponto 4 (AD)C 5,08 2,76 2,17 3,16 0,04 5,66 1,33 
Ponto 5 (AD)C 5,13 2,74 2,26 3,22 - 5,70 1,29 
Ponto 6 (MC)C 5,04 2,70 2,25 3,18 - 6,01 1,24 

Em relação à qualidade da água, para os elementos Ca2+, Mg2+, Na+, e 

K+ não há valores máximos estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 

para rios de Classe II. Segundo Santos (2013), isso se deve ao fato desses 

elementos serem tidos como majoritários. Contudo, o NH4
+, é um cátion que 

apresenta valor máximo estipulado de 3,7 mg L-1, como observado na Tabela 

1, a sua concentração foi muito inferior ao estabelecido pela resolução.  

Os íons Cl-, SO4
2- e PO4

3- não foram detectados. Porém, os íons NO3
- e 
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NO2
-, foram os únicos ânions detectados das amostras de todo o corpo 

aquático, estando somente o nitrito com uma concentração superior ao 

estabelecido pela portaria 518/04 do Ministério da Saúde e pela resolução 

CONAMA 357/2005 que é de 10,0 mg L
-1 e 1,0 mg L

-1
, respectivamente. 

Geralmente o íon nitrito encontra-se em concentrações muito reduzidas, 

aproximadamente 0,1 mg L-1, valores acima disso, indicam poluição recente 

por efluentes industriais ou fontes de poluição próximas e são, na maioria das 

vezes associados á qualidade microbiológica insatisfatória da água (HELLER e 

PÁDUA, 2010). Os parâmetros físico-químicos apresentaram-se também 

abaixo dos valores de referência, estando dentro dos limites estipulados como 

ideais segundo as normas da CONAMA 357/05.  

CONCLUSÃO: Os períodos sazonais de coleta não influenciaram de forma 

negativa na qualidade da água do Rio Pardo. Não houve maiores diferenças 

entre os pontos considerados de área degradada e aqueles conservados pela 

mata ciliar. Os resultados de qualidade da água para ânions apontam para um 

processo generalizado de contaminação das águas superficiais por nitrito. 
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Circuitos alternativos de exibição: um mapeamento a partir das políticas 

públicas de incentivo para cineclubes, mostras e festivais na Bahia 

contemporânea¹ 

Milene de Cássia Silveira Gusmão² Cristina de Deus da Cruz (bolsista UESB)³ Isa 

Ferreira Lima (bolsista Fapesb)4 

 

RESUMO 

Tomando a configuração contemporânea do cinema e do audiovisual no mundo e no 

Brasil, o objetivo principal desta proposta se define pelo esforço de pesquisa e 

reflexão sobre a configuração dos circuitos alternativos de exibição, a partir do 

fomento das políticas públicas para o audiovisual, considerando o alinhamento entre 

cultura e desenvolvimento que comparece na formulação das proposições das 

políticas de incentivo delineadas pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia, especialmente para festivais e mostras de cinema, na 

última década. Sendo assim, o plano de trabalho que foi executado no período de 

vigência da bolsa de iniciação científica cumpriu as seguintes etapas: - mapeamento 

dos eventos audiovisuais realizados no estado entre 2007 e 2014; levantamento dos 

editais de fomento e a destinação de recursos públicos para tais atividades; aplicação 

de questionários e realização de entrevistas com os organizadores das atividades; 

levantamento das informações sobre a divulgação das mostras e festivais de cinema 

e audiovisual na Bahia, incluindo as últimas programações das atividades; 

organização dos dados; participação nas reuniões do grupo de trabalho; definição dos 

recortes analíticos para produção de artigos e divulgação dos resultados da pesquisa. 

PALAVRAS CHAVE 

Circuito Exibidor; Mostras e festivais; Cinema na Bahia; Políticas públicas.  

 

Alternative exhibition channels: a mapping of the public policies for film clubs, 

exhibitions and film festivals in contemporary Bahia 

 

ABSTRACT 

Based on the actual configuration of audiovisual and cinema in the world and in Brazil, 

the main objective of this study is defined by the effort of research and thought about 

the setting of the alternative exhibition channels, taking the promotion of public policies  

 

______ 

¹ A pesquisa obteve financiamento mediante aprovação no edital de interno de pesquisa da UESB em 

2011.  
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to the audiovisual, considering the line between culture and development that must be  

present at the moment of elaboration of the propositions of these so called incentive 

policies that are outlined by The Ministry of Culture and the Department of Culture of 

the State of Bahia specially to exhibitions and film festivals over the last decade. 

Therefore, the work plan that was carried out during the scientific initiation grant was 

based on the following steps: mapping of audiovisual events held in Bahia between 

2007 and 2014; application of questionnaires and interviews with the organizers; 

inventory of informations about the disclosure of the exhibitions and film festivals in 

Bahia, including the schedules of activities of the latest year; organizing the data in a 

functional way; participation on the research group meetings; the definition of 

analytical approaches for the production of articles and diffusion of the research 

results.  

 

KEYWORDS  

Film exhibitions and film festivals; Cinema in Bahia; Public Policies. 

 

INTRODUÇÃO  

 O circuito de festivais audiovisuais tem calendário anual tanto no Brasil quanto 

em outros países. Segundo informações publicadas no “Diagnóstico Setorial 2007” 

pelo Fórum dos Festivais, em 1999 se realizaram 38 eventos audiovisuais, e, em 

2006, foram realizados 132 eventos (123 no Brasil e 9 em outros países), entre 

festivais e mostras, o que implicou um crescimento médio anual de 19,8% nos últimos 

sete anos, sendo que durante os anos de 2002, 2003 e 2006, o crescimento foi 

superior a esta média. Em 2011, segundo informações publicadas no Guia dos 

Festivais da Kinoforum, foram 141 festivais em todo o país. Dados como estes 

explicitam ações articuladas por certas redes e instituições, mostrando que estas já 
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vinham se constituindo no decorrer do tempo e que também se referiam a percursos 

de aprendizagem constitutivos das dinâmicas do cinema, realizados historicamente em 

decorrência do desenvolvimento de práticas e trajetórias específicas. Diante dessa 

configuração considera-se a hipótese de que a ampliação de tais circuitos só se 

estabeleceu com maior densidade na contemporaneidade a partir de uma nova 

aproximação entre os âmbitos da cultura e da política, especialmente das significativas 

relações entre cultura e desenvolvimento que acabaram por favorecer, no cenário 

nacional, mudanças significativas na elaboração e implantação de políticas públicas de 

incentivo ao audiovisual, compreendendo também políticas para cineclubes e festivais. 

Sendo assim, o recorte da pesquisa na Bahia se justifica não apenas com a 

proximidade, mas pela falta de estudos empíricos nessa área.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Uma das primeiras dificuldades encontradas foi com relação ao levantamento e 

cotejamento das informações sobre os cineclubes em funcionamento na Bahia, seja 

pela indisponibilidade dos organizadores de tais atividades na resposta aos contatos 

do grupo de pesquisa, seja pela falta de registro e acompanhamento institucional por 

parte dos órgãos de fomento. Em função disto, não foi possível consolidar uma base 

de dados confiáveis que viabilizasse o cumprimento desta meta, não restando 

alternativa que não fosse a postergação dessa parte significativa da pesquisa. Antes 

de tomar tal decisão tentou-se por meio da Secretaria de Cultura do Estado mediante 

a Superintendência de Desenvolvimento Territorial, solicitando a intermediação dos 

representantes territoriais para aplicação dos questionários nas cidades em que se 

registrou a existência de clubes de cinema em funcionamento. Esforço que também 

não alcançou resultado. Deste modo, foi necessário focar a pesquisa no recorte que 

vinha trazendo resultados mais positivos em relação à coleta dos dados, uma vez que 

várias tentativas de mapeamento dos clubes de cinema em atividade na Bahia foram 

empreendidas sem sucesso nos dois primeiros anos da vigência do projeto.  

 Ao tomar a configuração dos circuitos alternativos de exibição como uma 

questão que emerge a partir da teia que se forma entre os conceitos de cultura e 

desenvolvimento, supõe-se que o caminho teórico-metodológico de suporte para 

pesquisa que ora se apresenta dê conta dos processos e interdependências que 

sintetizam simbolicamente acervos coletivos de experiências que constituem práticas 

humanas elevadas à condição de modelos de outras práticas. De acordo com esse 

norteamento teórico, o protocolo de pesquisa adotado se define pelo enfoque 

compreensivo-qualitativo. A inspiração, sempre sublinhada pela orientadora Milene 

Gusmão, está ancorada na sociologia dos processos e configurações de Norbert Elias. 

O teórico ressalta a importância de se observar as relações de aproximação e 

distanciamento entre os homens, estas decorrentes das modificações nos equilíbrios 

de poder. Elias (2006) considera que o desenvolvimento do processo de conhecimento 

(percepções, incorporações e instituições), como o saber social modulado em suas 

relações cotidianas, desempenha papel decisivo na expressividade de grupos 

humanos, uma vez que a interpenetração dos relacionamentos informa as afetividades 
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e os dispositivos de conhecimento e comunicação entre os indivíduos que apreendem 

e significam as suas experiências em processos intergeracionais. A proposta de 

construir um mapa dos circuitos alternativos de exibição cinematográfica na Bahia 

contemporânea – sempre delineados a partir dos incentivos públicos ancorados pelas 

agendas de cultura e desenvolvimento no âmbito da relação sistemática entre o 

Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado – muito nos diz sobre esta 

expressividade dentro do âmbito cinematográfico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

 A finalização da pesquisa empírica apresentou os seguintes resultados: entre 
2007 e 2014 foram realizados 48 eventos entre a capital e o interior do estado, dentre 
os quais a maioria contou com o financiamento do estado para sua efetivação. Deste 
total, 12 fazem parte do circuito atual, ou seja, ocorreram consecutivamente pelo 
menos nos três últimos anos; Outros 12 tiveram menos de três edições contabilizadas, 
ou um hiato longo após a retomada para outra edição. Alguns destes eventos 
declaram ter mais edições que o número levantado pela pesquisa. Por vezes, sites e 
informações são apagados da rede, não há material de divulgação ou não houve 
disponibilidade para resposta por parte dos contatos que foram buscados. Há, 
também, o que agrega os dados do Fórum dos Festivais, os eventos pontuais – 
aqueles que ocorreram apenas uma vez, sem pretensões periodicidade. Até 2009, a 
capital, Salvador, e região metropolitana abrigavam a maioria dos eventos. No entanto, 
a partir de 2010 houve um crescimento no número de eventos que ocorrem no interior 
do estado: praticamente o dobro de Salvador, ainda que de menor porte ou vítimas da 
descontinuidade. Há quatro eventos com uma trajetória bem consolidada, com mais de 
dez anos de percurso, no entanto apenas três deles continuam no circuito: Mostra 
Cinema Conquista, Cinefuturo e Festival 5 minutos; A Jornada Internacional de 
Cinema da Bahia, teve sua última edição, a de número 39, no ano de 2012. Quanto ao 
financiamento, fator que se coloca, como fica claro nas entrevistas realizadas ao longo 
da pesquisa, enquanto o principal obstáculo para manutenção e/ou crescimento dos 
eventos, dos 12 principais eventos, sete recebem apoio estadual da SECULT – 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, em três principais linhas: Fundo Setorial do 
Audiovisual, Editais de Demanda Espontânea e Edital para Eventos Calendarizados; 
Dentro desta última categoria, há cinco eventos beneficiados, com destaque para o 
CachoeiraDOC e o Vale Curtas, respectivamente com cinco e sete edições 
consecutivas, sem nenhum a interrupção desde as suas primeiras edições.  
 A partir destes dados foi possível analisar um quadro maior dos festivais de 

audiovisual baianos, percebendo, principalmente através das atividades inseridas em 

cada evento e do fator continuidade/descontinuidade, que são os engajados na 

promoção destes eventos e se há uma preocupação com do espectador (atividades de 

formação técnica, cuidados com a curadoria e promoção de diferentes atividades 

culturais). Outro dado interessante, o público alvo, pode nos dizer muito a respeito da 

relação do jovem estudante com o cinema – se, no estado, este contato com a sétima 

arte ocorre muito tarde e se os festivais funcionam como janelas para que esta relação 

se desenvolva o quanto antes. A pesquisa permite, então, lançar mão de reflexões 

sobre os usos do cinema no estado, e perceber, a partir do número e da permanência 
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dos festivais estudantis, da origem dos filmes inscritos e do número de espectadores, 

se o cinema, o ver e o fazer, tem sido utilizado como instrumento pedagógico ou se 

tem afetado de maneira significativa educacional dos baianos. Há um amplo espectro 

de possibilidades que se abrem a partir deste levantamento – alguns dos temas já 

selecionados por membros do grupo de pesquisa Cinema e Audiovisual: memória e 

processos de formação cultural, com textos específicos em fase de desenvolvimento 

para compilação posterior e possível publicação.  

 

CONCLUSÕES 

 A partir das políticas públicas de incentivo para o audiovisual, pode-se notar 

uma margem de diferença muito grande no interesse público e no desenvolvimento em 

termos mercadológicos em torno do setor audiovisual – cultural ou economicamente, 

na última década. O estado tem comparecido com agente público fundamental para 

dinamização desse elo: o mecanismo acionado para concessão de apoio financeiro 

privilegiado no estado foram os editais ou chamadas públicas. No caso especifico do 

audiovisual, entre 2007 e 2014, período eleito pela pesquisa, foram lançados pela 

Secretaria de Cultura e seus órgãos correlatos (Fundação Cultural do Estado – 

FUNCEB e Instituto de Radio Difusão Educativa da Bahia – IRDEB) – diversificados 

editais que cobriam direta ou indiretamente o segmento. Isto muito nos diz sobre 

novas perspectivas do cenário baiano para o audiovisual, sobre a Bahia como 

produtora e consumidora de cinema. 
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FATORES DE INFLUÊNCIA PARA O CONSUMO DE DROGAS ENTRE 

ADOLESCENTES 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)19 

Danyela Silva Sousa20 

Luci Mara Bertoni21 

 

Resumo 

A pesquisa em questão trata das drogas utilizadas para alterar o 

funcionamento cerebral, as chamadas drogas psicotrópicas ou substâncias 

psicoativas. Será discutido a respeito do uso dessas substâncias no período da 

adolescência, tendo como objetivo identificar os fatores de influência que levam os/as 

adolescentes a consumirem drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A fim de responder 

tais questionamentos, utilizo a pesquisa bibliográfica como suporte para a realização 

deste estudo. 

Palavras-chave: Adolescência, drogas, educação. 

 

 

FACTORS INFLUENCE OF DRUG CONSUMPTION AMONG TEENS 

Abstract 

            The research in question deals with drugs used to change brain 
functioning, so-called psychotropic drugs or psychoactive substances. Will be 
discussed regarding the use of these substances during adolescence, aiming to 
identify the influence of factors that lead / adolescents to use drugs, whether 
legal or illegal. In order to answer these questions, I use literature as a support 
for this study 
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Introdução 

O trabalho teve como objetivo apresentar as atividades realizadas entre o 

período de março a agosto de 2015, no projeto de pesquisa “fatores de influência para 

o consumo de drogas entre adolescentes”, orientado pela Profa. Dra. Luci Mara 

Bertoni. A referida pesquisa trata do uso e abuso de substâncias psicoativas, o que 

direta ou indiretamente afeta a sociedade mundialmente, em decorrência de diversos 

fatores. Discutimos aqui sobre o uso dessas substâncias no período da adolescência, 

tendo como objetivo identificar os fatores de influência que levam os indivíduos nessa 

fase da vida a consumirem drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Entendemos que a 

prevenção ao uso de drogas poderia ser o primeiro passo no enfrentamento desta 

problemática, pois é considerada uma das maneiras de se evitar ou reduzir o seu 

consumo, principalmente, em se tratando de adolescentes. 

 

Material e métodos 

O plano de trabalho a respeito dos “fatores de influência para o consumo de 

drogas entre adolescentes” foi realizado de acordo com o cronograma estipulado e a 

partir de procedimentos da pesquisa bibliográfica. 

A partir da pesquisa bibliográfica, foram realizadas leituras de livros e artigos 

que tratam do tema, bem como fichamentos das fontes bibliográficas e discussões dos 

mesmos. Por não ter encontrado bibliografia que trata especificamente do tema, 

busquei identificar os fatores de influência mais relevantes, segundo os autores 

estudados, os quais me auxiliaram na conclusão da pesquisa. 

 

Resultados e discussão 

Este trabalho versa a respeito do uso e abuso de substâncias psicoativas que, 

direta ou indiretamente, afetam a sociedade mundialmente em decorrência de diversos 

fatores, os quais serão debatidos ao longo deste estudo. 

Apesar do uso de drogas ser motivado por diversas circunstâncias e qualquer 

pessoa estar vulnerável a elas, é na adolescência que o ser humano pode ficar 

exposto a maiores experimentações, pois segundo Vilma Aparecida da Silva e Hélcio 

Fernandes Matos (2004, p. 41), a adolescência “é um período caracterizado por 

conflitos psicossociais, pela necessidade de integração social, pela busca da auto-
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afirmação e da independência individual”. Ou seja, a busca pelo novo e a curiosidade 

podem falar mais alto nessa idade. E, nessa busca, o adolescente encontra no álcool 

e em outras drogas uma forma de se socializar, muitas vezes influenciado por amigos, 

como forma de ser “incluído” em algum grupo. 

Além disso, há também outros meios que podem despertar o interesse desse 

adolescente para o consumo de drogas, como novelas e programas televisivos em 

geral. Pois, de acordo com Marcos H.N de Salles (2013, p. 108) “de nada adianta a 

professora informar ao aluno sobre álcool e outras drogas, se a televisão continua 

mostrando a alegria e descontração associada à bebida”. 

A família também pode ser um fator de influência para o consumo de drogas na 

adolescência. Um exemplo disso, são pais que em convivência com os filhos, 

consomem álcool ou tabaco em casa, muitas vezes sem qualquer moderação, 

tornando normal o uso dessas substâncias. Como é destacado pelo autor Robert T. 

Brown (2002, p. 1): 

Adolescentes de pais consumidores pesados ou dependentes 

de substâncias psicoativas tendem a adotar o mesmo 

comportamento. O envolvimento dos filhos no consumo de 

substâncias dos pais (buscar uma taça para colocar o vinho, 

trazer uma caixa de fósforo para acender o cigarro ou comprar 

um maço de cigarro no bar) também é considerado um fator de 

risco pela família. 

 

A escola, como sendo um dos principais espaços de convivência entre 

adolescentes, acaba ficando vulnerável a esse tipo de problemática. Além disso, o 

tema “drogas” sempre gera muita polêmica e medo nos pais e educadores, que são 

muitas vezes influenciados pelo tratamento dado pela sociedade ou ainda por 

informações veiculadas pela mídia, que age como se apenas as drogas ilícitas fossem 

“drogas de verdade”, esquecendo que o álcool e o tabaco também são. É de 

fundamental importância que a instituição possua algum programa de prevenção ao 

uso de drogas e que envolvam a participação efetiva de pais e dos professores na sua 

execução. 

A adolescência é uma etapa da vida que traz consigo muitas mudanças, sendo 

que algumas delas podem não ser positivas. De acordo com Maria Helena Hessel 

(2001, p. 46) “as incertezas em relação ao eu tornam o jovem frágil e vulnerável. E é 

baseado na necessidade de afastar o que é falso que ele vai buscar a solução para o 

problema de identidade”. Na busca por essa identidade e por outras diversas razões, 
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que o adolescente pode se tornar vulnerável a experimentação de bebidas alcoólicas, 

tabaco ou outras drogas.    

Conclusão 

No decorrer desta pesquisa foram identificados alguns fatores que podem 

influenciar o uso de drogas entre adolescentes, como os programas televisivos, os 

amigos, curiosidade, estresse e maus tratos durante a infância, conflitos psicossociais, 

além da família e da escola. O mais importante de fato, é que não faltem informações 

a esses adolescentes, pois fatores de risco ao uso de drogas estão presentes em 

todos os ambientes, mas se tratando de adolescentes, a escola e a família possuem 

um papel primordial tanto para prevenir como para tratar essa problemática, para que 

eles possam cada dia mais, renovar sua autoestima e dar mais valor a suas vidas e as 

de quem os cercam.  
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MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: PERCEPÇÕES SOBRE A 
FORMAÇÃO DOCENTE DOS ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE  
GEOGRAFIA DA UESB 

Débora Paula de Andrade Oliveira22, Geisa Flores Mendes23  
 
RESUMO 
As categorias memória e representações sociais oferecem balizas teóricas relevantes 
para a compreensão do processo de formação docente. Nessa direção, a pesquisa 
teve como objetivo central compreender o processo de formação dos licenciados pelo 
Curso de Geografia da UESB, sob o viés analítico dessas categorias.  Assim, para 
atingir os propósitos da pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos 
metodológicos: a priori a discussão das premissas teóricas basilares à pesquisa, 
paralelo a isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os alunos egressos 
do curso, e por fim, alicerçados no referencial teórico construído, foram feitas as 
análises dos dados coletados para a elaboração de diagramas temáticos que ajudam 
a compreender as questões suscitadas. Nesse sentido, por meio da análise das 
narrativas dos licenciados pelo curso foi possível identificar a heterogeneidade das 
representações sociais que as vivências no curso e os processos que envolvem a 
construção da identidade docente e compreender os aspectos centrais que envolvem 
a formação docente. 

Palavras–chave: Formação docente. Memória. Representações sociais. 

 
MEMORIES AND SOCIAL REPRESENTATIONS: THE MEANING OF THE 

GEOGRAPHY DEGREE COURSE FOR UESB's  GRADUATE STUDENTS. 

 

ABSTRACT  

This research aims to analyze memory and social representations presented on the 

discourse and narratives of the graduate students of UESB 's Geography Degree 

course. In order to achieve the proposed objectives, the following methodological 

procedures were adopted: discussion and systematization of basic theory to the 

research, conduction of semi-structured interviews with former students of the course 

and ultimately, grounded in the theoretical framework built, categorizations and 

analysis of the collected data were performed. With the analysis of the discourse of the 

                                                           
22 Licencianda do Curso Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, 

Campus de Vitória da Conquista. Bolsista CNPq do Projeto intitulado Memórias, discursos e 
representações sociais: um olhar para os 25 anos de Geografia na UESB sob a coordenação da Profª Drª 
Geisa Flores Mendes; Membro do Grupo de Pesquisa CNPq intitulado Espaço, Memória e 
Representações Sociais. E-mail: deborageografiauesb@gmail.com. 
23  

Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Professora do 

Departamento de Geografia da UESB e líder do Grupo de Pesquisa Espaço, Memória e Representações 
Sociais (CNPq). Coordenadora do Projeto de Pesquisa intitulado Memórias, discursos e representações 
sociais: um olhar para os 25 anos de Geografia na UESB. (UESB, CNPq, FAPESB) E-mail: 
geisauesb@yahoo.com.br 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
203 

 

graduate students it was possible to see the heterogeneity of social representations 

throughout  the academic trajectories experienced in the graduation process.  

 Key - words:  Training Teacher. Social Memory. Social Representations.  

 
 
INTRODUÇÃO 

 
As reflexões acerca do processo de formação docente configuram-se 

num desafio de pesquisa complexo e instigante, sobretudo, quando as 
discussões têm como suporte a dimensão social da memória e das 
representações sociais.  

Nesse contexto, o presente estudo está articulado ao Projeto ‘Memórias, 
discursos e representações sociais: um olhar para os 25 anos do Curso de 
Geografia da UESB, além de constituir-se num desdobramento dos estudos do 
Grupo de Pesquisa – CNPq intitulado Espaço, Memória e Representações 
Sociais.  

As pesquisas que elegem a Memória e as Representações sociais como 
referenciais analíticos permitem vislumbrar a multiplicidade de elementos que 
envolvem o processo de formação docente. Assim, o objetivo da presente 
pesquisa foi conhecer as percepções dos alunos egressos do Curso de 
Licenciatura Plena Geografia da UESB acerca do processo de formação 
docente. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

A metodologia de trabalho adotada para a concução da pesquisa foi 
dividida em quatro fases distintas. A primeira fase remete ao amadurecimento 
teórico a partir dos referenciais teórico-conceituais selecionados como suporte 
para discutir as seguintes categorias de análise: Memória, Representações 
Sociais e Formação Docente. Tal procedimento proporcionou uma melhor 
orientação no desenvolvimento da pesquisa. Assim, busco-se nas premissas 
teóricas propostas por Halbwachs (1990) Claval (1999) Gondar (2005) Souza 
(2011) e Moscovici (1978), dentre outras fontes, o suporte para discutir as 
categorias de análise selecionadas. Nesse contexto, as pesquisas 
desenvolvidas por Mendes (2004; 2011; 2013) também ofereceram balizas 
teóricas essenciais para nortear as análises em questão. 

A segunda fase consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas 
com os alunos egressos do curso de Licenciatura em Geografia da UESB. 
Foram abordados aproximadamente 350 alunos egressos da instituição, 
formados entre os anos de 1992 a 2015, por intermédio das redes sociais, 
endereço eletrônico e pesquisa de campo. 

A terceira fase da pesquisa consistiu na análise das entrevistas, tendo 
como alicerce as categorias de análise selecionadas e o instrumental teórico-
metodológico da análise de discurso, importante estratégia metodológica para 
a análise das entrevistas. Na quarta e última fase da pesquisa foram 
elaborados diagramas temáticos, que ilustram as memórias e representações 
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socias sobre a formação docente para os licenciados do Curso de Geografia da 
UESB.   
 
RESULTADOS 
 

A dimensão social da memória e o universo das representações sociais 
tornam possível desvelar a multiplicidade de sentidos e valores que efervescem 
no seio das relações humanas. Nessa perspectiva, a utilização dessas 
categorias na compreensão do processo de formação docente possibilita uma 
análise significativa.  

As narrativas dos licenciados, obtidas por intermédio das entrevistas, 
refletem a diversidade de acepções sobre as vivências no Curso de Geografia 
da UESB.São questões que afloram no plano individual e repercutem na esfera 
social, de modo a fortalecer o elo individual e coletivo da memória e das 
representações. As narrativas de uma licenciada em 2001 revelam a riqueza de 
sentidos que permeiam sua compreensão acerca da experiência docente em 
Geografia. Seu depoimento é bastante significativo, uma vez que ela tece um 
diálogo entre a sala de aula e a geograficidade da experiência de ensinar. 
Sobre esse aspecto ela afirma que 

 
Toda vivência foi intensa e desafiadora, uma vez que a Ciência 
Geográfica está envolta de variados conhecimentos que a 
tornam única, e na sala de aula, por meio dos professores e 
dos diversos métodos de estudos, aprendi lições de cunho 
geográfico e de tolerância e respeito perante as ideias e 
concepções do outro. (Entrevista realizada em 2015) 

 

 A Figura 1 apresentada a seguir evidencia uma síntese das 
representações sociais acerca dos sentidos que permeiam as experiências 
na/da sala de aula, tanto em relação ao cotidiano dos sujeitos na Universidade 
quanto no que concerne às  práticas docente desenvolvidas na educação 
básica.   
 
Figura 1: Síntese das representações sociais dos licenciados pelo curso de Geografia 
da UESB em relação à 
experiência docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2015. 
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 A configuração da memória social transita entre a reconstrução das 
lembranças individuais dos sujeitos e seus reflexos nas representações do 
grupo, tecendo os laços identitários das significações coletivas.  

Outro questionamento relevante nas narrativas dos licenciados foi a 
referência à saudade que sentem do período da graduação. Ainda que a 
graduação tenha sido marcada por várias dificuldades, os participantes da 
pesquisa ressaltam com muita ênfase os aspectos mais significativos que 
guardam na memória.  

É possível perceber que as vivências na Universidade despertam 
sentimentos marcados pela afinidade, aquisição de conhecimentos, ampliação 
da convivência social, inserção política, dentre outros. Nessa perspectiva, o 
trilhar do processo de formação docente na tessitura dos retalhos das 
memórias e das representações sociais, são coloridos pelo tom da saudade e 
significados construídos pelos sujeitos. Assim, o alinhavo inicial se transforma 
em laços e nós que, aliadas às construções teóricas, foram sedimentados em 
lastros que podem vir a se concretizar em ações que resignifiquem a geografia 
escolar. Os sonhos se despontam como desejos de uma atuação mais sólida, 
completa e comprometida no âmbito das salas de aula em que tais 
licenciandos vão atuar.  

A pesquisa permitiu, a partir das especificidades do Curso de Licenciatura 
Plena em Geografia da UESB, compreender com mais clareza os significados 
e sentidos que permeiam a formação do professor.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As discussões dos referenciais da memória e das representações sociais 

constituem-se em uma importante vertente analítica na compreensão da 
formação docente do professor de Geografia. Nesse sentido, a pesquisa 
intitulada Memórias e Representações Socias: percepções sobre a formação 
docente pelos alunos egressos do Curso de Geografia da UESB possibilitou a 
sistematização de aspectos importantes da memória do referido curso.   

A pesquisa se desdobrou em diferentes direções analíticas, em que foi 
possível abordar diversos aspectos relacionados às percepções desses 
sujeitos sobre o curso de Geografia. As análises das entrevistas resultaram 
num acervo de informações muito relevantes sobre o curso, possibilitando 
profícuos debates acerca das contribuições dos estudos da memória e das 
representações sociais bem como as discussões sobre formação de 
professores e práticas docentes. 
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EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E HISTÓRIA DA BAHIA: PROCESSOS 
AUTORITÁRIOS E DITADURA MILITAR (1964-1985)24
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Resumo: O presente texto apresenta os resultados do projeto de pesquisa 
intitulado “Educação, Memória e História da Bahia: Processos Autoritários e 
Ditadura Militar (1964-1985)”. O objetivo da investigação foi reunir informações 
e dados que dizem respeito, direta ou indiretamente, ao regime autoritário que 
durou entre 1964 a 1985 no Brasil, priorizando materiais que revelem a 
educação na Bahia, visando à análise dos processos que lhe deram origem e 
sentido. Nessa pesquisa, de caráter histórico-documental, priorizamos a busca 
de arquivos e fontes documentais escritas, iconográficas, fílmicas e digitais. O 
levantamento documental permitiu ampliar os nossos conhecimentos a respeito 
da ditadura civil-militar brasileira, ao passo que reuniu fontes que estavam 
dispersas e que podem ser utilizadas não somente pela historiografia mas 
também sob uma ótica político-reparadora. 
 

Palavras-chave: Arquivos e fontes documentais; Ditadura Civil-Militar; Política 
educacional. 
 

 

Abstract: This paper presents the results of the research project entitled " 
Education, memory and Bahia History : Authoritarian Processes and military 
dictatorship (1964-1985) " . The aim of the research was to gather information 
and data that relate directly or indirectly to the authoritarian regime that lasted 
from 1964 to 1985 in Brazil , prioritizing materials revealing education in Bahia , 
aiming at the analysis of the processes that gave rise to it and meaning. In this 
research, historical- documentary character , we prioritize the search for files 
and written documentary sources , iconographic , filmic and digital . The 
documentary survey allowed enlarge our knowledge about the Brazilian civil - 
military dictatorship , while gathered supplies that were scattered and that can 
be used not only for history but also from a political and restorative perspective. 
 

Keywords: Files and documentary sources; Civil-Military Dictatorship; 
Educational Policy. 
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INTRODUÇÃO 

O presente texto apresenta os resultados da pesquisa histórico-

documental desenvolvido por meio do projeto de pesquisa “Educação, Memória 

e História da Bahia: processos autoritários e ditadura militar (1964-1985)” que 

foi articulado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em História e Memória das 

Políticas Educacionais e Trajetórias sócio-geracionais do Museu Pedagógico 

da UESB. 

O objetivo desse trabalho foi reunir e analisar informações e dados 

referentes ao regime autoritário brasileiro, do período de 1964 a 1985, com 

ênfase nos reflexos desse regime na educação da Bahia a partir dos arquivos e 

fontes documentais escritas, iconográficas, fílmicas e digitais. 

Já se passaram mais de 50 anos e ainda nos ocupamos pouco da 

última ditadura civil-militar brasileira, havendo distância entre as informações 

genéricas e oficiais, e o que ocorreu efetivamente. O estudo sobre o passado e 

seus usos e abusos, do ponto de vista dos processos autoritários, ainda requer 

estudos e inclusive, depende da organização e sistematização de fontes e 

materiais para serem problematizados e cuidadosamente analisados pelas 

ciências humanas e sociais. 

Na busca dessas informações a nossa pesquisa priorizou a 

organização, sistematização e catalogação das fontes, consultadas nos 

arquivos públicos e privados em Vitória da Conquista, bem como nos acervos 

digitais disponíveis na internet. Inicialmente selecionamos e sistematizamos as 

fontes jornalísticas e documentos oficiais disponíveis nos referidos arquivos. 

Em seguida, organizamos as informações contidas nas fontes a partir de um 

olhar teórico-metodológico com vistas a uma melhor compreensão da temática 

do projeto e desenvolvimento da pesquisa aqui relatada. 

 

METODOLOGIA 

Na efetivação da pesquisa realizamos levantamentos em arquivos 

públicos e privados, museus localizados na cidade de Vitória da Conquista-BA 

e materiais digitais, disponíveis na internet.  
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Nos apropriamos dos benefícios das novas tecnologias de informação 

e comunicação, considerando que por  meio da internet tivemos acesso a 

importantes acervos online. Esse recurso serviu como ferramenta para 

ampliação dos horizontes da nossa pesquisa, ao passo que, permitiu o acesso 

a uma nova remessa de arquivos e fontes históricas de extrema importância 

para o entendimento da temática em estudo. 

Também consultamos documentos do Arquivo Público Municipal de 

Vitória da Conquista (APMVC), do Arquivo privado do Prof. Ruy Medeiros, do 

Museu Regional de Vitória da Conquista – Casa Henriqueta Prates (UESB) e 

do Museu Pedagógico – Casa Padre Palmeira (UESB), levantados 24 livros de 

atas da Câmara municipal local, 30 caixas de documentos que incluem 

decretos, projetos de lei e resoluções municipais, 46 encadernações de jornais 

referentes ao período pesquisado, sendo alguns deles: O sertanejo, Jornal de 

Conquista, O Conquistense, Tribuna do Café, Polítika, Jornal Dimensão, O Fifó, 

Jornal de Debates, O Jornal entre outros e 16 registros fotográficos. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A criação de acervos online expandiu consideravelmente a 

disponibilidade dos arquivos e fontes históricas, esses recursos serviram como 

ferramenta para ampliação dos horizontes da pesquisa. Nesse sentido, 

encontramos três grandes arquivos que disponibilizam o acesso às suas fontes 

dentre as quais identificamos: dossiês, artigos, jornais, exposições, relatórios, 

processos, álbuns, entre outros documentos. 

Estes arquivos estão disponíveis no site da Hemeroteca Digital 

Brasileira mantida pela Biblioteca Nacional. Entre outras informações, 

encontramos recortes de publicações periódicas nacionais e publicações 

seriadas que tratam do período da ditadura, seus antecedentes e sua 

incidência sobre o passado recente. 

O Armazém Memória organizado pelo Grupo Tortura Nunca Mais (SP), 

traz importantes contribuições para a elucidação da ditadura, principalmente no 

Acervo Brasil Nunca Mais Digital. Este acervo é fruto do projeto homônimo que 

analisou cerca de 900 mil páginas de processos judiciais movidos contra 
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presos políticos. Os documentos foram disponibilizados na internet, dos quais 

destacamos: O relatório do Projeto BNM, os processos do Superior Tribunal 

Militar, álbuns do Acervo AEL que disponibilizam 166 fotos feitas pela polícia 

política na repressão e no monitoramento dos movimentos sociais. 

No projeto Memória Política e Resistência, que consiste em um espaço 

criado para promover o acesso às fichas e prontuários, dos que foram alvo de 

vigilância do DEOPS/SP, DOPS/Santos e DCS. Localizamos ainda prontuários 

sobre o MEC, o Andes, diversas universidades, faculdades e sindicatos, que 

revelam a organização e o trabalho minuciosos de vigilância feitos por esses 

órgãos.  

No Arquivo Municipal de Vitória da Conquista foram encontrados livros 

de atas do período que, em linhas gerais, trazem as discussões e propostas 

dos vereadores da Câmara Municipal acerca da educação, na década de 1960 

e 1970, entre as quais a construção de escolas, melhoria no salário dos 

professores, dentre outras.  

Também foram encontrados projetos de lei, leis, resoluções e 

correspondências relacionadas com a política educacional, registros 

iconográficos sobre o encontro do MOBRAL nesse município, jornais que 

noticiavam as perseguições aos subversivos. Foram identificados jornais de 

oposição ao regime, de cunho estudantil, apresentando os focos de resistência 

existentes no estado da Bahia. 

No Museu Pedagógico da UESB, encontramos registros de problemas 

políticos nas escolas extintas27. Cadernetas e registros das aulas e as 

mudanças ocorridas nos currículos das escolas que já funcionavam antes da 

ditadura e suas adequações à nova realidade. Na biblioteca localizamos livros 

didáticos editados no período que contribuem para o entendimento da 

doutrinação ideológica promovida pelos militares bem como, auxiliam na 

compreensão do caráter tecnicista das políticas educacionais implantadas pelo 

Acordo MEC/USAID, pelo Plano Atcon e o Relatório Meira Mattos, que 

culminaram na promulgação da Lei n° 5.692/71. 

                                                           
27 

 Por meio de um convênio firmado com a Secretaria de Educação do Estado, DIREC-20, desde 2006 
o Museu Pedagógico guarda em seu Centro de Documentação o acervo das escolas extintas de 
Vitória da Conquista e região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inquietude sobre a ditadura, suas marcas e sua heterogeneidade 

ainda requer um levantamento criterioso a fim de entender os efeitos do poder 

ditatorial e as formas sob as quais vem se construindo nossa sociedade. Na 

educação, esses levantamentos documentais são imprescindíveis para não 

deixarmos que as versões amenas ou nostálgicas desse período, continuem 

afetando, de algum modo, o presente. 
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Formação Profissional e Prática Pedagógica nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 

Resumo  
Este artigo objetiva verificar a importância da formação docente no atual contexto 

escolar, levando em consideração as legislações vigentes, desde 1996 até a presente 

data e as mudanças ocorridas no Ensino Fundamental. Com a pretensão de analisar 

essa temática, dialogando com os autores e primando sempre pelo Ensino 

Fundamental, formação docente e prática pedagógica, considerações serão realizadas 

acerca da temática e da reflexão oriunda das entrevistas e observações realizadas na 

escola pesquisada.  A análise das informações abordadas no trabalho, seguiu critérios 

metodológicos bibliográficos, exploratórios e coletas de dados. 

 

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Formação Docente. Prática 
Pedagógica. Legislação. 
 
Abstract  

This article aims to verify the importance of teacher education in the current school 

context, taking into account the current legislation, since 1996 to date and the changes 

in the elementary school. Claiming to analyze this issue, discussing authors and 

striving always for primary education, teacher training and pedagogical practice, 

considerations will be made about the theme and reflection arising from interviews and 

observations made in the research school. The analysis of information covered at work, 

followed bibliographic methodological criteria, exploration and data collection. 

 

Keywords: Elementary school. Teacher Training. Teaching Practice. 
Legislation. 
 

Introdução 
 

A partir das pesquisas e estudos realizados, pretende-se desenrolar o 
contexto da formação profissional docente, com foco nas séries iniciais e 
discutir a prática pedagógica em sala de aula. A importância do 
desenvolvimento dessa pesquisa se concretiza pela minha inquietação quanto 
aos saberes docentes e suas respectivas práticas pedagógicas. Busca-se 
analisar a atual formação docente daqueles que já atuaram apenas com o 
magistério. No entanto, deve-se reconhecer que a atual formação do professor, 
hoje, é direcionada à qualificação da mão de obra, busca-se uma formação, 
mas em muitos casos, não há qualidade e falta motivação profissional. 

Após as discussões dessas questões, pensando também nas políticas 
voltadas à formação de professores, surge assim, meu anseio em pesquisar a 
formação atual dos professores e de sua prática pedagógica. Com isso surge a 
seguinte pergunta: para que uma prática pedagógica seja efetivada com 
excelência é necessário apenas a formação em Licenciaturas? 

Para isso, tem-se como objetivo geral, analisar os discursos observados 
nos questionamentos e observações realizadas no campo de pesquisa, os 
confrontar com os autores e a atual legislação vigente e observar e destacar os 
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principais pontos observados na prática pedagógica em sala de aula. 
Nessa perspectiva, a revisão bibliográfica dessa temática, sua 

metodologia e seus resultados estão divididos em três tópicos: Material e 
Método; Resultados e Discussões; Conclusões.  
 

Material e Método 
 

Os procedimentos metodológicos que foram adotados para a escrita desse 
artigo são pesquisas bibliográficas a partir de leitura e análises de diversos 
posicionamentos teóricos a cerca da temática favorecendo a escrita da 
pesquisa, pois segundo GIL (2002, p. 44) “[...] é desenvolvida com base em 
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  
Pesquisas exploratórias para que haja um contato com o professor entrevistado 
para percepção de suas falas, pois: “Estas pesquisas têm como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm 
como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições 
[...] por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a 
forma de um estudo de caso” (GIL, 2002) e também a coleta de dados 
prosseguida pela entrevista e encontro com os professores.  

 

 

Resultados e Discussões 
 

Durante os anos 80 e 90, o Brasil deu passos significativos para 
universalizar o acesso ao Ensino Fundamental obrigatório: ampliou o fluxo de 
matrículas e investiu na qualidade da aprendizagem desse nível escolar. A 
busca pela democratização do acesso e a melhoria da qualidade da educação 
básica ocorreu e vem acontecendo num contexto voltado à modernização 
econômica do país, também pelo fortalecimento dos direitos da cidadania, tema 
hoje muito debatido, e pela explosão das tecnologias da informação, que 
impactam as expectativas educacionais ao ampliar o reconhecimento da 
importância da educação na sociedade, que sempre está em busca de 
conhecimento e aberta a novos saberes. 

Em contra partida a essas expectativas, os sistemas de ensino público e 
também o privado vêm passando por processos de reforma educacional, em 
âmbito Municipal, Estadual, e Federal. 

O IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 
2007, tem por finalidade, apresentar os resultados, Ele agrega ao enfoque 
pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do Inep Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira a possibilidade 
de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas 
de qualidade educacional para os sistemas. (INEP, 2011) 

Para além da discussão e diálogo com os autores referente a formação 
de professores e ao conceito de “formação”, em Janeiro de 2009, é instituído 
pelo Ministério da Educação o Decreto 6.755 a Política Nacional de Formação 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica, onde estabelece que a 
Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional em Nível Superior (Capes) fique 
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responsável pelo fomento de programas de Formação Inicial e Continuada de 
professores com parte dessa política em âmbito nacional (NUNES, 2013) 

Pesquisas referentes à formação docente apontam para uma análise da 
compreensão das suas atuais práticas pedagógicas onde, o professor é 
tomado como mobilizador de saberes profissionais. 

A importância da prática decorre do significado que se atribui à 
competência do professor e sua didática em sala, para ensinar e fazer 
aprender. Para tanto, devemos considerar que as competências são formadas 
pela experiência, portanto esse processo deve ocorrer necessariamente em 
situações concretas, contextualizadas. Segundo Mizukami e Nono 2002, em 
diálogo com os autores, apontam que: “A prática e as experiências pessoais 
com situações de ensino são apontadas como elementos centrais nos 
processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional docentes. 
(MIZUKAMI; NONO 2002, p. 01)”. 

Os estudos realizados para a escrita do artigo teve duração de doze 
meses. Foram realizados ao longo da extensão do projeto PIBIC Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, oferecido pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia UESB, como demonstrado Na TABELA 1. 
Quadro de Atividades Desenvolvidas. Foram desenvolvidos fichamentos e 
resumos de obras, além de revisões bibliográficas para a finalização da escrita 
do presente artigo. 
 

TABELA 1: Calendário de Atividades Desenvolvidas 
 

Meses Atividades 

Agosto a 
outubro – 
2014 

 Estudos bibliográficos. 

 Escrita de fichamentos. 

 Escritas de resumos. 

Novembro a 
dezembro – 
2014 

 Levantamento e coleta de dados. 

 Encontros com os professores. 

 Visita às escolas. 

 Estudos bibliográficos. 

 Escrita do relatório trimestral. 

Janeiro a 
março– 2014 

 Análise do levantamento e coleta 

de dados. 

 Estudos bibliográficos. 

 Escrita do I relatório semestral. 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
215 

 

Abril – 2015  Estudos bibliográficos. 

 Análise da coleta de dados. 

 Visita à escola. 

 Escrita do relatório trimestral. 

 Início da escrita do artigo. 

Maio – 2015  Visita à escola. 

 Diálogo com os professores. 

 Análise da coleta de dados. 

 Escrita do artigo final. 

 Revisões bibliográficas. 

Junho a 
agosto– 2015 

 Escrita do artigo final  

 Releitura e reorganização do 

artigo final 

 Organização do relatório 

semestral. 

 

Para a coleta de dados, a pesquisa contou com a observação da prática 
docente e a entrevista com a professora. Através do contato direto e das 
entrevistas, foi possível captar de forma direta e imediata o posicionamento da 
professora quanto o seu pensamento sobre a prática docente, em especial por 
ela ter iniciado sua carreira docente com o Magistério. A pesquisa empírica foi 
realizada em uma escola da Rede Municipal de Educação da cidade de Vitória 
da Conquista. Para a escolha da turma e da profissional entrevistada, utilizou-
se como critério ter no mínimo 15 anos (quinze anos) de exercício da profissão 
e ter atuado apenas com o magistério por pelo menos 10 anos (dez anos). 

A situação da formação profissional do professor é inversamente 
simétrica à situação de seu exercício profissional, pois quando se prepara para 
ser professor é reviver o papel de ser aluno. Sendo assim, as diretrizes que se 
seguem procuram avançar nessa característica, buscando tornar coerente a 
formação do professor com a simetria existente entre essa formação e o futuro 
exercício da profissão. 
 

Conclusões 
 

Ao encerrar esse trabalho devo chamar a atenção para o fato de que a 
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questão da formação de professores não pode ser separada do problema das 

condições de trabalho, da carreira docente, das questões salarias, da jornada 

de trabalho e das políticas públicas vigentes. Ressalto ainda que, como 

observado, as condições gerais de trabalho neutralizam a ação dos 

professores.  
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ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DOS MEIOS POPULARES NO 

ENSINO SUPERIOR 28 

 

Julia Borba Caetité Algarra29  

Benedito Eugênio30  

 

RESUMO 
 
Neste trabalho, buscamos analisar o percurso de escolarização de estudantes negros 
dos meios populares no ensino superior. O trabalho insere-se no projeto Acesso e a 
Permanência de Estudantes dos Meios Populares no Ensino Superior. Os dados foram 
construídos por meio de entrevistas com estudantes negros dos cursos mais 
concorridos – Medicina, Direito e Psicologia -, da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB). O objetivo central foi analisar, a partir das entrevistas, como se deu 
a trajetória desses sujeitos até chegarem ao Ensino Superior e quais as “estratégias” 
que utilizam para permanecer nesse meio. A presente proposta de pesquisa ancora-se 
numa perspectiva qualitativa, justificada, no caso específico do nosso estudo, por: a) 
ênfase no processo construído; b) construção de dados a partir do contato com os 
sujeitos que foram entrevistados. Os estudos realizados nos permitem, ainda, 
compreender a importância de se (re)pensar sobre a temática em estudo, buscando 
entender como se dá o processo de educação de estudantes negros até a chegada ao 
Ensino Superior, bem como a construção de suas trajetórias escolares. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso e Permanência. Ensino Superior. Estudantes negros. 

 

 
TITLE: ACCESS AND STUDENT STAY POPULAR MEDIA IN HIGHER EDUCATION 
 
ABSTRACT 
 

In this article analyze the schooling path of black students of popular media in 
high education. The work is part of the Access Project and the Stay Popular 
Means of Students in Higher Education. The data was constructed through 
interviews with black students of the most popular courses - medicine, law and 
psychology in State 
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INTRODUÇÃO 

 
Sabe-se que as oportunidades de acesso ao ensino superior são parte de uma 

“seleção excludente”, de mecanismo perverso baseado no número de vagas e na 
“nota de corte” e, se destaca aqueles que têm o maior desempenho durante todo o 
período escolar, sendo que estes sujeitos, geralmente, são os que fazem parte de um 
nível social superior aos demais. Bourdieu (2008, p. 41) confirma isto dizendo que “Um 
jovem de camada superior tem oitenta vezes mais chances de entrar na Universidade 
que o filho de um assalariado agrícola [...]”. 

O debate sobre as cotas “quebra” esta corrente de privilégios através da 
implementação, a partir de 2002, das políticas públicas de Ação Afirmativa, “como 
resposta imediata à III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância correlata, realizada em Durban, África do Sul (2001)” (JULIO; 
STREY, 2009, p. 2). No entanto, mesmo após a implementação dessas políticas de 
acesso, as universidades não têm garantido a permanência dos sujeitos que fazem 
parte desse processo e, não somente a permanência material, mas também as 
condições de permanência simbólica, em que os alunos criam estratégias para 
permanecer, uma vez que “[...] a trajetória acadêmica dos jovens na Universidade, 
sem uma adequada política de permanência, não é uma tarefa fácil” (REIS; TENÓRIO, 
2009, p. 7). 

Pensando nisso, o presente trabalho buscou analisar a seguinte questão de 
pesquisa: Como se constitui o processo de permanência de estudantes negros da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), dos cursos de medicina, direito 
e psicologia? Diante dessa questão, nosso objetivo é analisar, a partir de entrevistas 
com estudantes negros desses cursos, como se deu a sua trajetória até chegar ao 
Ensino Superior e quais as “estratégias” que utilizam para permanecer nesse meio. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa ancorou-se numa perspectiva qualitativa, justificada, no caso 
específico do nosso estudo, por: a) ênfase no processo construído; b) construção de 
dados a partir do contato com os sujeitos a serem entrevistados. 

Assim, pensando numa abordagem qualitativa de pesquisa, de forma sintética, 
Lüdke e André (1986, p. 13), apoiando-se em Bogdan e Biklen, afirmam: “A pesquisa 
qualitativa [...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se 
preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Dessa forma, com a intenção de analisar o acesso e permanência de estudantes 
dos meios populares no Ensino Superior, entendemos, de antemão, que precisaríamos 
nos aproximar de uma abordagem teórico-metodológica capaz de possibilitar, por 
exemplo, a realização de entrevista, dialogando com os sujeitos envolvidos e, é 
pensando nisso que as desenvolveremos na perspectiva da história oral, que segundo 
Thompson (1992, p. 22), “[...] pode certamente ser um meio de transformar tanto o 
conteúdo quanto a finalidade da história”, pois é por meio dela que as pessoas 
procuram compreender as “mudanças” e transformações que passam/passaram em 
sua própria vida. 
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Entende-se, portanto que, a história oral possibilita compreendermos contextos e 
histórias diversificadas, dando voz a diferentes sujeitos, tornando-se assim, uma 
atividade democrática, já que nos antepassados as pessoas que tinham “a voz”, eram 
as que detinham o poder político e econômico. Poderemos então, construir a história a 
partir das próprias palavras dos sujeitos, levando em consideração suas experiências 
de vida, nos atentando em saber como se deu a trajetória desses sujeitos durante o 
seu período de escolarização até a chegada na Universidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As políticas de ação afirmativa vêm confirmar e fazer com que os sujeitos sociais 
percebam o quanto vivemos em uma sociedade pluralista e diversa, com culturas, 
comportamentos, tradições e hábitos diferentes, pois estamos longe de nos tornarmos 
uma sociedade homogênea, mas isto não faz com que um grupo se torne melhor ou 
pior que outro. Por isso, a implementação de políticas afirmativas só faz com que 
enxerguemos que cada grupo social tem a sua forma de viver e perceber o mundo, 
mas que nem por isso deixam de ter menos direitos. 

As entrevistas realizadas possibilitaram conhecer a trajetória dos sujeitos 
investigados e a construção de seu percurso no interior da universidade. Conforme 
afirma um dos entrevistados, do curso de Direito: 

 

Sou cotista sim, e acho completamente necessário. É preciso essas 
políticas afirmativas como cotas para concurso público também, 
porque a conjuntura histórica mesmo de como foi a construção do 
povo brasileiro, como foi a construção dos negros, de tudo aquilo... de 
como foi trazido, porque foram trazidos e de forma foram trazidos e 
depois o pós, o (ranso) que ficou do processo escravocrata no Brasil 
e tudo aquilo que ele desencadeou, pela negação de uma população 
ou por julgar de uma incapacidade intelectual, capacidade de exercer 
outras funções que não seja todas aquelas renegadas pela população 
escrava, e isso perdurou e perdura até hoje. 

 

Por este e outros motivos é que necessita-se discutir cada vez mais sobre as 
políticas de ação afirmativa, para que os sujeitos tenham acesso aos debates e 
discussões acerca do tema em questão, pois a maior parte da sociedade ainda 
desconhece o assunto, e por isso torna-se contrária à essas políticas, alegando ser 
uma forma de “privilégio”, já que muitas pessoas aproveitam para se “beneficiar” 
dessas ações, seja no emprego ou na educação superior, principalmente quando os 
critérios são: raça, cor, etnia e gênero.  
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CONCLUSÕES 

As entrevistas possibilitaram conhecer a trajetória de escolarização de 
estudantes dos cursos de Direito, Medicina e Psicologia e, em conformidade com 
pesquisas já realizadas em outros espaços (cidades e universidades), apontam para a 
necessidade de estudos que objetivem compreender os meandros da escolarização 
nas camadas populares adotando-se o referencial da Sociologia da Educação, 
particularmente Bourdieu e Lahire. 
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UM ESTUDO SOBRE O DESEMPENHO EM LEITURA E ESCRITA E SUA 
POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO COM NOÇÃO DE LATERALIDADE, 
PREFERÊNCIA MANUAL E SEXO31

 

 

Lamarck Machado Santana Barbosa
32

, Ronei Guaresi
33

 

 

Sustentado em estudos advindos da Neuropsicologia, da Psicolinguística 
e da Linguística (DEHAENE, 2012; RAMUS, 2003; PAULESU et al., 2001; 
VILAR, 2010; Rosa Neto et al, 2013), no que diz respeito ao aprendizado da 
leitura e da escrita, em especial as dificuldades de aprendizado, este estudo 
objetivou investigar a associação entre as variáveis aprendizado de leitura e 
escrita, preferência manual, noção de lateralidade e sexo, em 70 escolares de 
3º ano do ensino fundamental. Resultados: o Coeficiente de Correlação de 
Pearson das variáveis Desempenho em Leitura e Noção de Lateralidade foi de 
correlação positiva de 0,183. Considerando esse escore, pode-se afirmar que 
quem apresenta maior desempenho em leitura, apresenta fraca tendência a ter 
maior noção de lateralidade. 

Em relação às variáveis Noção de Lateralidade e Escrita observamos 
que a média dos escores no teste de lateralidade foi de 7 para pré-silábicos, 8 
para silábicos, 8,3 para silábico-alfabéticos e 7,7 para alfabéticos. Embora haja 
um desempenho crescente, considerando as etapas de escrita, os dados nos 
levam a conjecturar que a variável noção de lateralidade não se relaciona de 
maneira importante com o desempenho em escrita. 

Em relação à variável Preferência Manual e sua possível associação 
com aprendizado da escrita, observamos que os destros alcançaram média de 
76,89 pontos no desempenho em leitura; os canhotos 63,2 e os ambidestros 
59,8. Embora houve alguma diferença, a maior de 17 pontos, não é possível 
associar de maneira importante as variáveis Preferência Manual e 
Desempenho em Leitura. 

Em relação às variáveis Desempenho em Leitura e Sexo, observamos o 
que a média dos sujeitos do sexo feminino foi de 79,46 e do masculino 63,08. 
Ou seja, houve uma diferença de 16,38 favorável ao sexo feminino, 
característica descrita na literatura científica sobre o assunto.  

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Lateralidade. Preferência Manual. 
Sexo. 
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A TEMÁTICA DO PODER, DA ECONOMIA E DA POLITICA EM 

PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS: IDENTIFICAÇÃO, SUMARIAÇÃO E 

INDEXAÇÃO  

 

                                                  LEIDIANE ALVES DE JESUS BRITO  

RESUMO 

O presente relatório é resultado da pesquisa e identificação de periódicos 

especializados que tratam da temática do poder, da economia e da política, 

especificamente sobre o Brasil no período colonial. A identificação desses periódicos 

revela a importância das publicações em revistas científicas para o estudo do tema 

proposto no projeto, uma vez que essas revistam ampliam e dinamizam o acesso a 

novas bibliografias que surgem e podem contribuir para o conhecimento e estudo das 

temáticas acima citadas e de outras temáticas em geral.  

PALAVRA-CHAVE: Economia; Periódicos; Poder; Política.  

THE POWER THEME, ECONOMY AND POLITICS IN REGULAR SPECIALIZED: 

IDENTIFICATION, SUMMARIZATION AND INDEX 

ABSTRACT: This work is the result of research and identification of specialized 

periodicals dealing with the power of the theme, the economy and politics, specifically 

about Brazil during the colonial period. The identification of these journals reveals the 

importance of publications in scientific journals for the subject of the study proposed in 

the project, since these clothe expand and streamline access to new bibliographies that 

arise and may contribute to the knowledge and study of the above issues and other 

topics in general.  

Keywords:  economy; Periodic; Power; Policy. 

INTRODUÇÃO 

           Nessa pesquisa buscamos identificar periódicos especializados, ou seja, artigos 

publicados em revistas eletrônicas que dizem respeito à temática do poder, da 

economia e da política no Brasil colonial e, através da sistematização dos dados, 

demonstrar que, além de inovar o debate, essas publicações são fundamentais como 

fonte de disseminação do conhecimento. Portanto, o desenvolvimento da pesquisa 

permitiu constatar que os periódicos são indispensáveis na legitimação de novos 
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autores e novas pesquisas, que ampliam o campo do conhecimento. Possibilita, 

também, reconhecer que as publicações em periódicos validam os resultados de uma 

pesquisa, além de conferir a prioridade de autoria. 

            A produção cientifica é resultado de pesquisas, e quando publicadas em forma 

de artigos, passam por rigorosa correção feita pelos editores das revistas, para que a 

confiabilidade das publicações periódicas não seja comprometida. Ao submeter o 

estudo de um tema a consultas aos periódicos, como o que está proposto neste 

subprojeto: A identificação da temática do poder, da economia e política em periódicos 

especializados; além de uma nova escolha de recurso informacional, atenta-se para a 

importância dos periódicos selecionados qualitativamente como uma maior variedade 

de fontes para a pesquisa. A facilidade de acesso às publicações em periódicos em 

meio virtual possibilita um maior volume de leitura e acumulo de novas informações, 

fator de suma importância para a consolidação do conhecimento sobre determinado 

período histórico. 

                                               MATERIAL E MÉTODO 

O plano de desenvolvimento desta pesquisa consiste em um plano teórico-

conceitual (bibliográfico) e um plano de análise, por meio da sistematização dos 

dados. Trata-se da identificação através de leituras orientadas, de diferentes conceitos 

e pressupostos teórico-metodológicos apresentados por diferentes autores em relação 

à temática dos periódicos especializados, baseando-se em dados qualitativos. E, 

através de análise documental por meio do estudo dos periódicos identificados, 

sistematização e sumariação dos artigos relativos à temática do poder, da economia e 

da política no Brasil no período colonial.  

                           RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A temática da economia, do poder e da política, apreendida e analisada nos 

periódicos especializados, através dessa pesquisa, é um tema sujeito a aberturas e 

revisitações por estudiosos de diferentes matrizes, uma vez que abrange questões 

amplas relativas à vida do homem em sociedade e a própria configuração dessa 

sociedade. A descoberta de um novo documento, por exemplo, pode trazer um novo 

debate historiográfico. Através da sistematização dos periódicos identificados, foi 

possível perceber que a cada nova pesquisa surge uma nova interpretação que amplia 

o conhecimento da temática.  
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Nos periódicos identificados nessa pesquisa encontramos novas analises que 

contribuem para aprofundamento da temática e discussão das relações de poder e 

sua interferência nas sociedades e nas questões como, por exemplo, organização e 

controle das atividades econômicas. No entanto, as publicações em periódicos não se 

tratam somente de revisitação aos temas ou de interpretações inéditas, visto que a 

pesquisa depende também de bibliografia já clássica e conceituada. Dessa forma, 

foram encontradas, também, analises ricas sobre temáticas já consolidadas que 

reforçam uma determinada teoria.  

A identificação dos periódicos foi realizada em duas revistas: A Revista de 

História da USP e a Revista Tempo da Universidade Federal Fluminense, sendo que 

entre as duas, a primeira destas é a que mais aborda sobre o tema aqui analisado.  

Ambas são revistas digitais, conceituadas e muito importantes para a pesquisa 

histórica, já que foram fundadas há um considerável período de tempo e têm 

credibilidade. Portanto, um importante veículo de difusão das pesquisas para o debate 

acadêmico. Os periódicos identificados nessas revistas foram selecionados 

considerando um recorte cronológico referente ao período colonial no Brasil, e 

analises de temas relativos ao poder, economia e política.  

        Referente à política e ao poder o tema mais discutido nos periódicos analisados é 

a administração, analisada não somente como encargo do rei, mas também a partir da 

atuação, por exemplo, de vice-reis e dos magistrados. As instituições de justiça, e as 

dinâmicas da magistratura, também se apresentam como uma temática mais 

recorrente nos periódicos, visto que, eram temas pouco visitado pela historiografia. A 

temática da justiça é aprofundada em alguns periódicos, com o intuito de apresentá-la 

como um importante ponto de partida para analisar e compreender a estrutura e a 

organização administrativa da América portuguesa. A análise de instâncias locais de 

justiça, principalmente os juizados de fora e ouvidoria são temas que começaram a ser 

privilegiados, e com o avanço dessas novas pesquisas é possível repensar a atuação 

dos magistrados no governo colonial. Além disso, é recorrente também, estudos sobre 

política e administração regional e local. De modo que, os novos pesquisadores 

demonstram grande interesse em analises de história regional para que a história 

colonial deixe de ser estudada somente a partir das grandes praças comerciais e 

políticas, e passe a ser compreendida também através de pequenas vilas e outras 

localidades que muito podem contribuir para analisar o contexto do passado colonial.  
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                                                    CONCLUSÃO 

          Através dos procedimentos até aqui realizados, leituras, sistematização dos 

dados e sumariação dos periódicos, pode-se concluir que a temática do poder, da 

economia e da política é um assunto recorrente nas publicações em periódicos, sendo 

possível encontrar uma maior variedade de leituras para aprofundamento do tema, 

com qualidade e pesquisas com embasamento teórico.   
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O GRUPO ESCOLAR GETÚLIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA- 

BAHIA (1949 - 1970)34 

Mirian Rocha dos Santos35 

Claudinei de Camargo Sant’ Ana36 

 
RESUMO  

Os Grupos Escolares funcionaram como símbolo de modernização do ensino 
primário no Brasil. O Grupo Escolar Getúlio Vargas, nosso objeto de estudo, apontado 
como primeira instituição oficial de ensino da cidade de Barra da Estiva-Bahia, 
fundado em 1949, funcionou como sala de visitas da cidade, primando por uma 
educação de qualidade que visava o pleno desenvolvimento do educando e tornando-
se também local da tomada de importantes decisões para a sociedade barrestivense 
em seus diversos setores sociais. Apresentamos os resultados iniciais de uma 
pesquisa que vem sendo orientada dentro do programa de Iniciação Científica37, 
voltado para a História da Educação, em especial para história das instituições 
escolares e o papel que estas desempenharam e ainda desempenham na realidade 
educacional atual. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Ensino, Grupos Escolares, Instituições Escolares. 
 
 
GROUP SCHOOL GETULIO VARGAS ON BAR MUNICIPALITY OF BAHIA ESTIVA- 

(1949 - 1970) 
  
ABSTRACT  
The School Groups functioned as a symbol of modernization of primary education in 
Brazil. The Getulio Vargas School Group, our object of study, appointed as first official 
educational institution in the city of Barra da Estiva, Bahia, founded in 1949, worked as 
the city's living room, striving for quality education aimed at the full development of 
educating and making it also the site of important decisions for barrestivense society in 
its various social sectors. We present the initial results of a survey that has been 
targeted within the scientific initiation program, focused on the history of education, 
especially for history of educational institutions and the role they have developed and 
still develops in the current educational reality. 
 
KEYWORDS: EDUCATION, TEACHING, SCHOOL GROUPS, SCHOOL 
INSTITUTIONS. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo do século XX, os Grupos Escolares surgiram no estado de São 

Paulo, em 1893, a partir da reunião de escolas isoladas e agrupadas pela 

proximidade38, tornando-se o principal tipo de escola primária do Brasil, instituídos 

como símbolo de modernização do ensino, em sintonia com expectativas de 

desenvolvimento social e econômico.  

Na Bahia, o processo de implantação dos grupos escolares ocorreu de forma 

mais tardia por conta da insuficiência de recursos políticos, sociais e econômicos para 

priorizar o ensino primário. Chegando à legislação em 1895, passou a 

estabelecimento-modelo de ensino primário em 1908 e adquiriu características 

comuns, em 1913. Porém, é a partir de 1930 que eles passam a fazer parte do cenário 

educativo baiano com mais ênfase39. 

Localizado no município de Barra da Estiva, o Grupo Escolar Getúlio Vargas, 

inaugurado na administração do então prefeito Alcebíades Alves Coelho40, recebeu 

esse nome em homenagem ao ex-presidente da república Getúlio Dornelles Vargas41, 

é tido como primeira instituição de ensino oficial da cidade. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Fundamentando-nos na perspectiva da história da educação brasileira, a 

escolha do Grupo Escolar Getúlio Vargas justifica-se pelo significado que este, 

desempenhou no panorama da educação de Barra da Estiva, de maneira que essa 

pesquisa de iniciação científica teve como objetivo analisar, por meio das diferentes 

fontes encontradas, os aspectos do ensino ministrado no Grupo Escolar Getúlio 

Vargas, no período estudado, buscando identificar quais as contribuições do Grupo 

Escolar Getúlio Vargas para o cenário educacional do município de Barra da Estiva 

(1950 – 1970), seu processo de criação e constituição, caraterísticas significativas do 

Ensino Primário ministrado, bem como analisar a constituição dos saberes 

elementares matemáticos. 

Tratando-se de um trabalho de caráter histórico, a investigação foi realizada 

por meio de levantamento bibliográfico sobre a história dos Grupos Escolares no Brasil 

e na Bahia; coleta e análise de fontes documentais: cadernos; relatórios; documentos 

da Biblioteca Municipal e acervos públicos e particulares da região; fontes orais: 

                                                           
38  (SOUZA, 1944, p.113). 

39  (ROCHA; BARROS, 2006). 

40  Administrador do município do ano de 1948 a 1951. 

41  Governou o Brasil de 1930 a 1945. 
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entrevistas e diálogos com ex-alunos e outras pessoas que de alguma forma 

vivenciaram ou que têm registros de acontecimentos relacionados com a instituição 

escolar. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da criação do Grupo Escolar Getúlio Vargas, a população municipal 

passou a contar com uma escola na qual funcionava regularmente o Ensino Primário 

de 1ª a 4ª série, em local apropriado e que favorecia ao aprendizado dos alunos, com 

professoras formadas no Curso Normal, em grande maioria, vindas da cidade de 

Caetité - Bahia. Em 1992, a instituição passou a oferecer as séries finais do Ensino 

Fundamental, sendo elevada à categoria de Colégio Estadual, e em 2005, passou a 

atender ao Ensino Médio. 

A instalação do grupo, e consequentemente do Curso Primário de forma mais 

organizada e em conformidade com os padrões nacionais, favoreceu o 

desenvolvimento da educação municipal, levando-o a um nível de destaque no cenário 

educativo baiano, conforme enfatizado por um dos entrevistados:  

“O fato é que Barra da Estiva num dado momento da sua 
história, foi tida como o berço da educação, dessa região 
sertaneja, não é, esteve em primeiro lugar na educação, a 
ponto de superar Jaguaquara, que era, naquele tempo, a 
referência de boa educação, de boas escolas, Barra da Estiva 
chegou a superar Jaguaquara, recebendo no tempo do ginásio 
alunos de lá” (Senhor C. A.). 

No Centro Cultural e Biblioteca Municipal Arnóbia de Souza Pires Fernandes, 

em Barra da Estiva, localizamos cadernos de férias correspondentes aos anos de 

1959 a 1962, do 1º ao 4º ano do Curso Primário, respectivamente, nos quais foram 

possíveis identificar a presença das disciplinas de Língua Pátria (1º ao 4º ano), 

Matemática (1º, 2º, 3º e 4º ano), a qual engloba o ensino da Aritmética, Geometria e 

Desenho, Ciências Sociais (1º ano), Geografia (Geral e do Brasil, 1º, 2º e 3º ano), 

Ciências Naturais (1º, 2º e 3º ano) e História Pátria (2º e 3º ano). 

Quanto à prática em sala de aula, os professores exigiam uma rígida 

disciplina de seus alunos, observada no bom comportamento, verificado pela 

assiduidade, frequência, ordem, obediência e cumprimento com os deveres42 e 

                                                           
42  (SOUZA, 1944, p. 117). 
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utilizavam procedimentos metodológicos que exploravam os espaços da sociedade na 

qual estavam inseridos. Para o ensino do desenho, por exemplo, os alunos eram 

levados a observar paisagens da cidade e a reprodução de sua imagem, os quais 

eram chamados de cópia do natural.  

 

CONCLUSÕES  

Entendendo a importância histórica dos grupos escolares, essa pesquisa de 

iniciação científica teve como intuito analisar o Grupo Escolar Getúlio Vargas e em 

especial como se desenvolveu os saberes elementares matemáticos desde sua 

fundação em 1949 até 1970, década em que muitos dos grupos escolares existentes 

passaram a se transformar em escolas estaduais de 1º grau.  

O desenvolvimento da pesquisa reforçou a compreensão da importância das 

investigações em História da Educação, em especial das instituições escolares. 

Apesar de não termos alcançado informações mais precisas acerca dos Saberes 

Elementares Matemáticos, o estudo do Grupo Getúlio Vargas nos mostrou 

possibilidades que podem e devem serem pesquisadas mais atentamente, a fim de 

contribuir para o entendimento do cenário educativo atual. A nós, cabe o papel de 

agradecer ao CNPq pelo apoio e incentivo dados a esta pesquisa, a qual nos tem 

proporcionado a possibilidade de adquirir novos conhecimentos e aprendizagens. 
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RESUMO 
Em outubro de 1975 foi lançado Versus, um jornal de “ideias, reportagens e cultura”, 
que se propunha a ser um espaço plural, de debate entre as diversas correntes de 
esquerda, mas tendo por foco a resistência ao “colonialismo cultural” e a construção 
de uma identidade latino-americana. A proposta inicial, de constituição de um veículo 
de debate sobre temas ancorados no âmbito da cultura, perdura até o final de 1977, 
quando o grupo intitulado Liga Operária, de orientação trotskista, insere-se, de forma 
ostensiva, no corpo de editores e jornalistas com o claro objetivo de 
instrumentalização do jornal para a difusão do projeto de construção de um partido 
socialista. A partir da análise das matérias publicadas, entre 1975 e 1977, que tinham 
a música – e outras manifestações artísticas – como temática central, o presente 
trabalho tem por objetivo identificar e debater distintos discursos culturais sustentados 
pelos grupos de esquerda em um período de intensa repressão por parte do governo 
ditatorial militar. 
PALAVRAS-CHAVE: jornal Versus; identidade; regime militar. 
 

Latinidad and music in Versus (1975-1977) 
 
ABSTRACT 
In October 1975 was released Versus, a journal of "ideas, stories and culture", which 
aimed to be a plural space for debate between the various left currents, but having a 
focus on resistance "cultural colonialism" and construction of a Latin American identity. 
The original proposal for the establishment of a vehicle for debate on issues anchored 
in the cultural, lasts until the end of 1977, when the group called Workers League, a 
Trotskyist orientation is inserted, ostensibly, the editorial board and journalists with the 
clear objective of instrumentalization of the newspaper to spread the project of building 
a socialist party. From the analysis of articles published between 1975 and 1977, which 
had music – and other art forms – as a central theme, this paper aims to identify and 
discuss various cultural discourses supported by leftist groups in a period of intense 
repression by the dictatorial government military. 
KEYWORDS: newspaper Versus; identity; military regime. 
 
INTRODUÇÃO 
A partir de fins da década de 1960, no Brasil, começam a circular os periódicos que 
fazem parte da autonomeada “imprensa alternativa”, que tinham em comum a 
proposta de representar uma alternativa à política dominante e à cultura 
mercantilizada. Com críticas ao regime ditatorial-militar e em oposição à grande 
imprensa, esses jornais incorporaram o ethos de dissidência e da heterodoxia, 
característico também das “novas esquerdas”, conforme propõe Maria Paula Araújo 
(2000). Tais jornais situam-se no contexto de florescimento de uma rica cultura de 
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esquerda, crítica ao governo brasileiro e ao processo de mercantilização da cultura, 
acentuada após o golpe de 1964, como destaca Napolitano (2014) em seus estudos 
sobre o regime militar. O jornal Versus, lançado em 1975, integra esse contexto de 
florescimento da cultura alternativa, se auto definindo como um espaço de debate de 
ideias entre pessoas representativas de diversos grupos de esquerda. Nos seus dois 
primeiros anos de circulação, as principais propostas do periódico eram: a união entre 
os países da América Latina, a valorização das raízes e da cultura popular, em 
oposição à “arte europeizante, reflexionista e elitista” (VEIGA, 1976, n. 5, p. 41) e à 
mercantilização da cultura.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
A pesquisa pautou-se a priori no tratamento primário, inventariação e catalogação das 
fontes disponíveis no acervo hemerotecário do Laboratório de História Social do 
Trabalho da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (LHIST/Uesb). A seguir, 
foram empreendidos a leitura, análise e fichamento dos textos publicados no jornal 
Versus entre os anos de 1975 e 1977, com o intuito de levantar dados acerca dos 
principais temas e personagens representados. Foram destacados nas fichas de 
abordagem a forma de abordagem de cada tema, a destaque concedido, a seção em 
que foi enquadrado, a iconografia, o vocabulário utilizado etc. A análise contemplou, 
além do conteúdo dos textos, os aspectos relativos à materialidade do impresso, como 
modelo de diagramação, método de impressão, formato etc., de modo que a 
historicidade da fonte fosse revelada. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados da pesquisa indicam a existência de discursos de esquerda, durante o 
regime militar no Brasil, que compreendiam a cultura como espaço de ação política. 
Para a maioria dos grupos e indivíduos que fizeram veicular suas ideias nas páginas 
de Versus, a construção da identidade latino-americana era essencial ao processo de 
resistência à dominação, naquele momento cristalizada em ditaduras civis-militares 
instaladas com o apoio do imperialismo norte-americano. Em Versus, pelo menos em 
seus dois primeiros anos de veiculação, a cultura não ocupa, como na maioria dos 
periódicos (mesmo daqueles associados ao conceito de imprensa alternativa), uma 
posição secundária. Mas Versus não é um “caderno de variedades”. O Editorial de 15 
outubro a 15 de novembro de 1976 afirma a proposta de ser um jornal plural, “sem 
vergonha de assumir a reflexão e a cultura, num momento em que na grande 
imprensa, Letras, Artes e Pensamento eram relegados à condição de ‘variedades’” 
(VERSUS, 1976 n.6, p. 2). Neste contexto, a música aparece tanto como expressão 
cultural engajada, voltada para “o presente e o futuro de nosso continente” (VERSUS, 
1976, n.7, p.2), quanto como produto do “cosmopolitismo do universo Coca-Cola” 
(VERSUS, 1976, n.7, p.42). 
 
CONCLUSÕES 
A pesquisa logrou discutir a dinâmica de alguns dos discursos veiculados no jornal 
Versus, um dos títulos da “imprensa alternativa”, que se opõem ao regime ditatorial-
militar brasileiro, à mercantilização cultural pela qual passou o país e à complacência 
quase geral da grande imprensa. Este estudo contribui para a construção de uma 
narrativa histórica que possa recuperar os esforços e as formas de resistência de 
sujeitos históricos que lutaram contra o governo autoritário de 1964 a 1985. 
 

 
 
 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
232 

 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 

1. ANIVERSÁRIO. Versus, São Paulo, 15 out. a 15 nov. 1976, n.6, p. 2. 

2. ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. A utopia fragmentada. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2000. 

3. EDITORIAL. Versus, São Paulo, dez. 1976, n.7, p.2. 

4. NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. 1ª ed. São 
Paulo: Contexto, 2014. 

5. PEQUENA Imprensa? Versus, São Paulo, dez. 1976, n.7, p. 42. 

6. VEIGA, R. Victor Jara. Versus, São Paulo, n. 5, p.41, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
233 

 

 

O TRABALHO NA VIDA DE MULHERES DE COMUNIDADES RURAIS: qual 
o princípio educativo? 

Viviane dos Anjos Novaes 

Ana Elizabeth Santos Alves 

Resumo 

Este artigo propõe analisar as condições de trabalho e educação de 
mulheres em comunidades rurais, tendo como aporte teórico o trabalho como 
princípio educativo na formação dessas mulheres. Este estudo está sendo 
realizado junto ao projeto de pesquisa “Formação e divisão sexual do trabalho 
em unidades de produção tradicional rural”, desenvolvido pelo grupo de 
estudos e pesquisas História, Trabalho e Educação do Museu Pedagógico. O 
foco deste estudo contempla as categorias Trabalho e Educação, interligadas 
com o tema da pesquisa e com a análise de entrevistas com vinte e três grupos 
familiares de quatro comunidades rurais do município de Planalto - BA, 
coordenado pela Profª Ana Elizabeth Santos Alves. Diante do exposto, 
questionamos: como ocorrem as relações entre trabalho e educação nas vidas 
das mulheres das comunidades? E como o trabalho se constitui enquanto 
princípio educativo na vida das mesmas? Nas análises de trechos de algumas 
entrevistas fica evidente como o trabalho é central na vida dessas mulheres, 
como suas rotinas giram em torno do mesmo e como elas se formam como 
seres produtores da sua própria existência. 

Palavras chaves: Educação, Mulheres de comunidades rurais, Trabalho, 

Trabalho como princípio educativo. 

 

THE WORK IN THE LIFE OF WOMEN IN RURAL COMMUNITIES: what the 

educational principle? 

Abstract 

This article proposes to analyze the conditions of work and education of women 

in rural communities, and its theoretical contribution to the work as educational 

principle in the formation of these women. This study is being carried out by the 

research project "training and sexual division of work in traditional rural 

production units", developed by the research group History, work and education 

of the Pedagogical Museum. The focus of this study includes the categories 

work and education, linked to the theme of the research and the analysis of 

interviews with twenty-three family groups of four rural communities of the 

Borough of Plateau-BA, coordinated by teacher Ana Elizabeth Santos Alves. 
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Before the above question: how the relationships between work and education 

in the lives of the women of the communities? And like the job is as an 

educational principle in life the same? The analysis of excerpts from some 

interviews is evident as the work is central in the lives of these women, like their 

routines revolve around the same and how they are formed as producers of 

their own existence. 

Keywords: Education, Women in rural communities, Work, Work as an 

educational principle 

 

Introdução  

 

Este artigo é fruto da nossa participação como bolsista de iniciação científica 

pelo CNPq no projeto “Formação e divisão sexual do trabalho em unidades de 

produção tradicional rural”. O objetivo é analisar como ocorrem as relações entre 

trabalho e educação na vida de mulheres de comunidades e como o trabalho 

enquanto princípio educativo tem caráter formativo para elas. Nossa pesquisa iniciou-

se com a revisão e levantamento bibliográfico e discussões acerca das categorias em 

estudo trabalho e educação. Além disso, realizamos análises de entrevistas feitas com 

vinte e três grupos familiares de quatro comunidades do município de Planalto- BA, 

concretizadas pelo grupo de pesquisa coordenado pela Profª Ana Elizabeth Santos 

Alves, possibilitando a articulação dos dados empíricos com o tema de estudo.  

 

Material e Métodos 

 

O plano de trabalho foi realizado a partir de procedimentos de pesquisa 

bibliográfica, fichamentos, análises das categorias Trabalho e Educação, no intuito 

de apreender as ideias e os conceitos relevantes. O estudo foi desenvolvido por meio 

de análises do conjunto de dados oriundos de entrevistas gravadas e transcritas com 

23 grupos familiares, como também de observações registradas em diário de campo, 

fotografias e vídeo - documentário produzido em quatro comunidades do município de 

Planalto. Essas comunidades estão localizadas na zona rural de Planalto, dista à 

aproximadamente 15 km da sede do município. Essas comunidades são formadas por 

famílias de pequenos agricultores que possuem pedaços de terra, cercados, com 

aproximadamente 48m2. As entrevistas foram realizadas pelo Grupo de estudos 
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História, Trabalho e Educação do Museu Pedagógico coordenado pela Profª Ana 

Elizabeth, cujos assuntos abordados foram: as condições de trabalho, educação, o 

modo como elas vivem, as formas de sustento e a atividade de trabalho que exercem, 

tendo como norte o trabalho como princípio educativo. 

 

Resultados e discussões 

 

O trabalho na vida das mulheres das comunidades rurais é essencial, 

conforme podemos constatar por meio dos depoimentos. Vivem com bastante 

dificuldade e luta conforme uma das entrevistas: “lutando muito, mas bem”. (Rosania, 

entrevista realizada no dia 02/07/2012). A maioria das mulheres entrevistadas não tem 

opção de exercer trabalho remunerado, se ocupam do trabalho doméstico. Nas 

comunidades a oferta de trabalho remunerado é praticamente nula, a não ser quando 

é época da colheita de café, que é temporário e pago por produtividade. 

A colheita de café (...) Paga pela lata, à lata... quando nós tava 
trabalhando tinha uma roça que pagava de três reais, e ontem nós foi 
e tava pagando de dois e cinqüenta, o café ta fraco! Ontem nois 
pegou oito lata a dois e cinquenta. (Juliene, entrevista realizada em 
13/06/2012). 

As entrevistas comprovam que o trabalho exercido predominantemente pelas 

mulheres é o manual. Trabalham quase o dia todo: levantam muito cedo, ainda 

buscam água com um balde na cabeça, cortam lenha, desempenham o trabalho 

doméstico, cuidam dos filhos, da “roça”... São verdadeiras guerreiras. 

Diante dos trechos de algumas entrevistas fica evidente como o trabalho é 

central na vida dessas mulheres, como suas rotinas giram em torno do mesmo e como 

elas se formam como seres produtores da sua própria existência. O trabalho aqui 

acontece como algo natural, às atividades realizadas ainda é com certa liberdade, uma 

vez que podem designar um tempo livre determinado por elas mesmas, numa rotina 

tranquila, que na maioria das vezes envolve a família. (SÁVTCHENKO, 1987, p 7). 

A fundamentação teórica indica que na vida dos seres humanos o trabalho 

está presente em praticamente todos os momentos e tem um caráter formativo, uma 

vez que para manter a sobrevivência humana mulheres e homens vão produzindo a 

sua existência. Ao mesmo tempo, vão construindo junto com a educação a formação 

de seres pensantes e críticos, conscientes da sua realidade, em busca de uma 

formação completa. Ao lado disso, compreendemos também que em uma sociedade 
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dividida em classes o trabalho assume um caráter alienado. (SAVIANI, 2007, 2011). 

A educação na vida dessas mulheres é algo que acontece associado com o 

trabalho, através dos saberes passados pelos mais velhos, na prática das atividades 

realizadas no seu dia a dia. Diante disso, certamente o trabalho foi o princípio que as 

educou, pois elas já nasciam sabendo que deveriam trabalhar desde cedo, 

aprendendo os ofícios ali mesmo. Assim, a maneira de lidar com a terra, os trabalhos 

domésticos, são atividades que elas aprendem nas relações com os outros, no dia a 

dia e na necessidade de aprender a trabalhar para sobreviver.  

 

Conclusões 

 

Por fim, concluímos que a pesquisa realizada até aqui, nos ajudou na 

compreensão de como o trabalho e a educação estão presentes na vida das mulheres 

de comunidades rurais e como essa relação pode auxiliar na sua construção como 

seres completos, que articulem os dois tipos de trabalho: manual e intelectual, pois 

elas trabalham se educando e se educam trabalhando. 
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Câncer Bucal: Um Mal Prevenível  

Aínoan Dos Santos Cajado
1
, Fábio Ornellas Prado

2 

RESUMO 

O câncer de cavidade oral é uma doença crônica que afeta milhões de 

pessoas todos os anos, sendo o consumo de tabaco e o álcool seus principais fatores 

de risco; apresenta maior prevalência entre os homens acima dos 45 anos. Esta 

neoplasia se caracteriza por ser agressiva, afetando a qualidade de vida do indivíduo 

portador da mesma. O presente estudo se caracterizou por ser uma revisão 

bibliográfica, constituído principalmente de artigos científicos, além de levantamento 

de dados obtidos do Instituto Nacional do Câncer (INCA), e da Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). 

Através dos dados analisados foi possível verificar que o câncer de cavidade oral é 

uma patologia que vem acometendo cada vez mais pessoas no Brasil, alcançando em 

2014 a estimativa de 11280 novos casos em homens, a maior estimativa desde 2006. 

Entre as mulheres o ano que apresentou maior carga de câncer de boca foi o de 2012, 

atingindo 4180 de indivíduos do sexo feminino. Também foi observado que durante os 

anos de 2006 a 2012 o índice total de fumantes apresentou grande alternância sendo 

que o ano de 2007 este índice alcançou a marca de 11,5%. Pode-se concluir que o 

câncer oral é uma doença que até este momento apresenta alta incidência e 

prevalência. Espera-se que o número de casos de câncer oral continue em ascensão, 

principalmente entre as mulheres. 

Palavras-chave: Álcool, Câncer oral, Fatores de risco, Prevalência, Tabaco. 

INTRODUÇÃO 

O câncer é uma enfermidade crônica, que atinge milhões de pessoas no 

mundo, afetando o individuo em todas as esferas da vida, seja no âmbito social, 

emocional, e biológico. O paciente portador dessa morbidade tem que lidar com uma 

doença que apresenta evolução muitas vezes agressiva e com tratamento que 

apresenta diversos efeitos colaterais. Isso culmina na perda da qualidade de vida do 

paciente, pelo fato deste ter de enfrentar várias dificuldades, como ter que ser muita 

das vezes cuidada por terceiros, abandonar hábitos, o qual possuía por muitos anos, 

como lidar com a alteração da imagem corporal (GALBIATTI, 2013). A incidência entre 

os homens é o dobro que a das mulheres, predominando em indivíduos idosos. A 

presença de hábitos como o tabagismo, e o alcoolismo, os quais são fatores 

etiológicos da doença, aumentam a prevalência da mesma (JERJES; et al, 2012).    

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa se caracterizou por ser uma revisão bibliográfica, a qual foi 

desenvolvida a partir de material já elaborado e publicado, constituído principalmente 

de artigos científicos obtidos através do levantamento de artigos internacionais e 

brasileiros e de outros indexados nas bases de dados de saúde: Pubmed, e Biblioteca 

Regional de Medicina (BIREME). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), e da 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL). 

Foi observado que esta patologia vem acometendo cada vez mais pessoas 

no Brasil, estima-se que a cada 100 mil habitantes no ano de 2014, 11,54 dos homens 

no país apresentaram a doença, enquanto que entre as mulheres esta taxa é de 3,92. 

Na região Nordeste e no estado da Bahia entre os homens estes índices são de 7,16 e 

8,7 respectivamente. Entre as mulheres na mesma região e estado os índices estão 

na marca de 3,72 e 3,22 respectivamente. 

Os dados encontrados concordam com os apresentados por Melo et al 

(2010) que através da análise de 101 prontuários médicos de pacientes 

diagnosticados com carcinoma epidermóide de boca e faringe concluíram que com a 

universalização dos fatores de risco o sexo feminino vem contribuindo para o aumento 

da incidência de câncer, no entanto o sexo masculino ainda é o mais acometido.  

Os principais fatores etiológicos da doença continuam sendo o etilismo e o 

tabagismo, como citado na literatura por Torrente et al (2011) e Hashibe et al (2007) 

os quais relataram tais hábitos como fatores predisponentes da morbidade os quais 

estão correlacionados a intensidade e duração do hábito, como comprovado por Marur 

e Forastieri (2008) e Leite e Koifman (1998) que o sinergismo tabaco/álcool aumenta 

em 40 vezes o risco do individuo apresentar a neoplasia com o passar dos anos. 

Através da análise dos dados coletados pode-se observar que o número de tabagistas 

está apresentando uma queda considerável, embora o número de etilistas ainda 

continue em ascensão em ambos os sexos.  

CONCLUSÃO 

Existe uma alta taxa de incidência da doença em ambos os sexos, sendo 

que os homens ainda são os que mais apresentam a ocorrência da neoplasia. No 

entanto espera-se que o número de casos se eleve, principalmente entre as mulheres. 

Espera-se que a incidência da doença continue em ascensão, até que a mudança que 

está começando a ocorrer hoje possa ser notada, através dos dados futuros. 
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A prática da hidroterapia: uma estratégia potencializadora do viver 

humano da pessoa com hipertensão arterial sistêmica47 

 

The practice of hydrotherapy: a potentiating strategy of human living person with 
systemic hypertension 

 

Luzia Wilma Santana da Silva48, Camilla de Souza Menezes49, Helder Brito Duarte50 

 
Resumo 
O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito da hidroterapia em pessoas com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na condição cardiovascular e conhecer a opinião 
do familiar cuidador sobre o efeito desta modalidade interventiva em seu ente parental 
acometido. Realizado na piscina da Clínica Escola de Fisioterapia, da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, com 08 mulheres, idade entre 60 a 80 anos, todas em 
enfrentamento crônico por HAS e osteoartrose. Foram realizadas 35 sessões de 
hidroterapia com intervalo mínimo de 48 horas entre sessões, sendo avaliada antes e 
após a atividade os indicadores de boa saúde e oficinas educativo-interativas durante 
o período do estudo no direcionamento do empoderar às pessoas no enlace da 
pesquisa-ação, objetivou-se o autocuidado, prevenção de complicações e promoção 
da saúde. Os resultados alcançados permite afirmar que a hidroterapia proporcionou 
benefícios, com grau de significância ao controle da HAS, na melhora da 
funcionalidade físico-motora e na percepção das participantes e de seus familiares de 
melhor sensação de bem estar em saúde.  
Palavras-chaves: Família, Hidroterapia, Hipertensão, Idoso. 
 

Abstract 
This study aimed to evaluate the effect of hydrotherapy in people with systemic 
hypertension (SH) cardiovascular condition and know the opinion of caregivers about 
the effect of interventional mode on your parental being affected. Held in the pool of 
Physiotherapy School Clinic of the State University of Southwest Bahia, with 08 
women, aged 60-80 years, all in coping by chronic hypertension and osteoarthritis. 
Were held 35 hydrotherapy sessions with a minimum interval of 48 hours between 
sessions being evaluated before and after the activity the good health indicators and 
educational and interactive workshops during the study period in the direction of 
empowering people to link the action research, self-care, prevention of complications 
and health promotion is aimed. The achieved results suggests that hydrotherapy 
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provided benefits, with degree of significance to the control of hypertension, 
improvement of physical-motor function and perception of the participants and their 
families better sense of well being in health. 
Keywords: Family, Hydrotherapy, Hypertension, Aged. 
 
Introdução 

No desenvolvimento da humanidade têm-se constatado o desencadeamento 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), as quais atualmente revestem-se 

em um sério problema de saúde pública (FERREIRA, 2007). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estas são as 

principais causadoras de morte, estando a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) como 

principal responsável (SOUZA; COSTA; NAKAMURA, et al,2007). 

Desta evidência, este estudo traçou como objetivos avaliar o efeito da 
hidroterapia em pessoas com HAS na condição cardiovascular e conhecer a opinião 
do familiar cuidador sobre o efeito desta modalidade interventiva em seu ente parental 
acometido. Enveredou pela ciência Enfermagem, sobre a abordagem da hidroterapia 
no controle da hipertensão arterial sistêmica à pessoa idosa/família. 

Este recurso quando bem utilizado promove bem-estar físico e emocional as 

pessoas em seu processo de viver humano envelhescente, além de poder retardar ou 

até mesmo impedir a elevação da pressão arterial decorrente do envelhecimento, 

principalmente por causar aumento da vasodilatação periférica, com diminuição da 

resistência vascular, melhora da complacência dos vasos arteriais, aumento da 

vascularização periférica e diminuição da frequência cardíaca de repouso (NEGRÃO; 

RONDON, KUNIYOSHI et al,2001). 

Assenta-se na compreensão de sua relevância contribuir para o processo de 

viver humano mais saudável de pessoas idosas em enfrentamento por HAS, de modo 

que estas possam através da ação cuidativa proximal na abordagem hidroterapia, 

desenvolverem potencialidades humanas às Atividades de Vida Diária (AVD) para um 

ser-estar mais ativo.  

 

Material e Métodos 

O estudo é parte de um projeto guarda-chuva, intitulado: “Programa de Exército 

Físico para Pessoas com Hipertensão Arterial e seus Familiares: Avaliação com Base 

No Modelo RE-AIM”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESB, Protocolo 

n° 247.938 aliado a pesquisa “Hidroterapia no Tratamento de Pessoas Idosas em 

Desvio de Saúde por Condição Crônica não Transmissível Agravada por Osteoartrite”. 

Estudo de método misto, avaliativo-interpretativo de abordagem pesquisa-ação. 

Versou sobre o que salienta Creswell (2010), uma pesquisa de abordagem quantitativa 

e qualitativa combinada. 
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O Cenário foi à piscina da Clínica Escola de Fisioterapia. Trata-se de um 

espaço que segue as recomendações de padronização da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), com dimensões 6m²/1,10m de profundidade.  

Os participantes do estudo foram pessoas idosas com 60 e 80 anos, em 

enfrentamento por HAS, cadastradas no Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Extensão 

em Cuidados à Saúde da Família em Convibilidade com Doenças Crônicas (NIEFAM) 

do Departamento de Saúde II/UESB, que aceitaram participar do estudo, assinando 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Estes, por seu turno, também se 

configuraram nos critérios de inclusão da pesquisa.   

Os critérios de exclusão foram: contraindicação clínica, como doenças 

transmitidas pela água, febre acima de 38°C, insuficiência cardíaca, pressão arterial 

descontrolada, incontinência urinária e fecal, epilepsias, sintomas de trombose venosa 

profunda, feridas/lesões de pele, alergia ao hipoclorito de sódio identificado; e, faltas 

mensais acima de duas, durante o período de intervenção-pesquisa.   

Como instrumentos de coleta de dados, uma ficha de registro da Pressão 

Arterial (PA), para anotação diária da PA antes e após o exercício físico, e, uma 

entrevista semiestruturada, com uma pergunta em profundidade. A pergunta pautou-se 

em saber: a opinião do familiar cuidador sobre o efeito do tratamento por hidroterapia 

do ente parental idoso com Hipertensão Arterial Sistêmica à luz de sua percepção. 

O estudo obedeceu aos aspectos éticos previstos na Resolução nº 466/12 e 

suas complementares sobre Diretrizes e Normas regulamentares na Pesquisa com 

Seres Humanos. 

A análise consistiu em três etapas interativas: redução de dados, apresentação 

e o delineamento e verificação da conclusão, seguiu os preceitos de Miles e 

Hurberman (1984).  

Resultados e Discussão 

Neste estudo, um total de 08 participantes, todas do sexo feminino, em 
condição crônica de HAS foram avaliadas quanto ao nível pressórico – PAMS 
(Pressão Arterial Média Semanal) antes e após realização da hidroterapia. A aferição 
realizada em repouso ao chegarem e ao término da atividade física. 

Os valores obtidos com a realização da hidroterapia três vezes por semana, 
com duração de 50min cada, foram tabulados e agrupados por semana, compondo um 
total de 14 semanas em valores anteriores e posteriores a hidroterapia e podem ser 
observados na Figura 1. 

 

FIGURA 1 
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Nesta figura observa-se que a maioria das participantes não apresentou 
diminuição ou aumento significativo do nível pressórico ao final das seções. As 
participantes 2 e 3 mantiveram os valores da PAMS de início, as participantes 1, 7 e 8 
apresentaram elevação da PAMS e apenas as participantes 4, 5 e 6 alcançaram 
diminuição da PAMS ao fim das 14 semanas de hidroterapia. 

Como hipótese para este resultado considerou-se episódios de falta dos 
participantes por motivos pessoais, problemas técnicos e estruturais com a piscina e 
paralisações no âmbito acadêmico que interferiram na regularidade das sessões de 
hidroterapia. 

Pode ser levado em conta o fato explicado por Porto (1998) e Kottke, Lehmann 
(1994), quando enunciam que a resistência vascular periférica e a pressão sanguínea 
tendem a aumentar com a idade, dificultando a redução da PA. 

Porém, Martino et al (2004) mostram que esta prática se fez eficaz como um 
método de tratamento para a melhoria da qualidade de vida. Fato validado pela fala 
dos participantes sobre a percepção da família quanto à realização da hidroterapia: 
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"Melhorei bastante. Minha família não quer que eu falte de jeito nenhum, 
porque é bom demais para mim. Eles dizem que eu to me dando muito bem, consigo 
fazer as coisas de casa que antes não dava pra fazer." P01 

 

"Meu marido se preocupa com a minha presença na 'hidro', sempre pergunta 
como tá, se a perna ainda tá doendo. Ele está falando que eu caminho melhor 
depois da 'hidro'." P02 

 

"O meu esposo tem notado que as dores diminuíram. Minha família toda tem 
elogiado muito minha resistência depois daqui. Eu não abaixava, agora eu abaixo, 
consigo varrer a casa sem sentir dores. Melhorei bastante." P03 

 

"Estou bem melhor! Minha família fala que eu to outra coisa, que eu melhorei 
bastante. Se não fosse esse exercício eu estava mal. Minha filha que mora fora todo 
dia que liga pergunta se eu continuo indo direitinho. E a minha neta esses dias disse 
'oh vó, a senhora se deu tão bem'." P04 

 

"Ah, eu sou outra pessoa. Quando levanto da cama já vejo a diferença, antes 
dava um trabalho, doía tudo, tinha que ser devagar, agora melhorou demais. Até a 
minha filha comentou que me acha mais animada." P06 

 

"Minha filha percebeu que nunca mais eu disse 'oi, ai', reclamando de dor. Eu 
não limpava debaixo da estante porque sentia dor ao abaixar e levantar. Hoje eu 
limpo tranquilamente. Está ótimo!" P07 

 

"Todo mundo da minha família ta achando que eu to melhorando bastante. 
Quando eu acordava de manhã e levantava, estava travada, pra levantar o corpo 
todo doía. Depois que eu estou aqui melhorou 100 %." P08 

 

Conclusões 

O estudo evidenciou os benefícios da hidroterapia quando comparado o 
primeiro e o último dia de atividade, em especial à resistência física, controle da PA e 
da dor. Ratificou a hidroterapia como um excelente recurso ao processo de viver 
envelhecer das pessoas, tanto para o controle da HAS, como terapêutica preventiva 
de comorbidades, de baixo custo e com ampla possibilidade de acesso às pessoas. 
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MUDANÇAS RELACIONADAS À MASSA MUSCULAR E AO DESEMPENHO 

MOTOR EM IDOSOS RESIDENTES EM COMUNIDADE APÓS TRÊS ANOS 

DE SEGMENTO¹  

Cristina Machado Andrade², José Ailton Oliveira Carneiro³ 

RESUMO 

Objetivo: Identificar as mudanças relacionadas à massa muscular e ao 
desempenho motor em idosos residentes em comunidade após três anos de 
segmento. Métodos: Trata-se de um estudo observacional e exploratório com 
delineamento longitudinal. Participaram do estudo 233 idosos de ambos os 
sexos com idade (≥ 60 years). Os dados foram coletados usando um 
questionário baseado na pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento 
(SABE). A massa muscular foi calculada usando a equação de Lee et al. e 
validada para idosos brasileiros por Rech et al. A força muscular foi avaliada 
usando um dinamômetro de mão. O teste T Student para amostras pareadas 
foi utilizado para associar a massa muscular e o desempenho motor de idosos 
durante os períodos de 2011 e 2014. Resultados: As mulheres representaram 
55,8% da amostra, com média de idade de 73,0  8,1 anos e os homens com 
média de idade de 71,7  8,2 anos. Não houve diferença significativa na perda 
de massa e força muscular em idosos residentes em comunidade após três 
anos de segmento (p>0,05). Conclusão: Com base nos resultados 
encontrados é possível inferir que a força de preensão palmar e a massa 
muscular não sofreram alterações significativas durante o período de três anos 
do estudo.  
Palavra chave: Idoso, Massa muscular e Desempenho motor.   
 

ABSTRACT 

Background: To identify the changes related to muscle mass and motor 
performance in community-dwelling elderly people after three years segment. 
Methods: Population-based longitudinal study. Participated of the study 233 
elderly people of both sexes with age (≥ 60 years). The data were collected 
using a questionnaire, based on that was used in the Health, Welfare and Aging 
Study (SABE). The muscle mass was estimated using the equation of Lee et al. 
and validated for Brazilian elderly by Rech et al. The muscle strength was 
assessed using a handheld dynamometer. The Student t test for paired 
samples was used to associate the muscle mass and motor performance of 
elderly during the periods of 2011 and 2014. Results: The women represented 
55.8% of the sample, with a mean age of 73.0 ± 8.1 years and men with a mean 
age of 71.7 ± 8.2 years. There was no significant difference in muscle mass and 
strength loss in community-dwelling elderly people after three years segment 
(p> 0.05). Conclusions: It can be concluded that the strength of handgrip and 
muscle mass did not significantly change during the three years of the study. 
Keyword: Elderly, muscle mass and motor performance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais sistemas orgânicos afetados pelo avançar da idade é 

o músculo esquelético. Com o envelhecimento, o processo de regeneração 

muscular se torna mais difícil, ocorrendo substituição da massa muscular 

funcional por tecido adiposo e fibroso (LEITE et al., 2012), resultando em uma 

redução na força muscular que ocorre aparentemente ao mesmo tempo em 

que há uma diminuição das fibras musculares (SILVA NETO et al., 2012).  

Com a redução das fibras musculares, ocorre o comprometimento do 

desempenho neuromuscular, evidenciado pela fraqueza muscular, lentidão dos 

movimentos, perda da força muscular e fadiga precoce, constituindo um 

aspecto marcante do envelhecimento, e trazendo como consequência 

limitações funcionais para caminhar, levantar-se e manter o equilíbrio postural, 

assim como, quedas iminentes. Estas limitações levam a dificuldades na 

execução das atividades da vida diária (AVD), à dependência funcional e à 

incapacidade (GALLAHUE, OZMUN, 2002). Diante do exposto, o presente 

estudo tem por objetivo identificar as mudanças relacionadas à massa 

muscular e ao desempenho motor em idosos residentes em comunidade após 

três anos de segmento. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional e exploratório com delineamento 

longitudinal.  As informações utilizadas foram extraídas do banco de dados da 

pesquisa epidemiológica, populacional, de base domiciliar, do tipo transversal, 

intitulada “Estado nutricional, comportamentos de risco e condições de saúde 

dos idosos de Lafaiete Coutinho-BA” realizada em janeiro de 2011 e em 

fevereiro de 2014. 

No momento da primeira etapa da pesquisa, em 2011, dos 355 idosos 

que compunha a população de estudo, participaram da pesquisa 316 (89,0%); 

foram registradas 17 recusas (4,8%) e 22 (6,2%) indivíduos não foram 
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localizados após três visitas domiciliares em dias alternados, sendo 

considerados como perdas. A segunda coleta foi realizada em fevereiro de 

2014 com 233 idosos dos 316 que participaram da primeira coleta em 2011, 

obtendo 83 perdas e recusas. Os dados foram coletados utilizando um 

formulário próprio, baseado no questionário usado na Pesquisa SABE - Saúde, 

Bem Estar e Envelhecimento - em sete países da América Latina e Caribe 

(ALBALA et al., 2005). 

Antropometria: Para a mensuração da massa corporal (MC) foi 

utilizada uma balança digital portátil (Zhongshan Camry Electronic, G-Tech 

Glass 6, China). Para medir a estatura, utilizou-se um estadiômetro compacto 

portátil (Wiso, China). O Índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir 

dos valores da massa corporal (MC) e estatura (Est): IMC = MC (kg) / Est ² 

(m).  

Massa muscular: A massa muscular total (MMT) foi estimada por meio 

da equação proposta por Lee et al. (2000) e validada para uso em idosos 

brasileiros (RECH et al., 2012).  

Desempenho motor: O desempenho motor foi avaliado pela força de 

preensão manual (FPM). Para avaliação da força muscular foi utilizado um 

dinamômetro hidráulico (Saehan Corporation SH5001, Korea), sendo 

realizadas duas medidas e a força máxima usada para análise. 

Análise estatística: Foi realizada uma análise descritiva (média, 

desvio padrão, mínimo e máximo e frequências absoluta e relativa). O teste T 

Student para amostras pareadas foi utilizado para associar a massa muscular 

e o desempenho motor nos diferentes momentos (2011 e 2014). O nível de 

significância adotado foi de 5%.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 233 idosos, sendo destes 103 (44,2%) homens e 

130 (55,8%) mulheres. Para o sexo feminino, a média de idade foi de 73,0  8,1 

anos (65 a 81 anos) e para o sexo masculino a média de idade foi de 71,7  8,2 

(63 a 80 anos).  
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Os principais achados desse estudo apontaram que em um período de 

três anos não houve diferença significativa (p>0,05) na perda de massa e força 

muscular em idosos residentes em comunidade (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1. Diferença média da força de preensão manual e massa muscular 

de idosos no período de 2011 e 2014. 

MULHERES 

 

 

FPM (KgF) 

Massa Muscular 

(Kg) 

2011 

19,17  5,1 

16,38  3,28 

2014 

19,6 5,1 

15,81  3,25 

DM 

-0,600 

0,250 

P-valor 

0,112 

0,220 

HOMENS 

 

                                                            2011                                   2014                               

DM                   P-valor 

FPM (KgF) 

Massa muscular 

(Kg) 

29,41  7,27 

25,11  3,75 

29,3  7,4 

24,85  3,80 

0,132 

0,260 

0,825 

0,066 

FPM = Força de preensão manual; DM = Diferença das médias.  

 

Este estudo teve como finalidade investigar se no período de três anos 

seria tempo suficiente para identificar uma redução significativa de massa e 

força muscular em idosos residentes em comunidade. Os principais achados 

desse estudo apontaram que em um período de três anos não houve diferença 

significativa na perda de massa e força muscular em idosos. 

Corroborando com os achados do presente estudo, Matsudo et al. 
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(2004) observaram em uma amostra com 82 mulheres com idade média 

(68,9±6,6 anos), que a força muscular dos membros superiores (analisado pelo 

dinamômetro hidráulico) não mudou significativamente com o decorrer de 

quatro anos. 

 

CONCLUSÕES 

 

É possível apontar que a força de preensão palmar e a massa muscular 

não sofreram alterações significativas durante o período de três anos de 

segmento do estudo.  
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CONTEXTO DO CUIDADO AO USUÁRIO DE 
DROGAS: PERCEPÇÃO DE PROFESSORES1

 
Edite Lago da Silva Sena

2
, Daniela Pereira Matos

3 
 

Resumo: Estudo de abordagem fenomenológica com o objetivo de desvelar a percepção dos 
educadores da rede municipal de Jequié-BA, Brasil, sobre a promoção da saúde no contexto 
do cuidado ao usuário de drogas. As descrições vivenciais foram produzidas com 14 
professoras utilizando-se o Grupo Focal (GF), e submetidas à Analítica da Ambiguidade, 
técnica desenvolvida para compreensão de dados em estudos fenomenológicos. Evidenciamos 
a presença do modelo tradicional nos relatos, a caracterização do usuário de drogas como 
doente, a sobrecarga da escola em relação a temas transversais e a subestimação do corpo 
falante para promover a intersetorialidade. Desse modo, compreendemos que para a promoção 
da saúde no contexto do cuidado ao usuário de drogas, fazem-se necessárias ações 
intersetoriais e que conduzam ao abandono de visões estigmatizantes. 
Palavras-Chaves: Ações intersetoriais, docentes, drogas ilícitas, educação, saúde mental. 
Abstract: 

 

 

INTRODUÇÃO 

O consumo de drogas constitui-se em um fenômeno complexo que 
esteve sempre presente na história da humanidade, visto que, há relatos 
antigos de utilização de substâncias capazes de alterar a consciência, com a 
finalidade de alivio da dor, revigoramento para a guerra e rituais religiosos 
(PRATTA; SANTOS, 2009; FERNANDES; FUZINATTO, 2012). 

Neste sentido, o cuidado ao usuário de drogas demanda uma ação 
intersetorial, interministerial e interinstitucional, que envolva toda a sociedade e 
setores, incluindo a escola, visto que esta se mostra como um ambiente de 
interação capaz de proporcionar o desenvolvimento humano, a construção de 
vínculos e a promoção da saúde (SANTOS et al, 2010). 

Diante da transversalidade do tema “uso de drogas” e da necessidade 
de escutarmos os diversos agentes envolvidos no cuidado ao usuário de 
drogas, inquietou-nos conhecer qual a percepção dos educadores da rede 
municipal de Jequié-BA, Brasil, sobre a promoção da saúde no contexto do 
cuidado ao usuário de drogas?  

A fim de respondemos a esta questão norteadora, estabelecemos como 
objetivo deste estudo: desvelar a percepção dos educadores da rede municipal 
de Jequié-BA, Brasil, sobre a promoção da saúde no contexto do cuidado ao 
usuário de drogas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
  

Trata-se de um estudo com abordagem fenomenológica, fundamentado 
na filosofia da experiência de Maurice Merleau-Ponty, o que permitiu a 
compreensão dos fenômenos investigados como uma experiência perceptiva. 

O estudo foi realizado com 14 professoras que lecionam na rede 
municipal de ensino do município de Jequié, Bahia, Brasil. Utilizamos para a 
obtenção das descrições vivenciais a técnica do Grupo Focal (GF), sendo 
realizados dois encontros em cada instituição, como no GF não temos 
perguntas direcionadas, estabelecemos como temas norteadores: fale um 
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pouco sobre o uso de drogas em Jequié; como você tem visto a questão das 
políticas de prevenção e enfretamento sobre drogas em nossa cidade; fale 
sobre o papel do professor neste contexto; Fale como deveria ser o cuidado ao 
usuário de droga; fale um pouco das vivências que vocês já tiveram com 
familiares e alunos no contexto das drogas.  

As descrições foram compreendidas por meio da Analítica da 
Ambiguidade (SENA, 2006), técnica desenvolvida para a análise de dados em 
estudos fenomenológicos. 

Este estudo é oriundo de um projeto intitulado “Produção de cuidado na 
rede de atenção à saúde mental na perspectiva da prevenção e enfrentamento 
da dependência de crack, álcool e outras drogas”, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(CEP/UESB), segundo o parecer nº 111/2011.  

Seguimos as recomendações presentes da resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde.  A fim de garantir o anonimato das participantes, 
as participantes serão identificadas com o nome de autoras da literatura 
brasileira. 

 

       RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando o consumo de drogas como um fenômeno que, portanto, 
não tem explicação, não podemos falar em prevenção, mas sim, em promoção 
da saúde, visto que esta visa aumentar a saúde e o bem- estar gerais, isto é, 
maximizar os fatores de proteção para o consumo e diminuir os fatores de risco 
(SICOLLI; NASCIMENTO, 2003). 

A percepção, compreendida por Merleau-Ponty como corpo próprio, 
consiste em manifestações fenomênicas e, portanto, sempre se apresenta a 
nós em perfil, como em uma imagem de ilusão ótica, ora vemos a figura, ora 
vemos o fundo. Por conseguinte, percebemos a nós mesmos, os outros e as 
coisas de forma ambígua, pois a experiência perceptiva envolve o paradoxo 
gerado pelo entrelaçamento de duas naturezas constitutiva de nosso ser: a 
impessoalidade e a pessoalidade, que se referem, respectivamente, aos 
sentimentos e aos pensamentos (Merleau-Ponty,2011).   

Neste sentido, o olhar das professoras a respeito da promoção da saúde 
no contexto do cuidado ao usuário de drogas desvelou- se como ambígua, pois 
ao mesmo tempo em que reconhecem a necessidade de visualizar a pessoa 
que consome drogas sem preconceito, elas o caracterizam como um doente, 
conforme relatos: Vamos dizer assim, então o primeiro momento é pensar sem 
nenhum tipo de preconceito e ver essa pessoa como doente (Mary França); O 
dependente químico é um doente (Cecília Meireles).  

A patologização do usuário de drogas que ocorre nas falas é legitimada 
pelos manuais de classificações de doenças, pelo modelo tradicional, mídia e 
senso comum (ROMANINI; ROSO, 2013), e isso parece ocorrer em razão da 
manifestação do corpo habitual, uma das dimensões da percepção. O corpo 
habitual, conforme Merleau-Ponty, é uma espécie de fundo ou tela "escondida" 
atrás das nossas percepções, que sempre se apresenta de forma involuntária, 
anônima, intencional e extraordinariamente nova (SENA, 2006).  

O cuidado ao usuário de drogas não envolve unicamente os 
profissionais da saúde, bem como, a educação para a promoção da saúde não 
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depende somente da escola, mas toda a sociedade, movida pelo sentimento de 
coexistência, deve promover saúde, visto que demanda uma ação intersetorial, 
conforme relato: A escola sozinha não vai conseguir fazer a prevenção 
[...](Tatiana Belinky).  

Neste contexto, a intersetorialidade, compreendida como a articulação 
entre os diversos setores e sujeitos com a finalidade de enfrentar problemas 
complexos (WARSCHAUER; CARVALHO, 2014), revela-se como necessária 
no contexto do uso de drogas em razão de sua complexidade e magnitude. 

Quando a intersetorialidade não ocorre, isto é, quando a 
responsabilidade em educar e promover saúde no contexto do uso de álcool e 
outras drogas não é compartilhada, ocorre a sobrecarga de determinadas 
instituições, como a escola, conforme relatos: [...]mas é porque fica muito, a 
questão que sobrecarrega a gente, olha quantas coisas que a gente tem que 
dar conta, além de ensinar a ler, escrever,  a gente tem que ensinar, a comer, a 
respeitar e ainda conscientizar que não deve usar droga, que tem que cuidar 
da higiene, é que a demanda do professor é grande demais, então para a 
gente se torna um fardo isso ( Tatiana Belinky); A escola não está dando conta 
de ensinar o conteúdo, eu como professora de matemática, não estou 
ensinando nem a somar, multiplicar e dividir [...](Cora Coralina). 

Retornando às coisas mesmas, ou melhor, ao nosso referencial teórico, 
poderíamos afirmar que está ocorrendo a subestimação do corpo falante dos 
gestores, educadores, instituições e setores. Enfim, no contexto do consumo 
de drogas não dar para cada um fazer a sua parte, mas, todos precisam estar 
abertos para a intersubjetividade e, consequentemente, para o crescimento. 

 

CONCLUSÃO  
O estudo evidenciou, entre outras coisas, que a promoção da saúde no 

contexto do uso de álcool e outras drogas requer uma ação intersetorial, a fim 
de que sejam eficazes e efetivas, mostra, ainda, a presença do modelo 
tradicional na visão das participantes, o que poderá subsidiar novas ações, 
documentos e politicas que considerem a responsabilidade compartilhada 
como um caminho para a promoção da saúde.  
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ELÁSTICOS EM 
CADEIA DA MARCA COMERCIAL AMERICAN ORTHODONTIC 
ESTERILIZADOS POR DIFERENTES MÉTODOS 
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RESUMO 
 
Objetivo: avaliar in vitro o efeito de diferentes métodos de esterilização nas 
propriedades mecânicas dos elásticos ortodônticos em cadeia American Orthodontic. 
Materiais e Métodos: segmentos de elástico em cadeia com 5 elos cada, foram 
enviados para esterilização em gama com cobalto 60 (20 KGy). Após esterilização 
esses foram contaminados com amostras clínicas de Streptococcus mutans. Formou-
se seis grupos de estudo assim denominados: Grupo 1 (controle - sem ter sido 
contaminado), 2 (álcool 70º), 3 (autoclave), 4 (ultravioleta), 5 (ac. peracético) e 6 
(glutaraldeído). Após esterilização realizou-se a mensuração da força gerada pelos 
elásticos. Utilizou-se a análise da variância (ANOVA) para avaliar a quantidade de 
força liberada, diâmetro e peso, e o teste de Turkey para determinar se houve 
diferenças estatísticas. Resultados: Não ocorreu perda das propriedades mecânicas 
dos elásticos esterilizados (p>0.05). Conclusão: o controle biológico de elásticos em 
cadeia não interfere nas suas propriedades mecânicas. 
 
Palavras-chave: Elastômeros; Contaminação de Equipamentos; Aparelhos 
Ortôdonticos; Testes de Materiais; Esterilização. 
 
EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF ELASTIC CHAIN BRAND 
AMERICAN ORTHODONTIC STERILE IN DIFFERENT METHODS 
[ 
ABSTRACT 
 
Objective: To assess in vitro the effect of different sterilization methods on the 
mechanical properties of orthodontic elastics brand American Orthodontic chain. 
Materials and Methods: segments of elastic chain with 5 links each, were sent for 
sterilization with cobalt 60 gamma (20 kGy). After sterilizing these were infected with 
clinical strains of Streptococcus mutans. Formed two study groups named as follows: 
Group 1 (control - without being contaminated), 2 (alcohol 70º), 3 (autoclave), 4 
(ultraviolet), 5 (peracetic acid) e 6 (glutaraldehyde ). After sterilization was performed 
the measurement of force generated by the elastic. We used the analysis of variance 
(ANOVA) to evaluate the amount of released strength, diameter and weight, and 
Turkey's test to determine if there were statistical differences. Results: There was no 
loss of mechanical properties of elastic (p> 0.05). Conclusions: the biological control 
of elastic chain does not affect the mechanical properties. 
 
Keywords: Elastomers; Equipment contamination; Orthodontic appliances; Materials 
Testing; Sterilization. 
INTRODUÇÃO 

 

A ortodontia é a segunda especialidade odontológica com tendência a 

apresentar casos de infecção cruzada, ficando atrás somente da área de cirurgia 

buço-maxilo-facial1. Com o aumento do número de pacientes que buscam esta 
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especialidade, assim como os diversos veículos transmissores (equipamentos, 

instrumental, mãos do operador, etc) de doenças nas últimas décadas, houve o 

aumento da incidência de doenças contagiosas resultando em grande preocupação 

por parte dos cirurgiões-dentistas, no que concerne o controle de infecção cruzada no 

âmbito do consultório odontológico2. 

Na Ortodontia um dos materiais mais utilizados que propiciam o maior 

acontecimento de infecção cruzada, são os elásticos em cadeia, haja vista que esses 

materiais apresentam-se comercialmente em carretéis com tamanho variando de 1 a 

4,5 metros, impossibilitando seu uso individualizado3, 4. Para evitar a infecção cruzada 

a esterilização desses materiais seria necessária. Assim, surge um questionamento: 

Será que o processo de esterilização pode modificar as propriedades mecânicas 

desses materiais? 
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A FEMINILIZAÇÃO DA VELHICE NOS ARRANJOS FAMILIARES DE UM 

MUNICÍPIO BAIANO 

THE FEMINIZATION OF OLD AGE IN FAMILY ARRANGEMENTS OF A 

BAHIAN MUNICIPALITY 

Maria Inês Pardo Calazans
1
, Alba Benemérita Alves Vilela

2 

RESUMO 

A redução das taxas demográficas, melhorias na infraestrutura e o aumento da 

expectativa de vida têm sido apontados como contribuintes da longevidade, sendo a 

feminilização da velhice um fenômeno crescente, justificado por inúmeros fatores, 

fazendo dos arranjos familiares estratégias de sobrevivência com diferentes 

composições. O objetivo deste estudo é de caracterizar os arranjos familiares de 

mulheres idosas no município de Jequié-Bahia. Observou-se que as idosas são 

jovens, de baixa escolaridade e renda e que vivem com mais de uma geração.  Foi 

evidenciado que os arranjos familiares multigeracionais são vantajosos para toda 

família, às idosas por necessitarem de companhia e suporte e à família pela ajuda 

financeira e assistência no cuidado com netos. 

PALAVRAS-CHAVE:.Envelhecimento; Idosa; Relações Familiares. 

ABSTRACT  

The reduction of demographic rates, improvements in infrastructure and increasing life 

expectancy have been identified as contributors to longevity, feminization of old age 

being a growing phenomenon, justified by numerous factors, making the family 

arrangements survival strategies with different compositions. The objective of this study 

is to characterize the living arrangements of older women in the municipality of Jequié-

Bahia. It was observed that the elderly are young, with low education and income, and 

living with more than one generation. It was shown that the multigenerational living 

arrangements are beneficial for the whole family, the elderly need for company and 

support and family for financial aid and assistance in caring for grandchildren. 

KEY-WORDS: Aging; Aged; Family Relations 
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INTRODUÇÃO 

A redução das taxas demográficas, melhorias na infraestrutura e o aumento da 

expectativa de vida têm sido apontados como contribuintes da longevidade (VILELA; 

CARVALHO; ARAÚJO, 2006). Dados do IBGE (2010) revelam o crescimento da 

população idosa no Brasil e que há desigualdade de gênero na expectativa de vida, 

sendo a proporção maior de mulheres que de homens nessa população, e que estas 

vivem sete anos a mais.  

Um aspecto sobre o envelhecimento que tem recebido atenção é a crescente 

feminilização da velhice, justificada por inúmeros fatores: grande percentual de 

mulheres são viúvas, convivem com uma ou mais gerações, não possuem experiência 

de trabalho no mercado formal, possuem poucos anos de estudo e ainda enfrentam 

desafios gerados por leis e políticas sociais de uma sociedade sexista e gerofóbica 

(LIMA; BUENO, 2009).  

Nesse contexto, nem sempre a longevidade feminina é vista como vantagem. A 

maior expectativa de vida faz com que muitas idosas sofram de doenças crônico-

degenerativas, não ocorrendo o mesmo com homens, cuja taxa de mortalidade é 

maior (CAMARANO, 2006, ROCHA; CARNEIRO, 2010). Além da viuvez, as 

separações fazem as mulheres assumirem o papel de responsáveis pelas suas 

famílias, como cuidadoras e muitas vezes provedora, denotando maiores dificuldades 

em função da menor renda e de mais problemas de saúde, colocando-as numa 

posição de vulnerabilidade e fragilidade (SALGADO, 2002).  

O modelo das políticas sociais vigentes praticamente obriga as famílias a 

cuidarem uns dos outros, e os arranjos familiares se constituem estratégias de 

sobrevivência com diferentes composições (CAMARANO et al., 2004, PEDRAZZI et 

al., 2010). Assim, este estudo tem por finalidade caracterizar os arranjos familiares de 

mulheres idosas no município de Jequié-Bahia. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de estudo transversal, de base populacional de abordagem quantitativa, 

realizado por meio de um projeto de pesquisa: Arranjo familiar de idosos residentes 

em municípios do Nordeste e Sudeste do Brasil, do Programa de Pós- Graduação em 

Enfermagem e Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. De acordo 

com os dados do IBGE (2010), a população do município de Jequié-Bahia é de 
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151.820 habitantes, sendo 16.323 com idade igual ou superior a 60 anos. Neste 

município segundo dados do CNES estão implantadas 28 Estratégias de Saúde da 

Família (ESF). A amostra foi composta por 108 idosas, residentes na zona urbana dos 

bairros Cidade Nova e São Judas Tadeu, deste município. Foram consideradas na 

pesquisa idosas cadastradas nas ESF das respectivas localidades, através da FICHA 

A, que vivessem com familiares, não importando o tipo de arranjo e que 

apresentassem condições cognitivas que permitissem responder à entrevista. 

Para o procedimento de avaliação, fora realizada entrevista, cujo instrumento tratava-

se de questionário multidimensional, constando do Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) e do Brazil Old Age Schedule (BOAS) adaptado, constando de 26 questões. 

O BOAS é uma ferramenta multidimensional, compreendendo várias áreas da vida do 

idoso e baseado em outros instrumentos de padrões aceitáveis de validade e 

confiabilidade (VERAS; DUTRA, 2008).  

A coleta de dados procedeu-se após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, sendo realizada entre os meses de fevereiro a maio de 2014. Os 

questionários foram tabulados através do Epidata versão 3.1 e utilizada a estatística 

descritiva para caracterizar a população desse estudo e analisadas as frequência das 

variáveis de interesse, através do programa estatístico Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS 21. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UESB (protocolo 094/2011). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisadas 108 idosas entre 60 e 94 anos, evidenciando uma maior frequência 

de idosas jovens (63%) entre 60-70 anos, corroborando com uma pesquisa realizada 

por Rocha & Carneiro (2010) neste município, onde a frequência de idosas era de 

51,5% nessa mesma faixa etária. 

A feminilização da velhice é fenômeno atual no qual a quantidade absoluta de idosas, 

quando comparadas a de idosos, é superior. A esse fato decorrem inúmeros fatores e 

a situação de mortalidade diferencial por sexo vem prevalecendo desde a década de 

1940, somando sete anos a mais de vida para as mulheres e a queda do nível geral de 

fecundidade resultando no aumento absoluto e relativo da população idosa (VILLA, 

2012, LIMA; BUENO, 2009, IPEA, 2010).  
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Todas as entrevistadas declararam ter filhos, sendo 3,11 a média por família e 60,2% 

destas possuíam mais de 6 filhos. Uma característica presente desta amostra é que 

existe uma proporção expressiva de viúvas (42,6%), com 19,4% separadas ou 

divorciadas. Alguns estudos trazem dados semelhantes: Camarano (2004), Pedrazzi 

et al (2010). Uma razão que poderia explicar essa situação é que, tradicionalmente, a 

mulher tende a se casar com homens mais velhos que ela, e, muitas vezes associado 

a uma mortalidade masculina mais evidente, aumenta a probabilidade de 

sobrevivência da mulher em relação ao cônjuge. (CAMARANO, 2006).  

TABELA 1: Distribuição sociodemográfica e composição dos arranjos familiares das 

idosas corresidentes, Jequié-Ba, 2015. 

 n (%) 

Idade  

60 a 70 anos 68 (63,0) 

71 a 80 anos 29 (26,9) 

mais de 80 anos 11 (10,2) 

Filhos  

1 9 (8,3) 

2 a 3 16 (14,8) 

4 a 5 18 (16,7) 

mais de 6 65 (60,2) 

Estado Civil  

Nunca casou 12 (11,1) 

Casada/união est 29 (26,9) 

Separada/div. 21 (19,4) 

Viúva 46 (42,6) 

Escolaridade  

Nenhuma 8 (11,3) 

Primário incompleto 29 (40,8) 

Primário completo 20 (28,2) 

1º grau completo 6 (8,5) 

2º grau completo 7 (9,9) 

Superior completo 1 (1,4) 
 

 

Quanto à satisfação com a vida 78,3% das idosas sentem-se satisfeitas com sua 

capacidade de tomar decisões, o que denota independência e controle sobre suas 

vidas e fazem isso sem maiores problemas apesar da idade e de problemas advindos 
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da senescência. Areosa (2008) mostra em seu estudo uma alta satisfação dos idosos 

com a vida (88,4%) e com as pessoas com quem convivem.  

Com relação à composição dos arranjos familiares, há nesses grupos familiares uma 

predominância para corresidência com mais de duas gerações, sendo 26,9% de 

idosas que convivem com seus cônjuges; 62% delas coabitam com netos, observando 

desta forma, o papel da avó cuidadora, que assume o cuidado dos netos enquanto 

filhos trabalham ou quando se separam. (AREOSA, 2008) 

As idosas foram questionadas quanto à vantagem do arranjo domiciliar na qual se 

encontravam, se era vantagem para estas, para com quem residiam ou para ambos e 

71,3% afirmaram que o tipo de arranjo em que vivem é vantajoso para todos, 

sugerindo que a corresidência no Brasil está associada a melhores condições de vida, 

oferecendo benefícios para os idosos, filhos e outras gerações, sendo as mais novas 

as mais beneficiárias (CAMARANO, 2006).  

 A maioria das idosas residia em casa própria (78,7%); ao serem questionadas com 

relação a que tipo de ajuda sua família oferece, 82,4% referiu auxílio na companhia e 

cuidados. Já 66,9% de idosas informaram manter a casa com recursos financeiros, o 

que sugere que estas possam chefiar o lar. A maior fonte de renda refere-se à 

categoria Pensão/Aposentadoria (81,5%) (Gráfico 1). Perguntadas se a renda que 

recebiam mensalmente era suficiente para suprir as despesas, 57,8% responderam 

que sim. 

 

FIGURA 1: Fonte de renda atual das idosas. Jequié, 2015. 

CONCLUSÕES 

Diversos fatores explicam o fenômeno da feminilização da velhice: a dissociação 

entre: sexualidade e reprodução; reprodução e casamento e ainda a separação entre 

sexualidade e casamento. E observando os arranjos do estudo, conclui-se que essas 

condicionantes influenciaram também na formação dos arranjos domiciliares deste 
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município. Foi visto ainda que esses arranjos multigeracionais são vantajosos para 

toda família, às idosas por necessitarem de companhia e suporte e à família pela 

ajuda financeira e assistência no cuidado com netos. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MOTOR DE IDOSOS LONGEVOS 

RESIDENTES EM DOMICÍLIO 

Marta Moreira Novais, Luciana Araújo dos Reis 

 

RESUMO 

 Com o avanço da idade sugere-se que os idosos apresentem uma menor 

capacidade funcional. Assim sendo, o estudo objetivou avaliar o desempenho motor 

de idosos longevos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, grupo amostral de 117 

idosos, onde foi coletados dados sociodemográficos e realização de testes para 

avaliar o equilíbrio, mobilidade, força e resistência de membros inferiores e capacidade 

de locomoção. Constatou-se que houve uma maior frequência de idosos do sexo 

feminino (59,0%) e faixa etária entre 80 a 84 anos (57,3%). Na avaliação da 

capacidade funcional verificou-se uma maior distribuição de idosos classificados como 

independentes nas Atividades Básicas de Vida Diária (59,0%) e dependentes nas 

Atividades Instrumentais de Vida Diária (80,3 %). Na avaliação do desempenho motor 

foi encontrado desempenho médio para equilíbrio (48,7%) e bom para sentar/levantar 

(88,9%), agachar/pegar lápis no chão (94,9%) e caminhada (99,1%). Concluindo 

assim que os idosos entrevistados são capazes de executar atividades cotidianas com 

uma maior independência. 

PALAVRA CHAVE: Capacidade funcional; Funcionalidade; Idoso; Idoso longevo; Idoso 

mais idoso.  

ABSTRACT 

 With advancing age it is suggested that the elderly present a lower functional 

capacity. Therefore, the study aimed to evaluate the motor performance of the oldest 

old. This is a quantitative research, sample group of 117 elderly, where it was collected 

sociodemographic data and tests to evaluate balance, mobility, strength and 

endurance of the lower limbs and locomotion capability. It was found that there was a 

higher frequency of female elderly (59.0%) and aged between 80-84 years (57.3%). In 

assessing the functional capacity there was a greater distribution of elderly classified 

as independent in Daily Life Basic Activities (59.0%) and dependent on the 

Instrumental Activities of Daily Living (80.3%). In the evaluation of engine performance 

was found average performance for balance (48.7%) and good to sit / stand (88.9%), 
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squat / pick up pencil on the ground (94.9%) and walking (99.1%) . Thus concluding 

that the elderly respondents are able to perform daily activities with greater 

independence. 

 

Keywords: Functional capacity ; Functionality; Old, long-lived elderly ; Older elderly 

 

INTRODUÇÃO 

 
O cenário mundial populacional vem sofrendo alterações com o passar dos 

anos, e a população idosa vem crescendo de forma acelerada. Associada a esse 

aumento está  a senilidade, que é marcada principalmente pelas patologias de caráter 

crônico degenerativas, causando assim alguma dependência na realização de 

atividades (LIMA e MENEZES, 2011). 

As mudanças corporais presentes no envelhecimento trazem ao idoso 

alterações no equilíbrio, diminuição de massa muscular, diminuição de flexibilidade, 

contribuindo assim para um menor desempenho motor, porém, há aqueles que 

buscam uma manutenção da funcionalidade através da prática de exercícios e 

participação em grupos de convivência conferindo assim um cenário de idosos mais 

ativos. Com o avanço da tecnologia e maior acesso aos serviços de saúde atualmente 

os idosos vem envelhecendo com mais saúde e menos perdas na funcionalidade, e 

isso tem se tornado alvo de diversos estudos (LIMA e MENEZES, 2011; ROSSET et 

al., 2011; LOURENÇO, 2011). 

Nesta perspectiva, o presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade 

funcional de idosos longevos residentes em domicílio, contribuindo assim com o 

processo de pesquisa acerca do envelhecimento e os fatores agravantes para a saúde 

dessa população. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Pesquisa realizada no município de Jequié/BA, com idosos longevos residentes 

em domicílio, período de Julho a Dezembro de 2014. Participaram da pesquisa 117 

idosos, que se enquadravam nos critérios de inclusão, os quais foram ter idade igual 

ou superior a 80 anos, residir em zona urbana, ter capacidade de falar, ouvir e se 

locomover, assinar o Termo de Consentimento, atingir pontuação igual ou superior a 

sete no Mini-Exame do Estado Mental (MEM). Para coleta foi utilizado um questionário 

contendo dados sociodemográficos, o MEM, escala de Lawton, índice de Barthel e 
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testes para avaliação do desempenho motor.  

Foram realizados quatro testes, o de equilíbrio compunha-se de quarto 

atividades, 1º) Permanecer em pé, por 10 segundos, mantendo os pés juntos e os 

olhos abertos; 2º) Permanecer em pé, por 10 segundos, colocando o calcanhar de um 

pé na frente do outro, e olhos abertos; 3º) Permanecer em pé, apoiando-se em uma 

das pernas por 10 segundos, sem apoio; 4º) Permanecer em pé, apoiando-se na outra 

perna por 10 segundos, sem apoio. Aqueles que não realizaram nenhuma tarefa 

(incapaz), apenas tarefa 1 (fraco), capaz de realizar 1 e 2 (médio), capaz de realizar 1 

e 2 mais 3 e/ou 4 (bom) (BARBOSA  et al., 2005). 

Para avaliação da força dos membros inferiores foi realizado o teste de sentar 

e levantar, neste, o idoso deveria permanecer com os braços cruzados sobre o peito, 

sentar e levantar em uma cadeira cinco vezes seguida, o tempo foi cronometrado. 

Como classificação ficou estabelecida que aqueles que se recusaram ou realizaram 

em tempo > 60 s (incapaz), >16 a ≤ 60 s (fraco), > 10 a ≤ 16 s (médio), ≤ 10 s (bom) 

(BARBOSA et al., 2005). 

  Para se avaliar a mobilidade foi realizado o teste de agachar e pegar um lápis, 

colocado a 30 centímetros a frente da ponta dos seus pés, sem qualquer auxílio. A 

classificação pré estabelecida foi que aqueles que realizasse em tempo > 30 s 

(incapaz), > 6 a ≤ 30 (fraco), > 2 a ≤ 6 s (médio), ≤ 2 s (bom) (SIU e RUBEN, 1990). 

O teste de caminhada de 2,44 m propunha avaliar a capacidade de locomoção. 

O idoso foi orientado a andar normalmente. O teste foi realizado duas vezes, foi 

considerado para a análise o menor tempo percorrido. A classificação se deu segundo 

critérios estabelecidos por Guralnik et al. (1994), onde, aquele que percorreu em 

tempo > 60 s (incapaz), > 16 a ≤ 60 s (fraco), > 10 s a ≤ 16 s (médio), ≤ 10 s (bom). 

Os procedimentos foram realizados após aprovação do Comitê de Ética da 

UESB, atendendo os aspectos éticos constantes na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Os dados coletados foram organizados e tabulados em um banco 

de dados do Programa Estatístico SPSS versão 20.0 por meio da análise descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi encontrado um maior percentual para sexo feminino (59,0%), faixa etária 

entre 80 a 84 anos (57,3%) e não alfabetizados (51,3%). A respeito das condições de 

saúde foi encontrado que 86,3% possuem alguma doença e 63,4% sentem algum tipo 

de dor. Quando avaliado a capacidade funcional, foi encontrado que 59,0% são 
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independentes para realização das ABVD’s e 80,3% dependentes nas AIVD’s.  

 O avanço da idade causa diversas alterações físicas, e concomitante a elas há 

uma redução do equilíbrio, da força e da capacidade de locomoção. Sugere-se que a 

funcionalidade do idoso diminua com o passar dos anos e este necessite de uma 

maior assistência na realização das atividades (SOUZA, et. al. 2007; LIMA, et. al. 

2011). A avaliação do desempenho motor neste estudo vem com o intuito de 

quantificar essas possíveis perdas apresentadas pelos idosos longevos. Foi 

encontrado na pesquisa  um maior índice de desempenho classificado como bom nas  

atividades de sentar/levantar (88,9%) e caminhada (94,9%). No teste de equilíbrio 

houve predominância de desempenho médio (48,7%) e na atividade de agachar/pegar 

lápis no chão obteve-se maior índice de desempenho bom (94,9%) (Tabela 1).  

 Tabela 3: Distribuição dos idosos segundo o desempenho motor. Jequié/BA, 2015. 

 n % 

Equilíbrio   

Incapaz 3 2,6 

Fraco 31 26,5 

Médio 57 48,7 

Bom 26 22,2 

Sentar/levantar   

Incapaz 5 4,3 

Fraco 3 2,6 

Médio 5 4,3 

Bom 104 88,9 

Agachar/pegar lápis no chão   

Incapaz 2 1,7 

Fraco 2 1,7 

Médio 2 1,7 

Bom 111 94,9 

Caminhada   

Incapaz 1 0,9 

Bom 116 99,1 

Total 117 100,0 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Em estudo semelhante foi realizado em Lafaiete Coutinho – BA, porém com 

idosos de idade igual ou superior a 60 anos. Foi encontrado maior percentual de 

desempenho bom no teste de equilíbrio (43,99%) e teste de caminhada (48,2%) e 

maior índice de desempenho médio nos testes de sentar e levantar (43,3%) e agachar 

e pegar um lápis (38,8%) (PINHEIRO, et al., 2013). Nota-se que houve resultados 

semelhantes e divergentes, e que quando comparado, o desempenho dos idosos 

longevos avaliados no presente estudo foi superior ao desempenho dos idosos de 

Lafaiete Coutinho, sugere-se que esse resultado se dá devido o menor Índice de 

Desenvolvimento Humano de Lafaiete.  

 
CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se então que os idosos avaliados no estudo apresentaram 

desempenho favorável na realização dos testes motores, o que sugere uma boa 

capacidade funcional e consequentemente maior independência na realização de 

atividades cotidianas. Faz-se necessário novos estudos com idosos longevos não 

participantes de grupos de convivência, ou residentes em cidades mais desenvolvidas 

e menos desenvolvidas. 
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RESUMO  

Objetivo: traçar o perfil epidemiológico de causas externas no pronto socorro em um hospital 

geral do município de Jequié/BA, no ano de 2011. Método: estudo transversal e descritivo, 

sendo analisados 10462 prontuários das vítimas de causas externas internadas em um hospital 

geral no município de Jequié/BA, no ano de 2011. Os dados foram fornecidos pelo Núcleo 

Hospitalar de Epidemiologia e analisados por meio do Programa Epi Info, versão 3.5.1. 

Resultados: foram hospitalizadas 10462 vítimas de causas externas, especialmente devido a 

quedas (35,1%) e aos acidentes de transporte (31%), sendo em sua maioria indivíduos do sexo 

masculino (65,2%) com faixa etária entre 20 a 29 anos (23,5%). Conclusão: destaca-se a 

importância de ações intervencionistas específicas por meio das políticas públicas de educação 

em saúde, para a prevenção de tais agravos, assim como uma maior completude no registro de 

dados em prontuário.  
Palavras-chave: Causas Externas. Emergência. Morbidade.Mortalidade. 

 

 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EXTERNAL CAUSES IN A RESCUE 

READY FOR A GENERAL HOSPITAL OF THE INTERIOR OF BAHIA 
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ABSTRACT 

Objective: To trace the epidemiological profile of external causes in the emergency 

department in a general hospital in the city of Jequié / BA, in 2011. Method: cross-

sectional descriptive study, which analyzed 10,462 records of victims of external 

causes admitted to a general hospital in Jequié / BA, in 2011. data were provided by 

the Hospital Epidemiology Unit and analyzed using the Epi info program, version 3.5.1. 

Results: 10 462 were hospitalized victims of external causes, especially due to falls 

(35.1%) and transport accidents (31%), and mostly males (65.2%) aged between 20 to 

29 years (23.5%). Conclusion: there is the importance of specific interventionist 

actions, through public policies and health education for the prevention of such injuries, 

as well as a greater completeness in the data medical records. 

Keywords: External Causes; Emergency; Morbidity; Mortality. 

11. INTRODUÇÃO 

12.  
As causas externas (acidentes e violências) representam, na atualidade um 

problema de saúde pública de dimensões mundiais, e no Brasil, nas últimas décadas, 

esse grupo de agravos tem sido responsável por uma importante parcela dos óbitos, 

representando um desafio para as políticas públicas (BARBOSA et al., 2013). 

Essas são constituídas pelos acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, 

intoxicações, outras violências, acidentes de trabalho, queimaduras, quedas, 

afogamentos, entre outros, e daquelas causas não especificadas se acidentais ou 

intencionais (SILVA et al., 2010). 

As consequências geradas pelas causas externas no desenvolvimento da 

população brasileira têm provocado prejuízos sociais, econômicos e políticos ao país, 

pois atinge mais jovens em idades produtivas. Por isso, existe a necessidade de novas 

políticas públicas, com ações voltadas para todos os níveis de atenção à saúde, como 

também na educação e segurança pública (LIMA, 2012).  

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi traçar o perfil epidemiológico das 

causas externas em um pronto socorro de um hospital geral do interior da Bahia, no 

ano de 2011.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo e transversal, elaborado a partir dos dados 

coletados das fichas de internação do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) no 

município de Jequié, Bahia, no ano de 2011. O estudo foi realizado em parceria com o 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) do HGPV, serviço que tem como finalidade 

a consolidação e o processamento dos dados de morbimortalidade nos atendimentos 

do HGPV.  
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Para o critério de inclusão do estudo, considerou-se a definição de causa 

externa da Organização Mundial da Saúde (OMS) na busca pela descrição nas folhas 

de emissão de Autorização de Internação Hospitalar. Foram incluídos no estudo todos 

os usuários notificados no pronto socorro do HGPV, acometidos por acidentes devido 

a causas externas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. As fichas 

que não foram devidamente preenchidas dificultando a identificação da ocorrência 

foram excluídas da coleta. 

Os dados disponibilizados foram transcritos nos formulários elaborados para 

tal finalidade. As variáveis estudadas foram às características sócio-demográficas 

(sexo, idade em anos, etnia, profissão, município e bairro de residência) referentes ao 

agravo (município e local da ocorrência, tipo de causa externa, lesão provocada, 

segmento corporal afetado e especificidades de cada causa externa) e referentes à 

internação (mês, prioridade de atendimento, evolução, tempo de permanência).  

A tabulação e análise dos dados foram realizadas através do programa 

estatístico Epi Info versão 3.5.2. A análise foi realizada por meio de estatística 

descritiva, sendo os dados apresentados em frequências absolutas e relativas. 

Também foram utilizados os programas Microsoft Office Excel e Microsoft Office Word, 

para a construção de figuras e tabelas. 

Respeitando os aspectos éticos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, este subprojeto faz parte do projeto mãe intitulado “Morbimortalidade por 

causas externas em um hospital público do interior da Bahia” que foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP-

UESB), campus de Jequié, Bahia, sendo aprovado, conforme protocolo nº 069/2010. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram encontradas 10462 ocorrências de agravos por causas externas, no 

pronto socorro do Hospital Geral Prado Valadares no ano de 2011.  

Os resultados evidenciaram que as vítimas foram, em sua maioria, indivíduos 

do sexo masculino com uma frequência de 65,2%, corroborando com a literatura que 

aponta um maior risco de acometimento por causas externas no sexo masculino, 

consistentemente com a literatura específica que revela uma tendência de maior risco 

de óbito por estas causas entre os homens (BARBOSA et al., 2013).  

A faixa etária que apresentou maior número de vítimas foi entre 20 a 29 anos, 

com 23,5%, seguida pela de 30 a 39 com um valor de 16,7%, sugerindo maior 

exposição desse grupo populacional, achado este que corroborou com diversos 

estudos (BARBOSA et al., 2013; SOUZA et al., 2012; MATOS; MARTINS, 2012; 

ARAUJO et al., 2009). Tal fato merece uma atenção especial por parte das 
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autoridades, visto que as causas externas têm atingido adultos em idade de maior 

produção social, o que representa maiores gastos públicos com o sistema de saúde 

(BARBOSA et al., 2013). 

Os indivíduos da etnia/cor parda representaram a maioria dos acometidos por 

causas externas. No que diz respeito à classificação de etnia, esta talvez seja uma das 

limitações do estudo, visto que nas fichas de internação é utilizado o critério de 

autoclassificação (ARAUJO et al., 2009). 

Verificou-se que dentre os acidentes e violência, as quedas apresentaram-se como a 

principal causa de notificações (35,1%). No que tange à altura da queda, a queda do mesmo 

nível apresentou 36,3%, sendo que em 49,5% dos prontuários não constava essa informação. Os 

acidentes de transporte aparecem como a segunda causa de notificações (31%), com destaque 

para os acidentes com motociclistas (57,7%). Esse estudo difere de alguns encontrados na 

literatura que apontam os acidentes de transportes seguidos de agressões como maior causa de 

atendimento em pronto-socorro e internações (SILVA et al., 2010). 

Quanto ao tipo de lesão, a que apresentou maior frequência foram demais lesões 53%, 

seguida por traumatismo 26,3%. Houve 10,8% de não informação desta variável nos registros. 

Em relação ao segmento corporal afetado os membros inferiores foram os mais acometidos com 

26,3%, seguido por membros superiores 24,8%. 

 

CONCLUSÃO 

 

O perfil de morbimortalidade por causas externas pode subsidiar a elaboração 

de ações para a redução destes agravos e na diminuição do ônus econômico gerado 

ao setor público de saúde. Salienta-se a necessidade e importância de dados mais 

precisos, que possam colaborar para o melhor entendimento das causas externas, 

auxiliando na elaboração e implementação de políticas públicas de saúde.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ARAUJO, E. M. et al. Diferenciais de raça/cor da pele em anos potenciais de 
vida perdidos por causas externas. Rev. Saúde Pública,  São Paulo,  v. 43, n. 
3, p. 405-412, 2009. 

 

 BARBOSA A.T. L. et al. Mortalidade masculina por causas externas em Minas 
Gerais, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.18, n.3, p.711-719, 
2013.   

 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Epidemiologia das causas externas no Brasil: 
Morbidade por acidentes e violências, Secretaria de Vigilância em 
Saúde/MS, 2010a, capítulo 10. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=38462.  
 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
275 

 

 BRASIL. Conselho Nacional de Saúde Resolução nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos. Disponível em: < 
conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466>. 
 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Epidemiologia das causas externas no Brasil: 
mortalidade por acidentes e violências no período de 2000 a 2009. 
Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 2010b, capítulo 11.   Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=38462. 
 

 CANOVA J.C.M. et al. Traumatismo cranioencefálico de pacientes vítimas de acidentes de motocicletas. Arq 
Ciênc Saúde, São Paulo, v.17, p. 9-14, 2010. 
 

 GONSAGA, R.A.T. et al. Avaliação da mortalidade por causas externas. 
Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 39, n.4, p. 
263-267, 2012. 
 

 LIMA, M.V.F.  et al. Perfil dos atendimentos por causas externas em hospital 
público. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, Fortaleza, v.13, n.1, 
p.36-43, 2012. 
 

 LIMA, A.L.A. et al. Mortalidade por causas externas nos municípios de 
Arapiraca (AL) e Mossoró (RN) – 1999-2008ª. Revista Baiana de Saúde 
Pública, Salvador, v.36, n.1, p.134-147, jan./mar. 2012.  
 

 MASCARENHAS, M.D.M. et al. Perfil epidemiológico dos atendimentos de 
emergência por lesões bucodentais decorrentes de causas externas, Brasil, 
2006 e 2007. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, sup, p.124-
132, 2012.  
 

 MATOS, K.F.; MARTINS, C.B.G. Perfil epidemiológico da mortalidade por 
causas externas em crianças, adolescentes e jovens na capital do Estado de 
Mato Grosso, Brasil, 2009. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, 
v.21, n.1, p.43-53, jan/mar. 2012. 
 

 MELO, C. M. de; BEVILACQUA, P. D; BARLETTO, M. Produção da informação 
sobre mortalidade por causas externas: sentidos e significados no 
preenchimento da declaração de óbito. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de 
Janeiro, v. 18, n. 5, p. 1225-1234, 2013.    

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/visualizar_texto.cfm?idtxt=38462


XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
276 

 

FATORES ASSOCIADOS Á QUALIDADE DE VIDA EM ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS¹  

 
Rudson Oliveira Damasceno², Rita Nariman Silva de Oliveira Boery³, Eduardo Nagib Boery³, Bruno 

Gonçalves de Oliveira4, Eliane dos Santos Bomfim4, Diego Pires Cruz5, Tâmara Souza Santos5.  

 

RESUMO  

Estudo com o objetivo de analisar a qualidade de vida e o perfil de uso de álcool, tabaco e 

outras substâncias em estudantes universitários. A população foi composta por 

universitários do curso de Bacharelado de Farmácia da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB). A coleta de dados ocorreu durante novembro e dezembro de 2014. Os 

dados sobre Qualidade de Vida coletados através do WHOQOL-bref constatou-se que a 

média da população estudada foi de 65,7 ± 14,4 no Domínio Físico, 63,9 ± 14,6 no Domínio 

Psicológico, 68,2 ± 15,9 no Domínio Relações Sociais e 54,0 ± 13,5 no Domínio Meio 

Ambiente. Ficou evidenciado que a taxa relativa de uso na vida das principais substâncias 

mais informadas foram o álcool com 71,4%, derivados do tabaco 12,5% e a maconha com 

3,8% de frequência. Mensurar qualidade de vida e padrão de consumo de drogas, por meio 

desses instrumentos fornece um conhecimento base que podem orientar futuras pesquisas, 

além de informações para possíveis políticas públicas e de permanência estudantil.  

 

Descritores: Qualidade de vida, estudantes, Transtornos Relacionados ao Uso de 

Substâncias.  

 

FACTORS RELATED TO THE QUALITY OF LIFE IN UNIVERSITY STUDENTS  

ABSTRACT  

 

Study aimed to analyze the quality of life and the profile of alcohol, tobacco and other 

substances in college students. The population is composed of students of the course of 

Pharmacy Degree from the State University of Southwest Bahia (UESB). Data collection 

took place during November and December 2014. Data on Quality of Life collected through 

the WHOQOL-BREF was found that the average of the study population was 65.7 ± 14.4 in 

the Physical Domain, 63.9 ± 14.6 in the Psychological Domain, 68.2 ± 15.9 in the Domain 

Social Affairs and 54.0 ± 13.5 in the Domain Environment. It was evident that the relative 

rate of lifetime use of major commonly reported substances were alcohol with 71.4%, 

tobacco 12.5% and marijuana with 3.8% frequency. Measuring quality of life and drug 

consumption patterns, through these instruments provides knowledge base that can guide 

future research as well as information for potential public policies and student residence.  

 

Keywords: Quality of life, students, Related Disorders Substance Use.  
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INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas, o ensino superior vem sofrendo modificações em suas estruturas, 

principalmente decorrente do aumento de oportunidade de ingresso. Porém esse elevado 

números de estudantes inserido no meio acadêmico, trazem reflexões sobre o preparo que 

essas instituições estão promovendo, durante a formação, desenvolvimento cognitivo, 

profissional, pessoal, afetivo e social dos universitários. Deste modo, torna-se evidente que 

o estudante de ensino superior, principalmente para os alunos recém-chegados, necessita de 

uma atenção especial para que desafios normalmente decorrentes da adaptação à vida 

universitária não gerem consequências negativas no âmbito acadêmico e pessoal desses 

indivíduos. (CUNHA; CARRILHO, 2010; SILVA; HELENO, 2012).  

Universitários estão vivenciando uma nova etapa de suas vidas, uma transição que interfere 

diretamente em seus comportamentos individuais e/ou coletivos, uma problemática, vez que 

isso pode comprometer a QV desses estudantes. Assim, este estudo se justifica pela 

relevância de investigar como está a QV desses estudantes frente a complexidade de fatores 

associados ao seu comprometimento.  

Em 1995 a QV foi definido pelo Grupo de QV da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

como sendo a percepção de cada indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto cultural e 

de sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (THE WHOQOL GROUP).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa se caracteriza como de corte transversal, com abordagem quantitativa. O local 

de realização do estudo foi a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia campus Jequié-

BA. A coleta de dados ocorreu durante novembro e dezembro de 2014.  

A população foi composta por 80 universitários do Curso de Farmácia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia que estavam regularmente matriculados. Para a coleta dos 

dados foram utilizados instrumentos padronizados e autoaplicáveis, os quais constituem os 

seis blocos temáticos. Para avaliar as condições biosóciodemográficas foi aplicado um 

questionário elaborado pelos responsáveis da pesquisa. Para avaliar a qualidade de vida dos 

estudantes foi utilizado o instrumento WHOQOL-bref. A triagem do uso de álcool, tabaco e 

outras substâncias foi realizada através da utilização dos instrumentos validados Alcohol 

Smoking And Substance Involvement Screening Test (ASSIST, versão 3.0) e o Alcohol 

Use Disorders Identification Test (AUDIT).  

Este estudo foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié, para contemplar as exigências 

da Resolução Nº466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A amostra foi composta por 80 universitários, sendo que o sexo mais frequente foi o 

feminino com 66,3%. A maioria da população (67,5%) tinha entre 17 a 22 anos, eram 

solteiras (88,8%), não tinham filhos (96,2%), cursavam o primeiro semestre  
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(37,5%) e não exerciam atividade remunerada (71,2%). Ao que se refere à cor da pele, 50% 

informaram-se pardos.  

Em relação ao gênero, o sexo feminino foi a população mais prevalente entre os estudantes 

universitários. Este grupo demonstra-se predominante em cinco das seis regiões brasileiras 

(Norte (55,8%), Nordeste (53,5%), Sudeste (58,5%) e Centro-Oeste (53,6%)) (BRASIL 

2010).  

Através da classificação de risco segundo o instrumento AUDIT foi identificado que 73,8% 

dos estudantes foram classificados na categoria de uso de baixo risco, 21,3% foram 

classificados em uso excessivo, 2,5% em uso de risco e 2,5% enquadraram-se na categoria 

de provável dependência. Foi possível destacar que as substâncias psicoativas mais 

relatadas pelos participantes foram as drogas lícitas, estando no topo desta lista o álcool. Se 

comparados com a população geral, os universitários apresentaram maiores percentuais no 

uso na vida de bebidas alcóolicas. Porém, os valores assemelharam-se quando comparados 

a outros estudos com a população universitária (BRASIL, 2010; PETROIANU et al., 2010).  

A frequência de uso na vida de derivados do tabaco por parte de estudantes universitários 

brasileiros é de 46,7%, valor expressamente superior aos achados deste estudo, (12,5%). 

Porém, este intervalo é reduzido quando comparado aos dados da região nordeste, (17,9%) 

(BRASIL, 2010).  

Os hipnóticos/sedativos foram as substâncias ilícitas mais referidas pelos estudantes, com 

5% de frequência, assemelhando-se a outros estudos. As outras drogas ilícitas relatadas 

subsequentemente foram: maconha e inalantes. (WANSCHER, 2014; PORTO, 2012). O 

uso de outras substâncias psicoativas ilícitas não foi relatado pelos informantes.  

De acordo com os resultados referentes a cada domínio do WHOQOL-bref, observou-se 

que a média da população estudada foi de 65,7 ± 14,4 no Domínio Físico, 63,9 ± 14,6 no 

Domínio Psicológico, 68,2 ± 15,9 no Domínio Relações Sociais e 54,0 ± 13,5 no Domínio 

Meio Ambiente.  

Levando em consideração a classificação segundo a pontuação do WHOQOL-bref proposto 

por Saupe (2004), que distribui nas categorias de região de fracasso (0 a 40 pontos), região 

de indefinição (41 a 70 pontos) e região de sucesso (71 a 100 pontos), destacou-se que no 

presente estudo nenhum dos domínios obteve pontuação significante para ser enquadrado na 

região de sucesso (CHAZAN, 2013; BAMPI, 2013).  

Referente as facetas de cada do domínio, observou-se um menor escore de avaliação nas 

questões relacionadas ao domínio ambiental, este domínio tem demonstrado menor 

satisfação na maioria dos estudos com a população brasileira, principalmente aqueles 

relacionados aos estudantes universitários (GORDIA; QUADROS; CAMPOS, 2009).  

 

CONCLUSÃO  

A utilização de substâncias psicoativas, sendo elas lícitas ou não, é altamente prevalente em 

todo mundo, com o destaque a população universitária que em muitas vezes ultrapassa 

valores de uso (tanto em frequência quanto em quantidade) do restante da população.  
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Os resultados encontrados destacaram o álcool como principal substância utilizada pelos 

universitários, além de chamar atenção como sendo a substância que alcançou maiores 

valores na classificação de risco de substâncias psicoativas. O restante das substâncias não 

obtiveram valores elevados na classificação, porém observou-se uso significativo entre os 

universitários.  

Mensurar qualidade de vida e padrão de consumo de drogas, por meio desses instrumentos 

fornece um conhecimento base que podem orientar futuras pesquisas, além de informações 

para possíveis políticas públicas e de permanência estudantil.  
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FORÇA MUSCULAR ENTRE IDOSOS RESIDENTES EM COMUNIDADE: UM 
ESTUDO DE BASE POPULACIONAL1

 

Muscular strength among community dwelling elderly in small municipalities 

 
Samara Carolina Rodrigues

1,2, Paulo da Fonseca Valença Neto
3
, Cezar Augusto Casotti

4
. 

 
RESUMO  
Objetivou-se avaliar os níveis de força muscular de membro superior de idosos 
residentes em um município de pequeno porte do sul da Bahia, com baixo nível 
socioeconômico. Trata-se de um estudo transversal, censitário, de base domiciliar, 
realizado com população de 60 ou mais anos de idade, residentes na zona urbana do 
município de Aiquara-Bahia, no período de fevereiro a abril de 2013. Os dados foram 
obtidos através da aplicação de instrumento contendo informações sociodemográficas, 
nível de atividade física e medida de força de preensão manual.Para análise dos 
dados utilizou-se o teste de hipótese t de Student, o teste ANOVA one-waye o teste 
post hoc de Tukey. Constatou-se que os níveis de força entre os homens foram 
maiores (p=0,000) em comparação as mulheres. No entanto, ao observar a FPM 
estratificada por faixa etária, tanto nos idosos do sexo masculino quanto no sexo 
feminino, os níveis de força demonstravam maior nível no grupo etário de 60-69 anos 
(p=0,000). Quando observado as comparações de médias entre os indivíduos em 
relação a FPM e o nível de Atividade Física, tanto os indivíduos do sexo masculino, 
quanto os do sexo feminino, apresentaram médias maiores para FPM dentre os 
classificados como suficientemente ativos. Os resultados encontrados evidenciam as 
diferenças de FPMentre os idosos, sendo menor entre as mulheres, maior para os 
idosos suficientemente ativos e com diminuição gradativa ao aumento da idade.  

 
Palavras chave: Idoso; Força da mão; Saúde do idoso. 

ABSTRACT 
We aimed to evaluate the muscular strength levels of the upper limbs of elderly 
residents in a municipality in small southern Bahia with low socioeconomic status. It is 
a cross-sectional study, a home-based census carried out with a population of 60 years 
of age or more living in the urban area of the municipality of Aiquara-Bahia from 
February to April 2013. Data were obtained through socio-demographic information, 
physical activity levels, and manual measurements. For grip strength data analysis 
used Student’s t-test, one-way ANOVA, and a post hoc Tukey’s test. The force levels 
were higher among men (p = 0.000) compared to women; however, after stratifying the 
data by age group, the force levels were higher in both elderly men and women in the 
age group of 60-69 years (p = 0.000). When we observed the mean comparison 
between individuals in relation to force levels and level of physical activity, both males 
and females had higher FPM averages among those classified as sufficiently active. 
The results show the differences in FPM among the elderly: lower among women, 
higher for sufficiently active elderly people, and gradually decreasing with increasing 
age. 
Keywords: Elderly; Hand strength; Health of the elderly. 
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INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento, processo comum ao ser humano, ocorre em distintas 
proporções para cada indivíduo. Tal processo é resultado de diferentes influências e 
envolve fatores biopsicossociais (ACMS, 2009).  

À medida que o indivíduo envelhece, constantes modificações acontecem nos 
sistemas corpóreos, o que inclui o sistema musculoesquelético, responsável por 
funções essenciais ao ser humano, como as atividades básicas e instrumentais da 
vida diária (ACMS, 2009).  

O declínio de força, uma realidade na vida do idoso, está associado à perda de 
massa muscular, uma vez que o indivíduo perde massa magra enquanto envelhece. 
Tal processo ocorre de diferentes maneiras em homens e mulheres, já que o indivíduo 
do sexo masculino geralmente apresenta massa muscular superior a da mulher. É 
uma consequência comum, e pode repercutir na capacidade funcional, bem como em 
sua qualidade de vida (SILVA NETO et al., 2012).  

A verificação da força muscular é uma medida que pode ser realizada de 
maneira simples e com baixo custo através da mensuração da força de preensão 
manual (FPM), a qual pode servir como um instrumento de avaliação da força global 
de um indivíduo (GARCIA et al., 2011). 

Além disso, a literatura relata a existência de relação entre FPM e 
funcionalidade. Geraldes et al. (2008), traz a relação de força com tarefas motoras 
específicas, observando a avaliação de FPM como uma importante preditora da 
capacidade funcional em indivíduos idosos. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar os níveis de força 
muscular de membro superior de idosos residentes em um município de pequeno 
porte do sul da Bahia, com baixo nível socioeconômico. 
 

MÉTODOS  
 

Trata-se de um estudo transversal, censitário, de base domiciliar, realizado 
com população de 60 ou mais anos de idade, residentes na zona urbana do município 
de Aiquara-Bahia, no período de fevereiro a abril de 2013. 

No censo realizado, foram identificados 263 idosos, dentre estes 31 perdas, 
sendo a população da pesquisa constituída por 232 indivíduos. 

Os dados foram obtidos através da aplicação de instrumento contendo 
informações sociodemográficas, nível de atividade física e medida de força de 
preensão manual.   

Para avaliar a força de preensão manual (FPM) utilizou-se um dinamômetro 
hidráulico manual (Saehan Corporation SH5001, Korea), ajustado para cada indivíduo 
de acordo com o tamanho das mãos. No momento de execução do teste, o indivíduo 
permaneceu sentado, com o cotovelo sobre a mesa, formando um ângulo reto.  Cada 
indivíduo realizou duas tentativas, com intervalo de 1 minuto, estimulados a 
desenvolver sua força máxima sem que lhe trouxesse qualquer incômodo durante a 
execução. O maior valor mensurado em (Kg/f) foi considerado para este estudo. 

Para avaliação da diferença entre as médias da força de preensão manual 
entre sexos utilizou-se o teste de hipótese t de Student, e para a comparação das 
médias do grupo etário utilizou-se o teste ANOVA one-way seguido do teste post hoc 
de Tukey, respeitando os protocolos da sua utilização, como independência, 
normalidade, homogeneidade das variâncias e significância do teste.Para a avaliação 
do nível de atividade Física utilizou-se o Questionário Internacional de Atividade Física 
– IPAC – versão adaptada para idosos. Todos os protocolos estatísticos observaram 
um nível de significância estatística, valor de p< 0,05. 
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O presente estudo seguiu os princípios éticos da Resolução nº 466/12, sob 

CAAE 10786212.3.0000.0055. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A população do estudo foi constituída por 232 pessoas idosas, sendo 136 
mulheres (58,6%) e 96 homens (41,4%), com média de idade de 71,6 (DP +7,46), 
sendo a idade máxima 93 anos.  

Observa-se uma maior proporção de indivíduos do sexo feminino (58,6%), na 
faixa etária de 60 a 69 anos (42,2%), que vivem com companheiro (54,7%), sem 
escolaridade (61,1%), não brancos (83,6%), católicos (74,3%), com renda de até um 
salário mínimo (86,6%) e insuficientemente ativos (53,9%). 

Na tabela 1, observam-se as médias e desvios-padrão (DP) dos valores dos 
testes de FPM, segundo sexo, grupo etário e nível de atividade física. 

Constatou-se que os níveis de força entre os homens foram maiores (p=0,000) 
em comparação com as mulheres. No entanto, ao observar a FPM estratificada por 
faixa etária, tanto nos idosos do sexo masculino quanto no sexo feminino, os níveis de 
força demonstravam maior nível no grupo etário de 60-69 anos (p=0,000).  

Quando observado as comparações de médias entre os indivíduos em relação 
a FPM e o nível de Atividade Física, tanto os indivíduos do sexo masculino, quanto os 
do sexo feminino, apresentaram médias maiores para FPM dentre os classificados 
como suficientemente ativos.  

Silva et. al. (2006). em estudo com idosos de Campina Grande observou 
características similares ao presente estudo, no tocante a diferença entre sexos, bem 
como em relação à faixa etária, o que pode sugerir uma provável influência da idade e 
do sexo no declínio da força muscular de membros superiores. 

Ademais, os valores referentes aos níveis de força global evidenciados no 
presente estudo são semelhantes ao que Virtuoso et al. (2014) encontraram em idosos 
de Florianópolis. Entretanto, embora sejam valores próximos, possivelmente as 
médias mais elevadas nos idosos de Florianópolis são justificadas pelas 
características relacionadas a práticas de atividades físicas.   

Vale ressaltar que características entre os sexos se divergem, principalmente 
quando se distingue as composições corporais dos indivíduos. Dentre as explicações 
para a diferença de força entre homens e mulheres, destaca-se o maior percentual de 
massa magra do homem, o que implicará em maior força, além dos níveis mais 
elevados de testosterona e hormônio do crescimento (ALEXANDRE, 2008). 

Observa-se, assim, que os dados apresentados no presente estudo 
possibilitaram reconhecer as características relacionadas aos níveis de força entre 
idosos que residem em comunidade. A avaliação dessa condição pode auxiliar na 
elaboração de estratégias de enfrentamento da fragilidade entre os idosos que 
residem em municípios com características semelhantes.  

 
 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados encontrados provocam a observação das diferenças de força de 
preensão manual entre os idosos, sendo menor entre as mulheres, e com diminuição 
gradativa ao aumento da idade. Em relação à FPM e o nível de Atividade Física, tanto 
os indivíduos do sexo masculino, quanto os do sexo feminino, apresentaram médias 
maiores para FPM dentre os classificados como suficientemente ativos.  
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CAPACIDADE PARA O TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA DE 

TRABALHADORES 

1
Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa, 

2
Tâmara Da Silva Souza, 

3
Thaiane Freire 

Fontoura,
4
 Idaiara Graziele Silva Quadros,

5
Rudson  Oliveira Damasceno 

6
Rita Narriman Silva 

de Oliveira Boery, 
7
Eduardo Nagib Boery. 

RESUMO 

Objetivou-se analisar a capacidade para o trabalho e a qualidade de vida de 

servidores públicos estaduais. Trata-se de um estudo de corte transversal com 

abordagem quantitativa, realizado com docentes da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, campus de Jequié/Bahia. Utilizou-se formulário contendo dados 

sociodemográficos, estilo de vida, trabalho e aspectos de saúde,consumo de álcool e 

riscos ocupacionais. Verificou-se um predomínio de indivíduos com idade entre 29 e 

49 anos. Os participantes do estudo apresentam o índice de qualidade de vida geral à 

média de (59,52%), onde o domínio do WHOOQOL-BREF com maior valor média foi o 

Psicológico (71,16%). Assim, estabelecer esse diagnóstico situacional é uma 

ferramenta importante para compreender como o meio ambiente atrelado as  

condições de trabalho podem interferir na saúde e repercutir na QV dos docentes 

pesquisados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Estilo de Vida; Condições de Saúde; 

Saúde do Trabalhador 

 

CAPACITY FOR WORK AND WORKERS OF QUALITY OF LIFE 

 

RESUME 

The objective was to analyze the ability to work and quality of life of state civil 

servants. It is a cross-sectional study with a quantitative approach, performed with 

teachers of the State University of Southwest Bahia, campus Jequié / Bahia. It used 

form containing sociodemographic, lifestyle, work and health issues, alcohol 

consumption and occupational hazards. There was a predominance of individuals aged 

between 29 and 49 years. Study participants present the overall quality of life index to 

the average (59.52%), where the WHOOQOL-BREF domain with the highest average 

value was psychological (71.16%). So establish this situational diagnosis is an 

important tool for understanding how the environment linked to working conditions may 

interfere with the health and pass on the QOL of surveyed teachers. 

 

KEYWORDS: Quality of Life; Lifestyle; Health conditions; Worker's health 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a QV é definida como a 

percepção que o indivíduo tem sobre sua posição na vida, no tocante à cultura e ao 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (THE WHOQOL GROUP, 1998). 

Trata, portanto, de um conceito subjetivo, multidimensional, que envolvem 

elementos de avaliação, tanto positivos como negativos, e estabelece relação entre 

diferentes domínios (físico, psicológico, nível de independência, social e ambiental), 

cuja avaliação permite verificar as dimensões nas quais os tratamentos serão efetivos, 

podendo direcionar medidas terapêuticas mais adequadas e, provavelmente, diminuir 

os custos de saúde (THE WHOQOL GROUP, 1998; FLECK et. al, 1999; MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000; SOUZA; CARVALHO, 2003). 

Nessa perspectiva, torna emergente a elaboração e implementação de políticas 

e a agenda de investigações científicas relativas à saúde das diferentes classes de 

trabalhadores, requerendo a identificação de problemas prioritários para essas 

populações específicas e o estabelecimento de ações que devem ser privilegiadas e 

implementadas diante desses problemas levantados. 

Com base no exposto, este estudo Objetivou-se analisar a capacidade para o 

trabalho e a qualidade de vida de servidores públicos estaduais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo epidemiológico, de corte transversal, que integra um projeto maior 

intitulado: “Qualidade de vida e fatores associados em diferentes grupos de 

trabalhadores”, do Grupo de Pesquisa Saúde SQV/CNPq/UESB já foi submetido à 

análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia através da Plataforma Brasil, sob CAAE: 16513213.3.0000.0055, 

obedecendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96, de 10/10/96, e 

por tratar-se de uma pesquisa que envolve seres humanos. 

 realizado no Município de Jequié, Bahia, Brasil. Foram participantes da 

pesquisa 62 professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em seu local 

de trabalho, sendo que a coleta de dados ocorreu no período entre setembro de 2014 

e fevereiro de 2015. Para coleta de dados foi utilizado um formulário, constituído de 
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instrumentos padronizados e validados internacionalmente, organizado em três blocos 

temáticos: (i) dados sociodemográficos; estilo de vida, aspectos do trabalho e saúde, 

avaliados através do QSTES (MONTEIRO, 1999); (ii) WHOQOL-bref, instrumento 

específico para avaliação da QV, composto por 26 questões (FLECK, 2000); (iii) Índice 

de Capacidade para o Trabalho (ICT) (TUOMI et al,1997. Os dados provenientes dos 

instrumentos foram organizados através do software Microsoft Office Excel e 

processados pelo software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

21.0. 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

A amostra final dos estudos realizados com os docentes da UESB foi composta 

de 62 professores, sendo que 41(66,1%) eram do sexo feminino. Verificou-se um 

predomínio de indivíduos com idade entre 29 e 49 anos, raça/cor parda (43,5%), e 

com companheiros 48 (77,4%). Quanto à qualificação, 28 (45,2%) dos participantes 

têm mestrado, e 32,2% doutorado. Com relação à realização de outra atividade 79% 

dos participantes referem não realizar outra atividade fora da universidade sendo que 

a grande maioria apresenta dedicação exclusiva 62,9% como regime de trabalho, na 

qual a maioria apresenta renda familiar acima de 10 salários mínimos 43,5% dos 

docentes. 

A partir do estudo realizado foi possível perceber que alguns fatores que 

caracterizam o ambiente de trabalho interferem de maneira direta com a capacidade 

para o trabalho dos docentes da UESB. O nível de qualificação, renda familiar elevada 

estão relacionados a altos níveis de qualidade de vida, o que pode ser constatado 

pelos domínios psicológico e o índice geral de qualidade de vida. 

Neste estudo foram investigados a capacidade para o trabalho de docentes da 

universidade estadual do sudoeste da Bahia de uma amostra representativa da 

população de docentes estaduais da universidade estadual do sudeste da Bahia. O  

nível de escolaridade pode ser considerado como um fator de limitação para qualidade 

de vida, entretanto, no presente estudos observamos que o maior acesso dos 

entrevistados ao ensino superior, contribui para a melhoria da qualidade de vida dos 

mesmos, uma vez que os mesmo tem acesso a mais informação, revelando assim o 

seu positivo índice de qualidade de vida. A idade média da amostra foi de  39 anos. A 

faixa etária e o tempo de exercício na empresa foi de mais de 5 anos (88,4%) 
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indicando  que a amostra é formada por servidores com experiência e que 

representam bem a influência e/ou efeito do trabalho sobre sua qualidade de vida. 

CONCLUSÕES 

A partir desse estudo foi possível a compreensão sobre os aspectos 

sociodemográficos dos docentes da UESB, indicando a predominância de indivíduos 

do sexo feminino, com idades variando entre 29 e 49 anos, boa qualificação e renda 

familiar acima de dez salários mínimos. No entanto, percebeu- se que quando avaliado 

as condições de trabalho fatores físicos influenciam negativamente na qualidade de 

vida desses docentes. 

Dessa forma torna-se necessário a elaboração de propostas de intervenções 

no ambiente de trabalho  do estudo para melhorar as condições de saúde, estilo de 

vida e consequentemente a qualidade de vida desses trabalhadores, já que a QV 

desses indivíduos mostrou diretamente influenciada com alguns aspectos, entre eles 

os fatores inerentes ao ambiente de trabalho. 
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Polarização de condutas: As posturas femininas sob a ótica de gênero 
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RESUMO 
 

As discussões de gênero e empreendedorismo feminino desencadeiam uma 
série de inferências sociais e comportamentais. O desenvolvimento feminino de uma 
conduta tendenciosa à participação no mercado de trabalho e a concomitante 
responsabilidade com a esfera doméstica conduz à necessidade de estudo à cerca 
das implicações desse processo de formação de um “novo perfil” da mulher. A análise 
de como a família e a sociedade influenciam a postura feminina norteia a 
compreensão dos impactos socioculturais da ascensão da mulher. Este trabalho, 
portanto, tem como objetivo promover uma exploração dos estudos feitos no Brasil 
que abordam o empreendedorismo feminino e as relações de gênero. Para tanto, foi 
realizada uma análise quali-quantitativa, que trata de: mapear as produções 
selecionadas e apresentar os aspectos relevantes dos estudos, no que se refere às 
representações de gênero, os conflitos entre demandas familiares e profissionais e a 
criação de empresas. O material utilizado para revisão de literatura foi coletado na 
base de dados Scielo e anais dos eventos EnANPAD e EGEPE, no período de 2011-
2014. Foram identificadas contribuições relevantes para o processo de 
desenvolvimento de um embasamento teórico eficiente no que tange a representação 
do empreendedorismo para as mulheres brasileiras. Assim como, concluiu-se que as 
representações sociais de gênero polarizam as condutas e definem padrões 
comportamentais específicos entre homens e mulheres, até mesmo no ato de 
empreender.  
 
Palavras chave: Conduta, Empreendedorismo, Gênero, Mulheres.  
 

 
ABSTRACT 
 

Gender discussions and female entrepreneurship trigger a series of social and 
behavioral inferences. The female development of a biased conduct participation in the 
labor market and the concomitant responsibility for the domestic sphere leads to the 
need to study about the implications of this process of formation of a "new profile" of 
women. The analysis of how the family and society affect women's posture guides the 
understanding of socio-cultural impacts of the rise of women. This paper therefore aims 
to promote exploitation of studies in Brazil that address women's entrepreneurship and 
gender relations. Map the selected productions and present the relevant aspects of the 
studies, with regard to gender representations, conflicts between family and work 
demands and business creation: for both a qualitative and quantitative analysis, which 
deals with took place. The material used for literature review was collected in the Scielo 
database and annals of ENANPAD and EGEPE events in the 2011-2014 period. 
Outstanding contributions to the process of development of an efficient theoretical 
basis regarding the representation of entrepreneurship for Brazilian women were 
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identified. As it was concluded that the social representations of gender polarize the 
ducts and define specific behavioral patterns between men and women, even in the act 
of undertaking. 
 
Keywords: Management, Entrepreneurship, Gender, Women. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A partici pação femi nina no mercado de tr abalho, embor a ainda em pr ocesso de es truturação, conduz  à mudanças nas esferas  social e comportamental.  Devi do à necessi dade de se compr eender co mo esse fenômeno atua e suas  possíveis  implicações, surge a demanda de es tudos  que abarquem as discussões sobre as  rel ações  de gênero e o empr eendedorismo. Quando se tr ata da análise do tema, os tr abalhos  tendem a evi denci ar os padrões q ue são soci al mente i mpos tos às mulheres  e que convergem para o i mper ati vo de dupla r esponsabilidade femi nina: doméstica e profissional.  Essa pr e missa per mite a análise das características de gêner o, q ue são frequentemente estereoti padas e, consequentemente, como desenvol ver uma r econs trução desses  parâmetr os soci ais 
A participação feminina no mercado de trabalho, embora ainda em processo de 

estruturação, conduz a mudanças nas esferas social e comportamental. Devido à 
necessidade de se compreender como esse fenômeno atua e suas possíveis 
implicações, surge a demanda de estudos que abarquem as discussões sobre as 
relações de gênero e o empreendedorismo. Os trabalhos encontrados evidenciam os 
padrões que são socialmente impostos às mulheres e que convergem para o 
imperativo de dupla responsabilidade feminina: doméstica e profissional. Essa 
premissa permite a análise das características de gênero, que são frequentemente 
estereotipadas e, consequentemente, desperta a necessidade de compreender como 
se desenvolve a reconstrução desses parâmetros sociais.  

A produção de uma base teórica eficiente que trate do entendimento do 
fenômeno e das discrepâncias que o mesmo traz para a sociedade inclui um processo 
de análise histórica das relações de gênero. Partindo de uma concepção sócio-
historica, admite-se que a atividade empreendedora permite a inserção do indivíduo no 
mundo de significados relativos aos negócios. As diferentes perspectivas no decorrer 
dos anos contribui para a necessária reformulação estrutural das questões de gênero.  
 A problemática das condutas de gênero perpassa pela nova conjuntura social, 
enraizada pelos conceitos socioculturais. Sendo assim, os resultados expõem as 
dificuldades femininas em associar os papeis delineados historicamente e o desejo em 
ascender, adquirir reconhecimento e obter realização pessoal. Diante do exposto, o 
presente trabalho tem o objetivo de promover uma exploração dos estudos feitos no 
Brasil que abordam o empreendedorismo feminino e as relações de gênero. 
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Diante do objetivo deste trabalho, optou-se por dar tratamento quali-quantitativo 
aos dados coletados, visto que, a partir da categorização dos estudos, foi possível 
obter um mapeamento das produções no período, além de identificar as abordagens 
comuns entre os trabalhos. Com base na segmentação dos conteúdos a serem 
analisados, primordialmente divididos em temáticas sobre Relações de Gênero e 
Empreendedorismo Feminino, foram analisados a autoria, a metodologia, a localização 
geográfica da pesquisa, o meio e o ano de publicação dos trabalhos encontrados. 

A categorização, realizada de acordo com os conteúdos comuns, identificou 16 
subtemas. No presente estudo, ressalta-se a discussão das seguintes temáticas: 
Representações e identidades de gênero, Relação entre trabalho e família, Criações 
de empresa e Motivação ao empreender. 

O conteúdo para análise e estudo foi coletado de artigos científicos e revisões 
de literatura que compreendessem os temas: Relações de gênero, Empreendedorismo 
feminino. O material foi pesquisado nas bases de dados Scielo e anais do EnANPAD e 
EGEPE, que possuem certa amplitude da temática. 

Foram levantadas um total de 84 publicações para análise. Os trabalhos 
selecionados para estudo compreenderam o período de 2011-2014. A exploração das 
literaturas teve como intuito promover a compreensão e análise crítica das produções 
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e compor uma revisão literária que representasse um conjunto de ideias à cerca das 
principais problemáticas. Os tópicos abordados competem o núcleo dos problemas 
sociais de gênero, com intenção de provocar a reflexão e a ponderação necessárias 
para evolução do contexto sociocultural, visto que, o tema é ainda pouco abordado e 
merece a atenção das pesquisas acadêmicas.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dentre os artigos analisados, 53 foram retirados do EnANPAD e 12 do EGEPE. 
As publicações em anais sobressaíram-se às publicações em revistas, visto que, 
apenas 19 artigos foram encontrados na base Scielo, distribuídos em diversas 
revistas.  

Quando analisadas as publicações distribuídas no intervalo de tempo definido, 
pôde-se observar relativa ascendência produtiva, visto que, foram encontrados 16 
trabalhos em 2011, 24 em 2012, 24 em 2013 e 20 em 2014.  

A distribuição geográfica das produções apresentou grandes distinções 
quantitativas. A região sudeste expôs maior número de trabalhos, com um total de 52 
artigos, seguida pela região sul, com 19 publicações.  

Quanto à autoria dos artigos, foram identificados sete escritos por homens, 34 
por mulheres e 43 escritos por homens e mulheres conjuntamente.  
 A análise metodológica dos trabalhos demonstrou uma preponderância da 
análise qualitativa, com um total de 60 artigos, seguida pela análise quantitativa, com 
21 e, por fim, as produções quali-quantitativas.  

A produção científica que discutia a relação entre trabalho e família foi de sete 
artigos. Os estudos tratam de identificar e analisar os conflitos, os impactos sociais e 
individuais, as formas de adequação ao fenômeno de conciliação entre as duas 
demandas e a utilização de estruturas de apoio familiar.  

Segundo os estudos de Gauche, Verdú e Silveira (2013), uma das vertentes do 
comportamento das mulheres está associada à ideia de equilíbrio natural, que é 
definido pelo ponto de vista paradigmático do contexto social. Homens e mulheres são 
doutrinados, desde a infância, a ocupar posições sociais em áreas determinadas 
femininas ou masculinas, a exemplo do encargo feminino de cuidar da casa e família. 
Para Sorj (2013), a noção de esferas separadas procurou ser, ao mesmo tempo, uma 
interpretação da sociedade e uma prescrição moral sobre a divisão sexual do trabalho 
desejável.  

Foram identificados doze estudos que abordam as representações de gênero. 
O eixo que coordena as discussões de gênero considerando as variáveis de 
identidade entre homens e mulheres propõe a reflexão sobre os impactos dos 
conceitos socioculturais na carreira profissional e vida pessoal dos sexos. A proposta 
de que há diferenças natas no comportamento e desenvolvimento de habilidades 
pressupõe uma definição de papeis que limita a ascensão feminina no mercado de 
trabalho.  

Dentre as seis produções que focaram no estudo do empreendedorismo 
feminino, três salientam as principais razões da inserção da mulher no mercado de 
trabalho. Para Gomes, Guerra e Vieira (2011), a abordagem dos principais desafios do 
processo de criação do empreendimento apresenta como fatores relevantes a 
dificuldade de ascensão nas escalas hierárquicas e a possibilidade de conciliação 
entre vida profissional e pessoal. Não obstante a tais questões, a dominação 
masculina representa ainda, a maior das resistências consideradas pelas mulheres. A 
mulher, portanto, ocupa uma posição secundária na sociedade, embora sejam 
inquestionáveis suas conquistas, não só no mercado de trabalho, conforme aponta 
Beauvoir (2009 apud GOMES; GUERRA; VIEIRA, 2011). 
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4. CONCLUSÕES 

Conclui-se que, a produção acadêmica à cerca de Empreendedorismo 
feminino e Relações de gênero é crescente, mais ainda é tímida, frente à 
magnitude dos impactos sociais da temática. Verificou-se um cenário 
segregativo entre as condutas femininas e masculinas, o que representa uma 
conjuntura social enraizada pela construção histórica de preceitos de gênero. 
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RESUMO  
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a gestão da Política de 
Desenvolvimento Social da Administração Pública no município de Vitória da 
Conquista. Trata-se de um estudo de caso único, com a forma de pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório. Para alcançar os objetivos propostos foi 
realizada uma análise documental abordando as leis que regem a política de 
Assistência Social, além de dados do município sobre esse tipo de política. 
Assim, alguns fatores indicam que além do crescimento econômico, o 
município apresenta também aspectos positivos em relação à inclusão social, 
mas que demandam mais atenção da gestão.. 
 

Palavras-chave: Administração Pública; Assistência social; Desenvolvimento 
Social. 
 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the Management of Social Development Policy 
Public Administration in Vitória da Conquista. This consists of a single case 
study with a qualitative research of exploratory character. To achieve the 
proposed objectives was carried out a documentary analysis addressing how 
laws governing the social assistance policy in the municipality of data about this 
kind of policy. Some factors indicate in economic growth, the municipality has 
also pluses in relation to social inclusion, but that demand more attention 
management. 
 

Keywords: Public Administration; Social Assistance; Social Development. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Desenvolvimento é um campo de estudo cada vez mais presente na 
Administração. Santos e Santana (2011) expressam a origem do campo da 
Administração do Desenvolvimento no pós-guerra e a definem como forma em 
que o poder é exercido na administração dos recursos econômicos e sociais de 
um lugar ou uma organização. Santos e Santana (2011 apud MOTTA, 1972) 
afirmam, ainda, que a Administração do Desenvolvimento não pode se limitar à 
busca de eficiência e eficácia organizacional, pois os objetivos do 
desenvolvimento vão muito além. Esse campo da Administração deve buscar 
metas mais amplas, baseadas na igualdade e justiça sociais. 

Para que se torne possível a compreensão de fenômenos ligados ao 
desenvolvimento é necessário analisar os diferentes aspectos da política 
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pública. Secchi (2010) define política pública como uma diretriz elaborada para 
enfrentar um problema público e como uma orientação à atividade ou à 
passividade de alguém. Portanto, uma política pública possui dois elementos 
fundamentais: Intencionalidade pública e resposta a um problema público. Em 
outras palavras, o motivo do estabelecimento de uma política pública é o 
tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente 
relevante. 

As políticas públicas não são elaboradas exclusivamente por atores 
estatais. Em relação aos tipos de abordagem, existe a Abordagem Estatista - 
somente emanada do ator estatal - e a Abordagem Multicêntrica que, segundo 
Secchi (2010, p. 2), considera organizações privadas, organizações não 
governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, 
juntamente com atores estatais, protagonistas no estabelecimento das políticas 
públicas. O Desenvolvimento Social está amparado na Política de Assistência 
Social, em um ciclo de definição da agenda, formulação das ações, 
implementação e avaliação. 

A partir das referências acima, a pesquisa teve como objetivo analisar a 
gestão da Política de Desenvolvimento Social da Administração Pública no 
município de Vitória da Conquista. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa é caracterizada como um estudo de caso único, partindo de 
uma pesquisa descritiva, de natureza teórico-empírica e de caráter exploratório. 
O objeto de investigação da pesquisa foi uma análise geral das Políticas de 
Desenvolvimento Social no município de Vitória da Conquista, tendo como foco 
o período 1997 a 2014, abrangendo a gestão do governo do Partido dos 
Trabalhadores (PT). 

Na composição da base teórica foi feita uma revisão sobre os 
fundamentos da Administração do Desenvolvimento e de Políticas Públicas 
para a gestão municipal, além de pesquisas e análises de dados secundários 
sobre as políticas sociais. As informações sobre os projetos de Assistência 
Social do município de Vitória da Conquista foram colhidas de dados 
secundários de relatório de gestão, documentos do governo e da página oficial 
da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Além disso, foram coletados 
dados sobre o gasto municipal com Assistência Social, de fontes de dados 
públicas, como IPEADATA e IBGE, a fim de observar os avanços na área com 
o passar dos anos. 

Ainda sobre os procedimentos técnicos, os dados sobre a despesa 
municipal com Assistência Social foram disponibilizados pelo IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada), com fontes do Ministério da Fazenda. A partir 
da observação desses dados, juntamente com toda a análise documental 
desenvolvida, pela via qualitativa, foi possível buscar resultados para a 
pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Política de Assistência Social no Brasil 
 

A partir da necessidade de garantir seguridade social a todos, a 
Constituição de 1988 conferiu a condição de política pública à Assistência 
Social, que desde então passou a ter a função de atender a todo cidadão que 
dela necessitar, constituindo um dever do Estado na busca do 
Desenvolvimento Social. A Política de Assistência Social tem como fundamento 
legal a Constituição Federal Brasileira (1988), que dá as diretrizes para a 
gestão das políticas públicas, e também a Lei Orgânica da Assistência Social - 
LOAS (1993), que estabelece princípios e objetivos. 

A atuação da política de Assistência Social proporciona o 
Desenvolvimento Social, se realiza de forma integrada às demais políticas 
setoriais e se organiza por meio do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS). O SUAS é um sistema público que organiza os serviços 
socioassistenciais no Brasil e articula os recursos dos três níveis de governo 
para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS). O Sistema é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) e composto pelo poder público e sociedade civil. Além 
disso, o SUAS é organizado em dois níveis de proteção social: Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial, a fim de atender às demandas dos cidadãos 
de acordo com o nível de complexidade. 

 

Vitória da Conquista: fatores econômicos e sociais. 
O município de Vitória da Conquista possui a 6ª maior economia da 

Bahia, com participação de 2,29% no PIB estadual. Dados indicam um 
aumento no PIB municipal de mais de 340% em dez anos (de 1999 a 2009), 
resultante da expansão de diversas atividades desenvolvidas no município. O 
crescimento diversificado possibilita a chegada de novos empreendimentos e, 
assim, faz com que a cidade cresça e demande novos serviços sociais.  

No entanto, é necessário comparar os dados econômicos e sociais no 
município para se chegar a uma conclusão sobre o desenvolvimento. Os 
índices apontam um avanço satisfatório da economia municipal nos últimos 
anos e indicam uma expectativa positiva para o futuro, no entanto é preciso 
saber se o desenvolvimento social acompanha esse crescimento econômico.  

Sobre o desenvolvimento social em Vitória da Conquista, os dados 
indicam uma expansão contínua no gasto público com assistência social e 
previdência no município de Vitória da Conquista. É possível notar um 
investimento cada vez maior na área de assistência social e previdência no 
município, o que demonstra uma preocupação com a gestão da assistência 
social e o crescimento no número de programas desenvolvidos. Entretanto há 
uma discrepância entre as dimensões sociais e econômicas, sendo que o 
grande crescimento econômico não se transborda em desenvolvimento social, 
agravando as situações de vulnerabilidade no município, principalmente na 
periferia. 

 

Tabela 1: Gasto Público Municipal com Assistência Social e Previdência 
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Fonte: IPEA (2015). 
 

De acordo com dados levantados, a políticas públicas de Assistência 
Social no município abrange as áreas de Segurança Alimentar, Direitos 
Humanos, Atenção à Criança e ao Adolescente, Igualdade Racial, Habitação 
de Interesse Social, além das políticas desenvolvidas para a Diversidade 
Sexual, para a mulher e para o idoso.  

O município vem avançando em serviços e ações de proteção básica e 
especial. Desde a primeira gestão, 1997-2002, há investimento de programas 
de atenção à crianças e ao  adolescente (Programa Conquista Criança) e 
outras áreas de prevenção de situações de risco, com desenvolvimento de 
potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 
(Programa Vivendo a Terceira idade, Habitação de Interesse Social, Combate 
ao Trabalho Infantil). Com a implementação da PNAS, o município vem 
incorporando novos programas como: Bolsa Família (PBF), implementado os 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 
Especializada da Assistência Social (CREAS), ProJovem, Segurança Alimentar 
e Combate à Fome (de hortas ao restaurante popular),  inclusão produtiva e 
social. Foram identificados diversos serviços socioassistenciais para a 
população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, 
ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou 
fragilização de vínculos afetivos. 

 

  
CONCLUSÕES 

 

Diante das informações expostas, é possível verificar que Vitória da 
Conquista precisa de investimentos maiores na área de Assistência Social, pois 
se encontra distante da média nacional. Não obstante, os dados indicam um 
crescente investimento público com Assistência Social e Previdência no 
município, e apontam um avanço na área no decorrer dos anos. Desse modo, 
apesar dos resultados positivos em relação ao aumento dos investimentos, as 
políticas sociais no município precisam receber mais atenção, para que toda a 
população possa viver de maneira digna, garantido efetivamente o 
Desenvolvimento Social. Para isso, o poder público deve lutar constantemente 
pela erradicação da extrema pobreza e investir mais na gestão dos projetos 
sociais. A partir desde levantamento geral, vários questões são abertas sobre a 
gestão específica de cada programa social desenvolvido, que serão 
desenvolvidas nos próximos passos de estudo. 
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OBTENÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO DE SISTEMAS AQUOSOS 
BIFÁSICOS FORMADOS POR POLIETILENOGLICOL E FOSFATO DE 
POTÁSSIO 

 

 D. M. BASTOS
1
, O. R. R. GANDOLF

2
, R. C. F. BONOMO

3 

 

RESUMO 

A extração líquido-líquido utilizando sistemas aquosos bifásicos (SABs) 
é uma técnica promissora na purificação de biomoléculas de interesse 
industrial e laboratorial. Para a purificação de compostos utilizando SABs é 
imprescindível a obtenção dos dados de equilíbrio nas condições de partição. 
Diante disso, objetivou-se nesse trabalho a construção das binodais para 
sistemas aquosos bifásicos compostos por polietilenoglicol 6000 g.mol-1 (PEG 
6000), fosfato de potássio e água, nos pHs 6 e 7, na temperatura de 5°C. O 
efeito do pH nas curvas binodais foi analisado, sendo observado uma 
diminuição da área bifásica com a diminuição do pH. Verificou-se ainda que a 
elevação do pH aumentou o comprimento da linha de amarração (CLA), e 
diminuiu a inclinação (ILA). Foi possível a obtenção dos dados de equilíbrio do 
sistema PEG/fosfato nas condições estudadas.   
Palavras-chave: Extração líquido-líquido, linha de amarração, PEG 600. 
 

TITLE 
 

The liquid-liquid extraction using aqueous two-phase systems (SABs) is 
a promising technique in the purification of biomolecules for industrial and 
laboratory interest. For the purification of compounds by using SABs is essential 
to obtain the balance data in the partition conditions. Therefore, the aim of this 
work is the construction of the binodal for aqueous two-phase systems 
composed of polyethylene glycol 6000 g mol-1 (PEG 6000), potassium 
phosphate and water at pH 6 and 7, 5 ° C. The effect of pH was examined in 
binodal curves, being observed a reduction of the biphasic area with decreasing 
pH. It was also found that raising the pH increased the length of the tie line 
(CLA), and decreased slope (ILA). It was possible to obtain data of balance of 
system PEG / phosphate in the studied conditions. 
 

Keywords: Liquid-liquid extraction, tie line, PEG 6000. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Os SAB’s são misturas ternárias, compostas majoritariamente por água, (70% a 
90%), que sob determinadas condições de composição, temperatura e pressão, 
apresentam duas fases em equilíbrio termodinâmico. As fases são regiões que 
apresentam propriedades termodinâmicas intensivas diferentes, como índice de 
refração, composição e densidade. Mas, quando as duas fases do SAB’s estão em 
equilíbrio, nenhuma propriedade termodinâmica varia em uma dimensão temporal, ou 
ainda, não há troca resultante de matéria entre as fases. Essas fases são separadas 
por uma interface, que é uma região na qual as propriedades termodinâmicas 
intensivas de cada fase transitam para valores diferentes, sempre tendendo para o 
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valor daquela propriedade no seio da outra face em equilíbrio (CARVALHO et al., 
2007). Os SAB’s podem ser formados a partir da mistura de dois polímeros, de 
polímero e sal, de solvente orgânico e sal ou de líquido iônico e sal . Os sistemas PEG 
e sal apresentam vantagens em relação aos demais sistemas pelo custo reduzido, 
menor tempo de separação de fases. A separação das fases é atingida mais 
rapidamente em virtude da menor densidade da fase salina em relação à fase 
polimérica, o que facilita a aplicação de sistemas formados por polímero-sal em escala 
industrial (HUSTED et al., 1985; SALABAT, 2001). Para a utilização dos SABs é 
imprescindível o conhecimento do comportamento das fases nos sistemas. Para isso, 
são obtidos os diagramas de fase para os componentes, nos quais as composições 
dos constituintes para a separação de fases são determinadas (SAMPAIO, 2011). Os 
dados de equilíbrio de fases dos SABs podem ser representados em diagramas de 
equilíbrio, em temperatura e pressão fixa. Os diagramas de equilíbrio representam 
graficamente a composição dos constituintes do sistema, presentes em certas 
concentrações, onde ocorre a separação de fases. A curva que divide a região em 
duas fases é chamada de binodal. A binodal determina os pontos de máxima 
composição em que um sistema permanece unifásico e representa a composição das 
fases superiores e inferiores de uma determinada linha de amarração (LA). As linhas 
de amarração são representadas como as retas que ligam os pontos no diagrama que 
representam a composição das duas fases em equilíbrio. Diante do exposto, objetivou-
se nesse trabalho estudar o comportamento do sistema de duas fases constituídos por 
fosfato de potássio e polietilenoglicol (6000 g.mol-1) e água na temperatura de 5°C. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho experimental foi realizado no Laboratório de Engenharia de 
Processos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 
Itapetinga. Os reagentes utilizados na condução deste trabalho foram: fosfato 
de potássio monobásico e fosfato de potássio bibásico (P.A. – Cinètica, Brasil) 
e polietilenoglicol 6000 g.mol-1 da Synth, Brasil. Os diagramas de fase dos 
sistemas aquosos foram formados utilizando soluções aquosas de PEG 6000 + 
Sal+ água, na temperatura de 5°C e nos pHs 6 e 7. Esses sistemas foram 
construídos pela aplicação do método turbimétrico (ALBERTSSON, 1986), que 
indica o início da região bifásica. Após alcançar o equilíbrio, as fases do topo e 
do fundo foram separadas e pesadas, utilizando seringas longas. Esses dados 
foram utilizados paras as linhas de amarração.  

RESULTADOS E DICUSSÃO 

A figura 1 mostra o diagrama de fases do sistema composto por PEG 
6000 e fosfato de potássio nos pHs 6 e 7, na temperatura de 5°C. Esses 
diagramas delineiam o comportamento dos sistemas aquoso bifásico e são 
únicos para cada sistema em condições de temperatura, concentração de sal e 
concentração do polímero, sendo que a formação das duas fases aquosas 
depende da concentração de do sistema. Abaixo das concentrações críticas do 
polímero e do sal, mistura dos componentes são completamente miscíveis 
formando uma fase homogênea; e, acima das concentrações críticas de PEG e 
sal, ocorre um sistema com duas fases. Sendo assim, o diagrama de fases 
separa a região monofásica (abaixo da curva) da bifásica (acima da curva) de 
acordo com a concentração de cada componente expressa em %m/m. 
Observa-se que ao se reduzir o pH de 7 para 6 é necessário aumentar a 
concentração dos constituintes das fases para construção da curva binodal.  

Figura 1 - Diagramas de equilíbrio de fases para sistemas PEG 6000, fosfato de potássio e 
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água nos pHs 6 e 7, na temperatura de 5ºC. 

 

Tabela 1: Concentração de PEG e Sal nas fases, comprimento e inclinação das 
linhas de amarração. 

 

Linha de 
amarração 

[PEG]s [Sal]s [PEG]i [Sal]i CLA ILA 

pH6 

1 0,221 0,0609 0,0157 0,1811 0,2379 
-

1,7087 

2 0,2788 0,0452 0,0024 0,234 0,3348 -1,464 

3 0,3156 0,037 0,0002 0,2863 0,4021 -1,265 

ph7 

1 0,2692 0,0421 0,0106 0,1924 0,2992 
-

1,7204 

2 0,3275 0,0314 0,0037 0,2317 0,3808 
-

1,6163 

3 0,4039 0,0201 0,0016 0,2535 0,4681 
-

1,6814 

 

Pode ser observado na tabela 1 que a fração mássica do fosfato de 
potássio é maior na fase inferior, e a fração mássica de PEG 6000 é maior na 
fase superior. Pode ser observado também que as frações mássicas de água 
nas duas fases são próximas. De acordo com Da Silva e Loh (2006), o 
comprimento da linha de amarração está associado à seletividade do sistema. 
Quanto menor  comprimento da linha de amarração (CLA), associada a uma 
dada composição global do sistema, mais próximo de 1 será o valor do 
coeficiente de partição da biomolécula de interesse, portanto, menos seletiva a 
extração. Entretanto com o aumento do CLA, a transferência da proteína tende 
a uma das fases, isto é, o valor do coeficiente de partição torna-se mais 
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distantes de 1, para mais ou para menos. Esse comportamento é resultado do 
aumento na diferença da composição entre as fases que gera, 
consequentemente, o incremento das contribuições entrópicas e entálpicas na 
transferência da proteína para uma das fases. De acordo com Carvalho (2007) 
a inclinação da linha de amarração é uma medida de como a composição das 
fases variam com a modificação de propriedades do sistema. Pode ser 
observado na tabela 1 que com o aumento do CLA para o sistema a pH 6 
ocorreu um aumento na inclinação da linha de amarração (ILA). Para ph 7 tal 
comportamento não foi observado. 

CONCLUSÃO 

Foi possível a construção das binodais para sistemas aquosos bifásicos 
compostos por polietilenoglicol (PEG), fosfato de potássio e água nas 
condições estudadas. Constatou-se que o aumento do pH favoreceu um 
aumento da área bifásica, além de aumentar o CLA e diminuir a ILA. 
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RESUMO 

Este trabalho de pesquisa de Iniciação Científica “Sentido e acontecimento em 

documentos da escravidão baiana: descrição tipológica” vincula-se a um 

projeto maior denominado “Memória Conquistense: Recuperação de 

documentos oitocentistas na implementação de um corpus digital”, que sendo 

desenvolvido no Lapelinc (Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus), 

sob  a coordenação de Santos e Namiuti (2009) tem como proposta a 

construção de um corpus digital que parte de documentos notariais 

manuscritos guardados em arquivos da região do Sudoeste Baiano: o corpus 

DOViC (Corpus de Documentos Oitocentistas de Vitória da Conquista) para 

uma análise digital por parte dos pesquisadores, a fim de conservar os livros 

históricos e não danificá-los como o resultado de um processo de acesso 

manual, além de facilitar a visualização da escrita e trabalhar a semântica do 

século XIX. No caso específico deste projeto de iniciação científica, orientado 

pelo Prof. Dr. Jorge Viana (UESB/DELL) e co-orientado pelo Prof. Dr. Adilson 

Ventura da Silva (UESB/DELL), o objetivo é descrever tipológico-

linguisticamente documentos do corpus Dovic, com vistas a posterior estudo, à 

luz da Semântica. 
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SENSE AND EVENT DOCUMENTS IN THE BAHIAN SLAVERY: 

TYPOLOGICAL DESCRIPTION 
 

ABSTRACT 

This scientific initiation research work "Sense and events in documents of 
Bahian slavery: typological description" links to a larger project called 
"Conquistense Memory: nineteenth-century Document Recovery in 
implementing a digital corpus" that being developed in Lapelinc ( Research 
Laboratory in Corpus Linguistics), coordinated by Santos and Namiuti (2009) 
proposes the construction of a digital corpus that part of notarial documents 
manuscripts kept in the archives of the Bahian Southwest region: the corpus 
DOViC (Corpus Documents Vitória da Conquista eighteenth century) to a digital 
analysis by researchers in order to preserve the history books and not damage 
them as the result of a manual access process, and facilitate the writing display 
and work the semantics of the century XIX. As far as this research project, 
supervised by Prof. Dr. Jorge Viana (UESB / DELL) and co-chaired by Prof. Dr. 
Ventura Adilson da Silva (UESB / DELL), the aim is to describe typological 
linguistically Dovic corpus of documents with a view to further study in the light 
of Semantics. 
 

KEYWORDS 

Scientific research 

Lapelinc 

Digital corpus 

Historical books 
 

INTRODUÇÃO 
 

A recuperação digital dos documentos históricos, produzidos no Brasil será 
certamente fundamental para alicerçar infinidades de estudos científicos tanto 
na área da Linguística quanto em outras áreas com este projeto de Iniciação 
"Sentido e acontecimento em documentos da escravidão baiana: descrição 
tipológica". Assim, no caso específico deste projeto, orientado pelo Prof. Dr. 
Jorge Viana (UESB/DELL) e co-orientado pelo Prof. Dr. Adilson Ventura da 
Silva (UESB/DELL), o objetivo é descrever tipológico-linguisticamente 
documentos do corpus DOViC, com vistas a posterior estudo, à luz da 
Semântica. Neste resumo do projeto apresentado anteriormente, fazemos, 
primeiramente, uma exibição dos materiais e métodos utilizados no decorrer da 
pesquisa. Em seguida, apresentamos os resultados e discussão sobre a 
resultância do projeto . Logo após, em terceiro, relatamos as conclusões a que 
chegamos ao finalizar a vigência da bolsa de Iniciação Científica. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia adotada na realização deste projeto, relativa à parte por nós 
desenvolvida no período de quatro meses (março a junho de 2015) foi por meio 
de: 1) Classificação dos documentos do Corpus DOViC, ocorrida por 
intermédio de seleção, organização, ordenação, reposicionamento e 
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renomeação dos documentos digitais do século XIX. 2) Descrição de 
documentos originais do Corpus Dovic, desempenhada por meio das 
seguintes atividades: a) Transcrição dos cabeçalhos para identificação dos 
documentos contidos em cada livro; b) Identificação dos documentos a partir 
dos itens do cabeçalho; c) Quantificação dos tipos de documentos, elaborada 
em forma de tabela no Excel; d) Demonstração percentual, por meio de gráfico, 
da quantidade dos tipos de documentos contidos em cada livro; e) 
Classificação de termos linguístico-jurídico de documentos originais do Corpus 
DOViC. 3) Estudo referencial teórico desde: Cenas da Abolição 
(MENDONÇA, 2001), Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2005) e 
História e Fotografia (KOSSOY, 1989); Treinamento em Paleografia básica, 
através do Curso de Paleografia Básica, ministrado pelo Prof. Dr. Jorge Viana 
(UESB), e pelo mestrando Giovane Santos Brito (PPGLIN/UESB). 4) Para 
finalizar a bolsa de Iniciação Científica, o último passo foi elaborar o relatório 
final para apresentação do projeto para que haja uma partilha com outras 
pessoas a aprendizagem e resultados da pesquisa.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Levando em conta a metodologia aplicada nas atividades desenvolvidas 
durante a vigência da bolsa de Iniciação Científica, podemos obter os seguintes 
resultados: No que se refere a classificação dos livros digitais do Corpus 
DOViC, classificamos três livros, a saber: E16 C11 e E5 C11, podemos 
observar que após o processo de seleção, organização, ordenação, 
reposicionamento e renomeação, a consulta a qualquer página ficou de fácil 
acesso. Relativo a segunda atividade, transcrição dos cabeçalhos para 
identificação dos documentos contidos em cada livro, cumprimos as seguintes 
etapas com os respectivos resultados: a) Transcrição dos cabeçalhos para 
identificação dos documentos contidos em cada livro, cujo resultado foi:  a 
transcrição de 62 cabeçalhos do livro E16 C11e 61 cabeçalhos do livro E5 C11, 
totalizando 123 cabeçalhos transcritos. b) Quantificação dos tipos de 
documentos, elaborada em forma de tabela no Excel (ver tabela 1). c) 
Demonstração percentual, por meio de gráfico, da quantidade dos tipos de 
documentos contidos em cada livro (ver tabela 1). e) Classificação de termos 
linguístico-jurídico de documentos originais do Corpus DOViC consultando 
dicionário de dois tipos: de língua do tipo histórico (séc. XVII) e atuais (séc. 
XXI). No que diz respeito aos dicionários históricos, foram: Bluteau 
(1712/1728), Pinto (1832) e Silva (ano não identificado) e atuais, foram 
consultados: Ferreira (1999), Houaiss (2009) e Aulete (1964). Na tabela abaixo, 
com os dicionários históricos e atuais referenciados; podemos ver como foram 
classificados os termos referentes aos documentos transcritos. Referente aos 
outros dicionários trabalhados, um jurídico (SIDOU, 2004) e dois da escravidão 
(MOURA, 2004 e SCÍCINIO,1997) (cf tabela 2 no relatório). 
 

CONCLUSÃO 

Pelos resultados, observamos a importância deste projeto para o 
reconhecimento do Corpus DOViC como auxílio não apenas para pesquisas 
em Linguística, mas também em áreas como Direito, História. A consulta aos 
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documentos ficam de fácil e rápido acesso devido ao detalhamento de 
informações coletadas através do Método Lapelinc, que faz a transposição de 
documentos históricos para o formato digital. 
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RELAÇÃO ENTRE SEXO E GÊNERO NA ESTRUTURA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Daniel Teixeira Brito,Valéria Viana Sousa,Jorge Augusto Alves da Silva 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar a correlação entre sexo e gênero na 
estrutura da língua portuguesa. Tendo em vista as propostas de mudança da flexão de 
gênero que objetivam adequá-lo ao sexo, faremos uma análise estrutural dessas 
propostas de adequação, levantando hipóteses de implementação de tal mudança.  
Tomando como base Forel (1983), neste artigo serão abordadas a necessidade, a 
utilidade e a possibilidade de mudança da flexão de gênero na língua portuguesa. 
Palavras-chave: Sexo, gênero, estrutura 

THE RELATION BETWEEN SEX AND GENDER IN THE STRUCTURE OF 
PORTUGUESE  

 
ABASTRACT: This paper aims to analyse the correlations between sex and gender in 
the Portuguese language structure. Given the propositions for change of gender 
inflexion aiming adapting it to sex, this paper will make an structural analysis of those 
propositions for adequacy, hypothesising the implementation of such change. Based 
on Forel (1983), in this paper the necessity, the usefulness, and the possibility of 
change of the gender inflexion in Portuguese will addressed. 
Keywords: sex, gender, structure 
 

Introdução 

A emergência das lutas pela igualdade entre homens e mulheres trouxe à tona 

a necessidade de se perscrutar os lugares e as formas pelas quais o sexismo opera 

na sociedade. Um dos lugares encontrados na segunda metade do século XX, com a 

segunda onda do movimento feminista, foi a língua.  

Há muito, desde o século XVI, já se despertara o interesse pela maneira como 

mulheres e homens utilizam a língua. Entretanto, só no século XX, com o 

fortalecimento dos estudos linguísticos, é que a investigação da variante sexual na 

estrutura da língua ganha relevo. Esta investigação estrutural teve suas velas 

sopradas pela força dos movimentos feministas, que divisavam o machismo incrustado 

na língua desde a sua estrutura, tornando imperiosa a realização de modificações 

tópicas ou mesmo de uma reforma linguística. 

Muitas das sugestões de mudança têm sido aplicadas na atualidade.Aqui, 

contudo, não há espaço para avaliar se tais propostas de mudanças linguísticas 

ocasionariam a efetiva redução do sexismo na sociedade, pois ditas análises devem 

advir de ampla pesquisa multidisciplinar. Limitar-nos-emos, então, a propor uma 

discussão a respeito da possibilidade de se planificar sistematicamente a língua, ou 

seja, de corrigir o desnível de variantes sexuais que alegadamente está arraigado na 

língua, aferindo a necessidade e a utilidade dessa planificação. 
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Para tanto, realizaremos uma análise estrutural, votada à relação entre sexo e 

gênero na língua portuguesa, abordando, ainda, a viabilidade das propostas de 

mudanças dessa relação. 

 

Material e Método:  

Delimitando a distinção linguística entre sexo e gênero, sustém-se que sexo 

está no campo da realidade biológica, ao passo que gênero está no campo da 

realidade linguística. Diante disso, incidiria, sempre, o sexo sobre a estrutura da 

língua, influenciando por consequência o gênero? Estariam, portanto, gênero e sexo 

congenitamente ligados no plano estrutural da língua? Absolutamente não. Basta 

observar alguns exemplos, como substantivos cujo referente é uma “coisa” ou “ideias”. 

Cadeira e dignidade são coisas inanimadas e, portanto, desprovidos de sexo, nada 

obstante são do gênero feminino.  Nestes casos, não há qualquer relação entre sexo e 

gênero. Em outros casos, pode o substantivo ter por referente um ser animal, provido 

de sexo, e o gênero daquele divergir do sexo deste. Assim, pessoa e vítima são do 

gênero feminino, podendo designar um indivíduo do sexo masculino ou feminino. 

O problema assenta nos casos em que a variável sexual incide na língua, 

ocasionando, potencialmente, a flexão do gênero. Antes, faz-se necessário realizar 

outra distinção: termos marcados e termos não marcados. Termo marcado, na 

presente pesquisa, faz referência àquele que é exclusivo de um sexo, marcando-o. O 

substantivo companheiras não se refere, em hipótese alguma, a um ou mais homens. 

Já adjetivo homólogo, como qualquer outro adjetivo, não faz referência ao sexo, 

limitando-se a acompanhar a gênero do substantivo que qualifica. Em pessoas 

companheiras, o adjetivo não se refere ao sexo, senão simplesmente se adéqua ao 

substantivo, que é do gênero feminino, mas pode referir-se a homens ou mulheres. 

Contudo, na língua portuguesa, em que os termos não marcados são a regra, quando 

se tratar de um universo de referentes com esta qualidade – de acompanhar – é 

suficiente que um referente seja do sexo masculino para que todo o universo seja 

designado por um substantivo flexionado de acordo com o sexo deste referente 

singular. A título de exemplo, pode-se referir a um universo formado por nove 

mulheres companheiras e um único homem companheiro, como os companheiros. E, 

em alguns casos,até mesmo o substantivo singular, o companheiro, poderia ter 

pessoas do sexo masculino e/ou feminino como referentes. Alega-se que, neste ponto, 

a língua trai o seu sexismo, que seria estrutural. 

Para provar o contrário, reportemo-nos ao Código Civil de 2002, que em seu 
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artigo 1.790, caput, estabelece: “Art. 1.790. A companheira ou o companheiro 

participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, nas condições seguintes [...].” Ora, o discrímen aqui é 

imprescindível ao entendimento. Companheiro, neste caso, não atua como termo não 

marcado, ele refere-se apenas ao sexo masculino. Se se utilizasse o substantivo 

companheiro como termo marcado, referente a apenas um sexo, árdua seria a 

compreensão do texto da lei. Dessa forma, “o companheiro participará da sucessão do 

outro” seria desprovido de sentido. 

 

Resultados e Discussão: 

É interessante notar que só se mostra desarrazoada essa última hipótese 

quando se conhece o fato de que em 2002, ano de promulgação do Código Civil, as 

uniões estáveis homoafetivas não eram ainda juridicamente reconhecidas. Todavia, o 

SFT, em 2011, reconheceu-as, de maneira que “o companheiro participará da 

sucessão do outro” passa não só a fazer sentido, como a contemplar todas as 

hipóteses reais – uniões estáveis entre dois homens, entre duas mulheres ou entre 

uma mulher e um homem. 

No particular desta hipótese, se a primeira parte do caput do artigo sob análise 

fosse substituída por simplesmente “o companheiro participará da sucessão do outro”, 

o substantivo companheiro consistiria em termo não marcado, pois independeria do 

sexo. Passando a ser reconhecidas as uniões homoafetivas entre dois homens ou 

entre duas mulheres, além das heteroafetivas, “o companheiro participará da sucessão 

do outro” abraçaria todas essas hipóteses, porque companheiro e outro operam como 

termos não marcados. 

Investigar a intenção daquilo que se enuncia é pressuposto para a 

compreensão da necessidade de se discriminar, ou não, o gênero do substantivo, 

fazendo transparecer o sexo do referente. Crer que, quando se está se dirigindo aos 

brasileiros, por meio de um enunciado, como em “Brasileiros que me elegeram!”, está-

se forçosamente excluindo as mulheres, é crer que os ouvintes do sexo feminino e os 

do masculino são tão dramaticamente dessemelhantes e distantes que requerem, 

cada um, atenção específica, nunca podendo ser encerrados na mesma ideia de 

integrantes da nação brasileira. Dirigir-se aos brasileiros e às brasileiras em um 

pronunciamento oficial, por exemplo, é uma redundância simbólica e muito expressiva, 

pois ressalta a participação da mulher na vida democrática. Completamente diferente 

disto é crer que a estrutura da língua é sexista e que, em razão disso, a indicação do 
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sexo sempre deve ser feita, uma vez que é condição sine qua non para a melhora do 

tratamento da mulher na sociedade.  

Neste sentido, é de se questionar: bastaria a planificação da língua, “igualando” 

o sexo masculino e feminino, no nível dos substantivos, como em “trabalhadores e 

trabalhadoras demitidos protestaram hoje”, em vez de “trabalhadores demitidos 

protestaram hoje”? Ao responder esta pergunta, deve-se ter em mente que o mesmo 

mecanismo de generalização do gênero masculino ocorre na primeira sentença, só 

que com o adjetivo demitidos. Se a estrutura da língua tivesse de ser mudada por ser 

sexista, deveriam também os adjetivos ser flexionados toda vez que o substantivo que 

qualificam se referisse ao gênero. Dessa forma, “trabalhadores demitidos e 

trabalhadoras demitidas protestaram hoje”. Propugnar tal modificação, julgando-a vital 

para a supressão do sexismo na sociedade, é navegar na treva, desconhecendo tanto 

o impacto das transformações que se querem implantadas como a própria viabilidade 

de se modificar a língua.  

 

Conclusões  

A planificação sistemática da língua constitui um pacote de reformas estruturais 

que julgamos inconvenientes e de realização improvável. A estrutura da língua não é 

sexista, o seu uso que é. Assim, a flexão redundante do gênero, em determinadas 

situações, com vistas a conferir realce ao sexo do referente, é não só possível como 

desejável. De outra banda, advogar que este tipo de flexão deve ser feito de forma 

generalizada é absolutamente desnecessário. 
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MEMÓRIA, CORRUPÇÃO POLÍTICA, MEIOS DE CONTROLE E ATUAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO61 
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Maressa Kellen Soares Ferraz65, Vitor Fonseca-Nunes66, Maria da Conceição Fonseca-

Silva67 

 

RESUMO 

Este trabalho é resultado das análises discursiva das atribuições conferidas ao 

Ministério Público no combate à Improbidade Administrativa, tanto no controle quanto 

na fiscalização das sanções aplicáveis aos agentes que compõem o erário público. As 

discussões giraram em torno de responder, de um lado, em que medida o Ministério 

Público, como um dos órgão de controle, pode combater a corrupção; e, de outro lado, 

qual a competência que o Estado atribui ao Ministério Público Federal para defender a 

ordem jurídica, o patrimônio público e as prerrogativas públicas aos direitos 

assegurados na Constituição. O corpus da pesquisa foi constituído de textos que 

abordam teorias da memória, da Análise de Discurso e de algumas áreas que 

constituem o Direito. Os resultados indicaram os desafios enfrentados ao longo da 

história, como os obstáculos transfigurados em leis vagas e empecilhos para o 

Ministério Público atuar de maneira autônoma.  

 

Palavras-chave: Memória, Corrupção Política, Ministério Público. 
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ABSTRACT 

This work is the result of the analysis discursive as regards the powers conferred to 
prosecutors in combating Administrative Misconduct, both in control and in the 
monitoring of sanctions against agents that make up the public purse. The challenges 
were observed throughout the history, as the transfigured obstacles in vague laws and 
the impediments to act autonomously as well. It also pondered the discourse memory, 
which can be deduced through the discursive materiality of Law No. 8,429 / 92. The 
corpus of this research was consisted of texts that discuss theories of memory, 
language, and some areas that constitute the law. The confront of the raised 
discussions exists, at first, because the question that guides the research inquire the 
existing possibilities to fight corruption, then, to seek in the Federal Public Ministry the 
competence that the state assigns to it to defend the law, equity public and public 
prerogatives to the rights guaranteed in the Constitution. 
 
Keywords: Memory, Political Corruption, Public Ministry. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, apresentamos resultado de pesquisa vinculada ao projeto temático, 

intitulado "Mídia, esferas do poder, deslizamento e efeitos de sentido da corrupção", 

coordenado pela Profa. Dra. Maria da Conceição Fonseca-Silva e desenvolvido no 

desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Análise de Discurso – LAPADis. A 

pesquisa teve como objetivo a análise da atuação do Ministério Público, como órgão 

de controle, no combate à Improbidade Administrativa. Em face da materialidade 

discursiva da Lei no 8.429/92, analisamos a memória discursiva no que se refere à 

atuação desse órgão tanto no controle quanto na fiscalização das sanções aplicáveis 

aos agentes que compõem o erário público e as contradições relacionadas à aplicação 

da Lei aos agentes que, por meio da atuação em atividades de gestão pública, 

deveriam beneficiar a população como um todo, mas que, contudo, causam prejuízo à 

ordem administrativa e à sociedade que a ela se vincula. A importância deste trabalho 

se justifica pelo fato de o Ministério Público ser o órgão do Estado que possui a 

competência para atuar na defesa da ordem jurídica, ao fiscalizar o cumprimento das 

normas, no que se refere à problemática da corrupção. Isso posto, passemos aos 

materiais e métodos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Partindo do método hipotético-dedutivo e considerando a natureza quantitativa e 

qualitativa da pesquisa que originou este trabalho, construímos o corpus pertinente à 

problemática, por meio do levantamento bibliográfico e documental. A análise do 

corpus incidiu sobre as seguintes materialidades discursivas: Carta Magna, emendas 

acolhidas, Leis complementares e Leis Ordinárias e textos que discutem a atuação 

dos órgãos ligados a Administração Pública, especialmente, o Ministério Público, bem 

como sobre a doutrina, a legislação e os precedentes jurisprudenciais, as chamadas 
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jurisprudências que são resultado de um apanhado geral das decisões tomadas nos 

tribunais e, portanto, utilizadas a fim de embasarem as próximas interpretações 

normativas do conjunto de leis de cada país. Para tanto, mobilizamos postulados 

teóricos da Análise de discurso, na interface com o Direito e a Ciência Política. Nesse 

sentido, a materialidade discursiva analisada foi tomada na pesquisa como atos de 

interpretação e, portanto, como atos de construção/reconstrução de espaços de 

memória discursiva, entendidos como espaços móveis “de divisões, de disjunções, de 

deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... [...] de 

desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos” (PÊCHEUX, 1998, p. 56). Os 

processos de produção de discursos e contra-discursos se constituem, conforme 

Orlandi (2008, p. 09), na “sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo 

intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo”; na “sua formulação, em condições 

de produção e circunstâncias de enunciação específicas” e em “sua circulação que se 

dá em certa conjuntura e segundo certas condições”. Os resultados das análises são 

apresentados, a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Lei 8.429/92, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, emergiu 
discursivamente em meio a conflitos e polêmicas, visando à criação de medidas que 
efetivassem o combate à corrupção no Brasil. No processo de produção discursiva 
dessa Lei, no que tange à sua constituição, sua formulação e sua circulação, 
analisamos a memória do dizer e a conjuntura; as condições de produção de 
enunciação; a circulação nessa conjuntura e segundo certas condições. As analises 
indicaram que a Lei emergiu como um acontecimento discursivo para atender o clamor 
social que exigia a criação de medidas para o combate à corrupção e de sanções para 
punir os agentes que prejudicam a ordem administrativa e o interesse coletivo, em 
função do interesse particular. Seu fundamento é de regulamentação do parágrafo 4º 
do artigo 37 da Constituição Federal que diz sobre as sanções aplicadas, que 
acarretarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na 
indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  
 
Como acontecimento discursivo, é resultado de norma constitucional que foi 
transposta em lei. Discursiviza, portanto, sobre os instrumentos necessários para a 
identificação dos atos de improbidade administrativa, bem como indica, após apurados 
os atos, de que forma seus responsáveis devem ser punidos. Define também quais 
são as espécies dos atos, os sujeitos ativos e passivos que compõem a improbidade 
administrativa, o procedimento administrativo, o processo judicial, as penas e os 
prazos para a prescrição.  
 
Assim, em sua discursividade, carrega o principio constitucional que tem efeito-sentido 
de moralidade, indicando o dever de todo agente administrativo, ou seja, ser probo. 
Para coibição de atos ímprobos praticados por agentes públicos, é necessária a 
interferência na instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado 
denominada Ministério Público, também conhecido como Parquet, cuja finalidade é a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis (art. 127, CF/88). Entre outras funções, esse órgão possui legitimidade 
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para “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, 
CF/88). Mas, segundo o §1º do art. 129 da Constituição Federal, a legitimação do 
Ministério Público para as ações civis públicas tendentes à defesa do patrimônio 
público não impede a de terceiro. Aos membros do Ministério Público foram conferidas 
garantias constitucionais (inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a 
vitaliciedade) com o escopo de assegurar o pleno exercício de suas funções, de modo 
a afastar a interferência de injunções políticas e anseios alheios ao interesse público. 
 
As análises indicaram que a Lei 8.429/92, como todo dizer, encontra-se na confluência 

dos dois eixos: o da memória discursiva (constituição) e o da atualidade (formulação). 

E é nesse jogo da memória discursiva e da atualidade que identificamos os efeitos-

sentido de improbidade  que tem efeito-sentido de punição, de sancionamento da 

conduta de todos aqueles que violam a moralidade administrativa. Improbidade 

Administrativa que designa corrupção administrativa, que, sob diversas formas, tem 

promovido o desvirtuamento da Administração Pública e afrontado os princípios 

nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, Democrático e Republicano), por meio 

de obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo 

exercício nocivo das funções de agentes públicos, pelo "tráfico de influência" nas 

esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos 

interesses da sociedade, por meio de concessão de obséquios e privilégios ilícitos.  

 
CONCLUSÕES 

As análises indicaram que, no percurso da memória discursiva dos diversos 

escândalos de corrupção política no Brasil, há um abismo entre a Lei de Improbidade 

Administrativa e a sua aplicação na sociedade. Indicaram, ainda, o efeito-sentido de 

monopólio do conhecimento ou segredo técnico acerca do funcionamento das 

instituições públicas por parte dos agentes públicos, bem como o efeito-sentido de 

mitigação da publicidade, que representa a transparência da atividade administrativa, 

e, com isso, cria entrave à atuação do Ministério Público, órgão autônomo, 

independente e responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

protetor dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público, como 

órgão de controle e fiscalizador, sempre em nome da Justiça, da lei e da ordem, a 

serviço da sociedade, preenche lacunas inadmissíveis numa sociedade que tende a 

ser de Direito. No jogo da memória e da atualidade memória discursiva, novos gestos 

de interpretação ganham espaço, contribuindo para a formação de novos enunciados 

normativos, que resultam em novas leis e julgados que contribuem para o processo de 

combate a corrupção no Brasil. 
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(RE)CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE SUJEITOS COM AFASIA: A INSERÇÃO 
DO SUJEITO AFÁSICO PRIORIZANDO A RECONSTRUÇÃO DA SUA IDENTIDADE 
DENTRO DA LINGUAGEM 
 

Laysla Portela da Fé* 

Nirvana Ferraz Santos Sampaio** 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados referentes à pesquisa sobre o percurso de 

reconstrução da identidade de um sujeito afásico. O trabalho parte do estudo da 

neurolinguística discursiva (ND) e nos estudos realizados em outros campos da 

linguística bem como na Neurologia, na Neuropsicologia e na Fonoaudiologia. Com o 

sujeito afásico busca-se observar, dentro dessa perspectiva discursiva, postulada por 

Coudry (1986), as relações que se estabelecem na linguagem, bem como as 

dificuldades relacionada com a fala, provocadas pela afasia. O grupo de 

acompanhamento coletivo é realizado no ECOA (Espaço de convivência entre 

afásicos e não afásicos), as reuniões são gravadas e posteriormente transcritas e 

analisadas. Consideramos que  o trabalho ajuda o sujeito a entrar em contato com a 

linguagem por meio de uma ação prática e efetiva, fazendo com que seja estimulado a 

agir com e sobre a linguagem, encontrando caminhos alternativos para as suas 

dificuldades. 

PALAVRAS CHAVES: Linguagem, afasia, neurolinguística. 

TITLE: (Re)construction of identity of individuals with aphasia: A sample  

ABSTRACT  

This paper presents results from the research on the reconstruction path of identity of 

an aphasic person. The paper begins from the study of neurolinguistic discourse (ND) 

and in the studies carried out in other linguistic fields as well as in Neurology, in 

Neuropsychology and Speech Therapy. With an aphasic seeks to observe within this 

discursive perspective, postulated by Coudry (1986), the relationships that are 

established in the language, as well as the difficulties related to speech caused by 

aphasia. The collective monitoring group is held at the ECOA (living space between 

aphasic and non-aphasic), meetings are recorded and later transcribed and analyzed. 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
318 

 

We believe that this study helps the patient gets in contact with the language through a 

practical and effective action, stimulating them to act with and over language, finding 

alternative paths to their difficulties. 

 

KEY WORDS: Language, aphasia, neurolinguistic. 

INTRODUÇÃO 

Neste período de dois anos, buscamos reintegrar 10 (dez) sujeitos afásicos por meio 

das práticas linguageiras no grupo do ECOA (Espaço de Convivência entre afásicos e 

não afásicos). Entretanto, neste trabalho, apresentaremos a (re)construção da 

identidade de um desses sujeitos, qual seja: SS, 38 anos, que apresenta, segundo 

diagnóstico médico, a afasia como sequela de um acidente vascular cerebral 

isquêmico (AVCi) decorrente de lesão nos lobos temporal e parietal esquerdos. 

Segundo Coudry (1988), a afasia é uma perturbação da linguagem em que pode haver 

alteração de mecanismos linguísticos em todos os níveis, tanto do seu aspecto 

produtivo (relacionado com a produção da fala), quanto interpretativo (relacionado com 

a compreensão e com o reconhecimento de sentido). 

Desse modo, nos relatos apresentados por SS, quais os caminhos alternativos pelos 

quais ele se expressa, uma vez que apresenta dificuldades no campo da escolha de 

palavras, enunciados com muitas pausas, estereotipias verbais, parafasias fonéticas e 

fonológicas, dificuldades na leitura e escrita? Para responder a essa pergunta, 

recorremos as narrativas em meio a situações dialógicas de SS, considerando a sua 

inserção na sociedade, as formais por meio das quais ele se expressa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa apresentada parte dos pressupostos teórico-metodológicos da 

Neurolinguística Discursiva e da literatura linguística relacionada. O acompanhamento 

dos sujeitos desta pesquisa vem sendo realizado no Espaço de Convivência de 

Afásicos (ECOA), que funciona na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), coordenado pela professora. Dra. Nirvana Ferraz Santos Sampaio, tendo 

encontros realizados de forma individual e semanalmente intercalados em grupo. 

 

 



XIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
05 a 09 de Outubro de 2015 

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA 
319 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao observar as narrativas de SS, vimos que ele apresenta dificuldades no 

campo da escolha de palavras, enunciados com muitas pausas, estereotipias verbais, 

parafasias fonéticas e fonológicas e dificuldades na leitura e escrita. Entretanto, 

mostraremos aqui por meio de um dado o início do seu caminho pela reconstrução da 

sua identidade que foi através da primeira retomada de escrita, em meio à realização 

do nome próprio. Nos recortes abaixo retirados da dissertação do mestrado em 

Linguística da Mestre Jaqueline Almeida Silva, pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, em meio a situações dialógicas de SS com a Ijas e Ims 

(pesquisadoras), uma amostra de SS diante da  sua condição atual. : 

 

Recorte 1. Digital 

N. da 

linha 

Sigla do 

Locutor 

Transcrição da fala Observações sobre 

as condições de 

produção do 

enunciado 

1 SS Ó, ó, ó Após escrever o 

nome, SS toca a 

ponta do dedo 

indicador no polegar 

2 Ijas Dói?  

3 SS Não, não Continua tocando a 

ponta do polegar 

4 Ms É por que é assim, ele foi no banco  

5 SS É ruim, é ruim Semblante triste 

6 Ms E ele tá fazendo digital Assinando com a 

impressão digital do 

polegar 

7 Ijas Ahhh  
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8 SS É ruim, é ruim Coloca o dedo 

polegar no papel, 

como se estivesse 

carimbando 

9 Ms Porque a identidade dele é assim e ele não 

pode escrever 

 

10 SS É ruim, né vei? É ruim  

11 Ijas Não entendi  

12 Ms A identidade dele não é escrita  

13 Ijas Ahhh, então o senhor troca, SS  

14 Ms E agora vai ter que trocar  

15 Ijas Troca à identidade  

16 Ms Por que agora ele quer escrever, não quer 

mais “coisar”. 

 

17 Ijas Entendi  

18 Ms Aí ontem ele quis escrever, só que não pode  

19 Ijas Não pode, Vai no sac de manhã e troca a 

identidade 

 

20 SS Ê, ê, ô, ô * ahhhhh  

21 Ijas Que aí o senhor escreve a identidade e vai 

escrever de novo 

 

22 SS Ahhhhhh  

23 Ms Agora eu acho que ele não vai conseguir 

escrever lá no sac não, porque a caneta agora 

é aquela digital, você vai escrevendo, ela é 

digital não é caneta normal, aí é muito difícil 

pra ele 

 

24 Ijas Ixiiiii  
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25 Ms Você vai escrevendo e aparece no 

computador, ela não aparece na folha 

 

26 SS É ruim, né vei? Faz cara feia, de 

chateado, colocando 

o polegar no papel 

RECORTE 

27 SS Melhor, melhor Mostra que escreveu 

o nome em letra 

cursiva e em letra 

maiúscula e aponta 

para a o nome 

escrito em letra 

maiúscula e diz que é 

melhor assim 

28 Ijas Melhor assim, que assim, assim a gente 

entende melhor. O senhor ficou chateado por 

que teve que colocar o dedo lá? 

 

29 SS É ruim, é ruim Apontando para o 

seu nome no papel 

Fonte: Dissertação de mestrado de Jaqueline Almeida Silva (2014). 

 

SS, no início dos acompanhamentos no ECOA, falava pouco e tinha se afastado 

totalmente do hábito de ler e escrever desde 2008 (época em que sofreu a lesão 

cerebral). Entretanto, o fato de ter retomado à escrita através da realização do seu 

nome, SS se vê inserido mais uma vez no âmbito social e linguístico. O método de 

alfabetizar/iniciar o acesso ao mundo da escrita a partir do nome próprio serve como 

contexto para reflexão e como passaporte para entrar no sistema de escrita, pois o 

nome próprio é um modelo estável, tanto do ponto de vista linguístico, como do 

gráfico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que a identidade está ligada a estruturas e sistemas de representação 

que são construídos no meio social, no embate com o outro. Neste trabalho, o resgate 

ao nome próprio, como exemplo. Nesse sentido, linguagem-identidade permite a 

conscientização do que e quem somos Assim, exigi-se dos sujeitos afásicos diferentes 

e recorrentes movimentos de reorganização da linguagem na suas práticas do dia a 

dia. A pesquisa nos possibilitou a reflexão sobre os limites impostos e dificuldades 

encontradas pelos afásicos, para que possamos perceber quais os meios eles 

utilizaram para atingir a palavra alvo e suas dificuldades com a fala/leitura/escrita. 
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Marcas dêiticas na estrutura articulatória do advérbio em Libras: A 
relação sinal da Libras e palavras do Português68

 

 

Letícia Matos Santos da Silva (UESB – bolsista CNPq), Adriana Stella C. Lessa-de-

Oliveira (UESB)
69

 

 

RESUMO: Este trabalho objetiva verificar a possível presença de marcas 
dêiticas na estrutura articulatória dos advérbios em Libras70. Como metodologia 
de trabalho, coletamos itens lexicais dessa língua a partir dos dicionários Lira e 
Felipe (2008) e Capovilla e Raphael (2001). As análises partiram da 
investigação dos elementos articulatórios do sinal, ou seja, o movimento; e os 
dados foram transcritos utilizando-se o sistema de escrita SEL, desenvolvido 
por Lessa-de-Oliveira (2012), a partir da unidade articulatória do sinal da 
Libras, a MLMov (constituída de: Mão, Locação e Movimento), descoberta por 
essa autora. Como resultado, observamos que os sinais-advérbios em Libras 
se dividem em dois grupos conforme a presença ou não do traço da dêixis, 
indicado na articulação desses sinais. 

Palavras-chave: Advérbio, Escrita SEL, Dêixis, Libras, Sinal. 

 

TITLE: Deictic marks in the articulatory structure of adverbs in Libras: the 
relationship between signs of Libras and words of Portuguese71

 

ABSTRACT: This paper aims at studying the possible presence of deictic 
articulation marks on the structure of adverbs in Libras. As a working 
methodology, we collect lexical items of this language from the dictionaries: Lira 
& Felipe (2008) and Capovilla & Raphael (2001). The analysis started from the 
research of articulation elements of the sign, that is movement; and data were 
transcribed using the SEL writing system, developed by Lessa-de-Oliveira 
(2012) from the articulation unit of the Libras sign, the MLMov unit (consisting 
of: Hand, Location and Movement) discovered by this author. Our results 
indicate that the signs-adverbs in Libras are divided into two groups according 
to the presence or absence of trace of deixis indicated in the articulation of 
these signs. 

KEYWORDS: Adverb, SEL Writing, Deixis, Libras, Sign. 
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 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Entidade financiadora. 
69 

 Doutora em Linguística, Professora Titular do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da  
Universidade estadual do Sudoeste da Bahia – Orientadora da Pesquisa. 

70 
 Língua Brasileira de Sinais. 

71 
 National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) – Financing entity. 
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INTRODUÇÃO 

Temos na categoria dos advérbios em Libras um contexto favorável à presença 
de marcas dêiticas na articulação dos sinais, pois línguas desse tipo 
apresentam um alto grau de iconicidade. É o que este estudo investiga a partir 
da análise dos elementos articulatórios do sinal, especificamente, o movimento.  

Conforme Câmara Jr. (1978), o signo linguístico se compõe de dois tipos de 
elementos: o sinal e o símbolo; e a dêixis é uma “faculdade que tem a 
linguagem de designar mostrando em vez de conceituar” (op. cit., p. 90). 
Assim, segundo o autor, a dêixis estaria presente no sinal como “conjunto 
sônico que indica ou mostra”, enquanto que o símbolo, “conjunto sônico que 
representa ou simboliza” (idem), não apresentaria esta característica. 

Prado (2014) defende a hipótese de que a dêixis está na base da formação da 
categoria dos determinantes (DP) em Libras, os quais ela identifica como 
Localizadores. Segundo a autora, os Localizadores, que são sinais de 
“apontação” em Libras, são determinantes que, sempre constroem seus 
referentes no espaço físico, no momento da enunciação. Explica a autora que 
em “todo momento em que se faz referência a uma personagem, esta é feita de 
forma dêitica, porque é feita através da ‘apontação’ no espaço físico. Fato este 
que possibilita, inclusive, a modificação espacial dessas personagens, ao longo 
da narrativa, sem que haja dúvidas ou ambiguidades entre elas.” (op. cit., p.62). 

Assim, considerando a possiblidade de os advérbios se caracterizarem pela 
carga de conteúdo lexical ou pela sua natureza dêitica, realizamos uma 
investigação da categoria dos advérbios em Libras, assumindo, à semelhança 
de Prado (2014), que a dêixis pode estar na base de formação dos advérbios 
nessa língua; se não de toda categoria, pelo menos de parte dela. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizamos como metodologia para este trabalho a busca de sinais-advérbios 
em Libras a partir dos dicionários Lira e Felipe (2008) e Capovilla e Raphael 
(2001). Esses dados foram submetidos ao processo de transcrição, utilizando-
se um sistema de escrita para Libras, o SEL, que conforme sua autora, Lessa-
de-Oliveira (2012), é um sistema não-logográfico, cujos caracteres (e 
diacríticos) representam os traços fonológicos72 distintivos na articulação do 
sinal. A partir dos dados transcritos, analisamos sua natureza articulatória, 
procurando verificar a presença de dêixis em seus elementos articulatórios. 
Elaborado com base na unidade MLMov, o sistema SEL representa os traços 
articulatórios dos sinais da Libras, conforme o exemplo a seguir, encontrado 
em Lessa-de-Oliveira (2014):73  

GALINHA 

                                                           
72 

 O emprego do termo “traço fonológico” referente à articulação do sinal é aceito pelos pesquisadores 
da área de estudos de línguas de sinais, mesmo não se tratando de um tipo de articulação acústica.  

73 
 Para maiores informações sobre o Sistema de Escrita para Libras (SEL), utilizado neste estudo, 
consulte o blog: http://sel-Libras.blogspot.com.br/. 
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Mão-Locação-Movimento 

 

Figura 1: Representação da unidade MLMov ,na escrita de um sinal da Libras74
 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Partindo da ideia da presença da dêixis nos advérbios, conforme a perspectiva 
de Câmara Jr. (1999), Benveniste (2005), Neves (2002), Ilari et al. (1989) e 
Bomfim (1988), foi possível fazermos uma primeira divisão dos advérbios da 
Libras em: GRUPO 1, advérbios sem traço dêitico e com carga lexical forte; e 
GRUPO2, advérbios com traço dêitico na articulação. 

Foi elaborada uma figura com uma pessoa, vista de cima, a qual representa o 
corpo do sinalizante (ou falante). O sinalizante representa o ponto de referência 
dêitica, que é sempre estabelecido a partir de quem fala, conforme Benveniste 
(2005).  

GRUPO 1 GRUPO 2A GRUPO 2B 

 

 

GRUPO 2C 

 GRUPO 2D 

FIGURA 2: Esquema de representação da articulação dos advérbios 

em Libras com base no traço dêitico. 

 GRUPO 1 - movimentos para baixo, para cima; movimentos laterais ou 

para frente; movimentos circulares, semicirculares ou curvos, movimento 

de dedos ou pulso e os de movimento nenhum. Ex: 

(ABAIXO), (MELHOR),  (NUNCA),  

(ENFIM),  (POUCO) entre outros. 

 GRUPO 2A - movimento e delimitação desse espaço frontal 

representando o tempo presente, momento da fala. Ex: 

(AGORA),  (HOJE),  (IMEDIATAMENTE), 

(JÁ) entre outros. 

 GRUPO 2B - marcado pelo movimento para frente e/ou para cima, que 

pode ser retilíneo, curvo ou semicircular. Esse tipo de movimento marca 

                                                           
74 

 Fonte da imagem: Blog Escrita SEL (http://sel-Libras.blogspot.com.br/). 
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tempo futuro ao momento da fala, ou um futuro depois de um fato 

qualquer, ou ainda um tempo que de alguma sorte corre para frente. Ex: 

(AMANHÃ), (BREVE), (SEMPRE), (DEPOIS) entre 

outros. 

 GRUPO 2C, compõe-se apenas de três advérbios de lugar; a marca 

desse grupo é o movimento lateral, que marca a localização de posições 

laterais. Ex: (ESQUEDA),  (DIREITA) e (LADO). 

  GRUPO 2D, é marcado pelo movimento para trás, que marcar o tempo 

anterior ao momento do fala. Ex: (ONTEM),  (ATRÁS) 

entre outros. 

 

CONCLUSÂO 

A análise desses dados nos levou a concluir que, assim como ocorre com 
outras línguas naturais, como o Português, a Libras apresenta traços 
dêiticos na categoria dos advérbios. A novidade é que, em Libras, a dêixis 
está na forma articulatória dessa categoria gramatical. Esses traços dêiticos 
são representados por marcas no movimento articulatório do sinal, que 
traduz: traços temporais e locativos. 
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ANÁLISE INSTRUMENTAL DAS VOGAIS /A, I, U/ PRODUZIDAS POR 
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN, NATURAIS DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

Lucas Maciel de Albuquerque, Marian Oliveira, Vera Pacheco 

 

RESUMO 
O presente trabalho apresenta uma análise do padrão formântico das vogais /a, 

i, u/ produzidas por pessoas com síndrome de Down (SD), naturais de Vitória da 
Conquista. Nossa hipótese é de que certas características – hipotonia e macroglossia - 
apresentadas por pessoas com essa síndrome podem afetar a produção desses sons 
vocálicos. Este estudo se orienta pela teoria Fonte-Filtro (FANT, 1960), que relaciona 
modos de produção a frequências acústicas. Foram contrastados valores de F1, F2 e 
F3 em quatro contextos: vogal em posição tônica e pretônica, vogal em ambiente de 
obstruintes surdas e sonoras, vogal em ambiente de obstruintes oclusivas e fricativas 
e as porções inicial, medial e final da vogal. Os dados de três sujeitos do sexo 
feminino com SD naturais de Vitória da Conquista foram gravados em cabine acústica 
e analisados por meio do software PRAAT. Os resultados indicam que os quesitos 
vozeamento e modo de articulação da consoante não exerceram influência sobre a 
produção das vogais. Foi atestada a existência do efeito de coarticulação, além da 
falta de diferenciação entre vogal na posição tônica e na posição pretônica, em 
quesitos como abertura do trato vocal e anterioridade da língua. 
 
PALAVRAS CHAVE 
Frequência Formântica, Síndrome de Down, Vogais /a, i, u/ 
 
TITLE 
INSTRUMENTAL ANALYSIS OF THE /A, I, U/ VOWELS PRODUCED BY 
INDIVIDUALS WITH DOWN SYNDROME, BORN IN VITÓRIA DA CONQUISTA¹ 
 
ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the formantic pattern of the /a, i, u/ vowels 
produced by people with Down syndrome (SD), born in Vitoria da Conquista. Our 
hypothesis is that certain characteristics – hypotonia and macroglossia – featured by 
people with that syndrome may affect the production of those vocalic sounds. We 
orient this study by the Source-Filter theory (FANT, 1960), a theory which links together 
production models and acoustic frequencies. Values of F1, F2 and F3 were contrasted 
in four different contexts: vowel in tonic and pretonic positions, vowel in environments 
of voiceless and voiced obstruents, vowel in environments of occlusive and fricative 
obstruents and the initial, medial and final portions of the vowel. Data from three female 
subjects with SD born in Vitória da Conquista were recorded in an acoustic cabin and 
analyzed using the PRAAT software. The results indicate that the voicing and the 
articulation mode of the consonants have no influence on the vowel production. The 
existence of the phenomenon of coarticulation was attested, as was the lack of 
differentiation between vowel in tonic position and vowel in pretonic position when it 
comes to openness of the vocal tract and anteriority of the tongue.  
 
KEYWORDS 
Formantic Frequency, Down syndrome, vowels /a, I, u/ 
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INTRODUÇÂO 
A síndrome de Down é uma condição humana geneticamente condicionada 

pela presença de um cromossomo a mais em todas ou na maior parte das células de 
um indivíduo. Como resultado, o indivíduo com síndrome de Down apresenta algumas 
alterações, entre elas a macroglossia e a hipotonia muscular. Essa pesquisa relaciona 
esses aspectos acarretados pela síndrome e a produção dos sons pelos sujeitos com 
Down – mais especificamente, a produção das vogais /a, i, u/. 
 Considerando tais características e partindo da premissa de que elas podem 
afetar o padrão formântico das vogais, lançamos mão da Teoria Fonte-Filtro de Fant 
(1960) que prevê que, na produção dos sons da fala, o trato vocal age como um filtro 
ressoador e que esses sons podem ser afetados pelas características desse filtro. 
Segundo essa teoria, o trato vocal seleciona frequências produzidas pela fonte e as 
características articulatórias e dos ressoadores deverão ser refletidas nas frequências 
do som produzido pelo indivíduo. Neste trabalho, as frequências F1, F2 e F3 foram 
analisadas. F1 relaciona-se à posição da língua no plano vertical; F2 relaciona-se com 
a posição da língua no plano horizontal; F3 relaciona-se à diferença do tamanho das 
cavidades anterior e posterior, estabelecida pela elevação ou abaixamento da língua 
no trato vocal. 
 As vogais /a, i, u/ representam os três extremos do triângulo vocálico do 
português brasileiro. O /a/ é a vogal mais baixa, em que a língua está em posição de 
repouso. As vogais /i/ e /u/ são as vogais mais altas do português, sendo, 
respectivamente, vogal alta anterior e vogal alta posterior. A vogal /u/ se diferencia das 
outras por ser a única em que acontece o arredondamento dos lábios. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado para o presente trabalho constitui-se de dados de fala de 
pessoas com síndrome de Down. Visto que a análise se concentra nas vogais /a, i, u/, 
foi construído um corpus de logatomas dissílabos de estrutura CV.CV em que todas as 
obstruintes ([f], [v], [s], [z], [x], [j], [t], [d], [k], [g], [p], [b]) ocupam as posições de 
consoantes e as vogais /a, i, u/ se encontram nas posições tônica e pretônica. Assim, 
o corpus é formado de logatomas como ‘BABÁ’, ‘PIPÍ’, ‘FUFÚ’, etc. Esses logatomas 
foram inseridos na frase veículo “Digo ____ baixinho” e apresentados aos sujeitos na 
forma de slides no formato power point. Ainda sobre a coleta de dados, foi necessário 
um cuidado particular com o equipamento utilizado, a fim de que os arquivos de áudio 
obtidos apresentassem uma qualidade sonora satisfatória para os fins da pesquisa. 
Todas as gravações foram realizadas em cabine acústica no Laboratório de Pesquisas 
e Estudos em Fonética e Fonologia (LAPEFF) na Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB). O software Audacity foi utilizado para fazer o registro dos dados em 
formato wave. A próxima etapa foi a extração das medidas do padrão formântico das 
vogais em análise, em ambas as posições (tônica e pretônica). Para tanto, os arquivos 
de áudio foram importados para o software Praat, em que foi possível mensurar os 
valores de F1, F2 e F3 nas porções inicial (PI), medial (PM) e final (PM) de cada som 
vocálico. Em seguida, foi realizada a análise estatística desses valores, com o objetivo 
de obter dados numéricos que representassem características recorrentes aos sons 
produzidos pelos sujeitos e que nos permitissem fazer generalizações sobre sua 
articulação. Para tanto, utilizamos o software BioEstat e foram consideradas como 
significativas médias menores ou iguais a 0.05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise das porções das vogais produzidas 
 
 Nos dados da produção da vogal [a], em relação aos valores de F1, a 

diferença entre os valores das frequências entre PI, PM e PF não foi significativa 

apenas nos dados de S3. Quanto aos valores de F2, a única diferença significativa foi 

encontrada na vogal produzida em posição tônica por S1(N), (557.71Hz na porção 

inicial, 821.16Hz na porção medial e 587.03 na porção final). Além disso, cinco entre 

os seis valores de F2 da porção inicial foram maiores do que os da porção medial, o 

que evidencia a influência da coarticulação entre a vogal e a consoante que a 

antecede. Também foi atestada a presença do fenômeno de coarticulação nos valores 

de F3, em que a diferença entre as porções foi significativa em apenas um dos casos 

(a saber, na produção de S2(L), com 3018.46Hz na porção inicial, 2854.20Hz na 

porção medial e 2933,94Hz na porção final). 

No entanto, o fenômeno de coarticulação foi menos visível na análise das 

vogais [i] e [u]. Na análise dos valores de F1, apenas uma diferença significativa 

entre as porções foi encontrada na produção da vogal [i] – nenhuma na produção da 

vogal [u]. Apenas em uma situação foi encontrada uma diferença significativa – dessa 

vez na produção da vogal [u]. Quanto a F3, apenas na produção em posição tônica de 

S1(N) foi encontrada diferença significativa entre as porções da vogal [i]. 

. 
 
Análise das vogais produzidas nos contextos de obstruintes surdas e sonoras 
 

Apenas em uma ocasião foi encontrada diferença significativa entre a vogal 
produzida em contexto de obstruinte surda em contraste com a vogal produzida em 
contexto de obstruinte sonora. Assim, pode-se afirmar que o vozeamento da obstruinte 
não influencia na qualidade vocálica. 
 
 
Análise das vogais produzidas nas posições tônica e pretônica 

Tendo em vista que em apenas quatro ocasiões foram encontradas diferenças 
significativas para os valores das vogais [a] e [u] produzidas pelos sujeitos, pode-se 
atestar que os sujeitos não diferenciam essas vogais em posição tônica e pretônica. 
No entanto, na produção da vogal [i], S2(L) se destacou por marcar de forma bem 
definida a diferença entre tônica e pretônica no quesito da diferença do tamanho entre 
a cavidade anterior e a cavidade posterior, a julgar pelos valores de F3 de sua 
produção (3005.59 na posição tônica e 2880.92 na posição pretônica da porção inicial; 
3025.44Hz na posição tônica e 2862HZ na posição pretônica da porção medial e 
3017.10Hz na posição tônica e 2836.90Hz na posição pretônica da porção final). 
 
 
Análise das vogais produzidas nos contextos de obstruintes oclusivas e 
fricativas 
  

Não foram encontradas diferenças significativas entre a produção da vogal [a] 
em contextos de consoantes oclusivas e fricativas. Apenas em duas ocasiões foi 
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encontrada diferença significativa entre a produção da vogal [i] no contexto de 
consoantes oclusivas e fricativas – ambas entre valores de F2 de S3(M). Quanto aos 
valores da vogal [u], foram encontradas diferenças significativas em apenas cinco 
ocasiões. Logo, é possível afirmar que o modo de articulação das consoantes 
próximas a vogal não têm efeito sobre a qualidade vocálica. 
 

 
CONCLUSÕES 

Constatou-se a existência de efeito de coarticulação na produção da vogal /a/ 
pelos sujeitos com síndrome de Down. Outras variações ligadas ao ambiente em que 
as vogais se encontram também foram encontradas. Tais oscilações podem estar 
relacionadas a características específicas do aparelho fonador de indivíduos com a 
síndrome, em especial a hipotonia e a macroglossia. 
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO PARA CONTROLE DE APLICAÇÃO 

E GERENCIAMENTO DE CORPUS 

Maria Luiza Pereira da Silva, Cristiane Namiuti Temponi, Jorge Viana Santos. 

 

RESUMO: O presente subprojeto teve como principal objetivo a construção e 

implementação de um banco de dados para gerenciamento de metadados dos 

documentos que compõem o Corpus DOViC, constituídos por fotografias coletadas 

através do método Lapelinc (Viana e Brito, 2014) a partir de documentos físicos (livros, 

cartas, processos dentre outros) pertencentes a arquivos públicos ou particulares das 

cidades da região sudoeste da Bahia. Diante da necessidade de organizar os dados 

referentes ao Corpus e sua construção e, ainda, a necessidade de agilidade e 

automação na recuperabilidade e extração de informações relevantes, apegamo-nos 

na importância de construir um mecanismo de banco de dados utilizando a linguagem 

SQL (Structured Query Language) para manipulação eficiente dos dados integrantes 

do Corpus DOViC. Também foi de fundamental importância a elaboração de uma 

interface amigável para facilitar a utilização do sistema pelo usuário final. O sistema 

implementado teve as bases de seu desenvolvimento em etapas programadas, 

iniciando-se com o levantamento de requisitos, em seguida a construção do diagrama 

de relacionamento do banco de dados, utilizando o software MySQL Workbench, com 

intuito de proporcionar melhor análise nos relacionamentos. Por fim, utilizamos a 

plataforma Netbeans para a implementação do código fonte responsável pela interface 

gráfica que realiza a comunicação com o SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco 

de Dados). 

 

PALAVRAS CHAVE: Banco de Dados, Computação, Linguística de Corpus. 

 

APPLICATION DEVELOPMENT FOR CONTROL AND MANAGEMENT OF 

CORPUS1 

 

ABSTRACT: 

This sub-project aimed to the construction and implementation of a database for 

metadata management of the documents comprising the Corpus DOViC that is 
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consisting of photographs from physical documents (books , cards, among other 

processes) collected by Lapelinc method (Viana and Brito, 2014), these documents are 

belonging to public or private archives of the Southwest of Bahia cities. Faced with the 

need to organize data for the Corpus and its construction, and also the need for agility 

and automation in the relevant information recoverability and extraction, we invest our 

work on the importance of building a database engine using SQL (Structured Query 

Language) for an efficient lead up to the Corpus DOViC data. It was also important to 

developing a user-friendly interface to facilitate use of the system by the end user. The 

implemented system was the basis of its development in programmed steps, starting 

with gathering requirements, then the construction of the database of the relationship 

diagram, using the MySQL Workbench software, aiming to provide better analysis in 

relationships. Finally, we use the Netbeans platform for the implementation of the 

source code responsible for graphical user interface that performs communication with 

the DBMS (Database Management System). 

 

KEYWORDS: Computation, Corpus Linguistics, Data Bases. 

 

INTRODUÇÃO: Esse subprojeto de pesquisa está vinculado ao projeto Novos meios 

para antigas fontes: sintaxe diacrônica em corpus eletrônico do português- pré-

clássico às variantes modernas e tem como objetivo contribuir com a construção e 

implementação de um banco de dados responsável pela organização de meta-

informações importantes para a construção de corpora em meio digital. 

Com o avanço da tecnologia, foi possível realizar pesquisas científicas complexas e 

garantir resultados eficientes, com um grande grau de organização e ainda em tempo 

recorde. Sabendo-se deste fato, agrega-se ao estudo da linguagem, em foco neste 

projeto a linguística baseada em Corpus, a utilização de ferramentas computacionais 

para a construção de grandes corpora anotados e com grande volume de dados e 

metadados. Para garantir resultados rápidos e um nível de organização elevado, 

sabendo-se da complexidade do Corpus linguístico, em especial o DOViC, por conta 

da variabilidade de informações que o compõe, é necessário que haja uma forma de 

organização bastante rigorosa, controlada e eficiente, afinal, tratam-se de documentos 

distintos, de importância histórica e com uma grande carga temporal. O problema da 

complexidade do texto a se tornar corpus para a pesquisa linguística torna de 

fundamental importância o desenvolvimento de ferramentas de armazenamento digital 

das informações relevantes. O mecanismo mais apropriado para armazenamento de 
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dados com consistência e segurança é o banco de dados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: A princípio foi utilizada a ferramenta MySQL Workbench, 

com o intuito de gerar e proporcionar uma melhor análise nos relacionamentos 

necessários para se resolver o problema. Posteriormente, foi necessária uma 

reformulação do projeto do banco de dados para o PostegreSQL, visando uma futura 

associação entre o servidor interno do Lapelinc e o servidor geral da UESB. Com o 

código referente ao banco de dados já implementado, utilizou-se a plataforma 

Netbeans com o objetivo de implementar o código responsável pela geração da 

interface gráfica da aplicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o objetivo de organizar os dados relacionados 

ao Corpus, foi desenvolvido o banco de dados SOL – Sistema de Organização de 

dados do método Lapelinc. Trata-se de uma aplicação, desenvolvida em linguagem de 

programação JAVA e manipula o sistema de gerenciamento do banco de dados 

PostgreSQL, onde se encontram os dados referentes às informações coletadas. O 

processo de desenvolvimento seguiu os pilares de desenvolvimento de software. De 

acordo com SOMMEVILLE (2003), a Engenharia de Software se ocupa de todos os 

aspectos da produção de software, desde a especificação até a manutenção do 

sistema, a partir do momento em que ele entrou em estado de operação. 

 

CONCLUSÕES: Como resultado final da pesquisa gerou-se o Sistema de 

Organização de dados do método Lapelinc (SOL). O SOL possibilita o levantamento 

rápido e seguro dos dados referente aos livros e documentos que compõe o acervo do 

DOViC, inseridos pelos bolsistas, durante o período de pesquisa.     
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EXCESSOS CORPORAIS: O (DES)GOVERNO DO CORPO EM VÍDEOS 

ERÓTICOS 

Matheus Vieira Pinho75 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia / LABEDISCO - PIBIC-CNPq 

Nilton Milanez76 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia / LABEDISCO 

 

RESUMO: Tomando o corpo como objeto central da discussão, esta pesquisa objetiva analisar 

o discurso emergente em vídeos eróticos de práticas sexuais violentas e problematizá-lo sob a 

luz dos estudos de Michel Foucault. Nos audiovisuais que compõem o corpus, encontrados em 

domínios eróticos específicos, estão evidenciados atos de perfuração, corte e mutilação da 

genitália masculina.  Em termos teórico-analíticos, tomamos tanto nos materiais quanto nas 

práticas as noções de governo, moral e prática de si, encetando uma perspectiva discursiva. 

Logo os questionamentos que impulsionam as problematizações são: De que maneira os vídeos 

e as práticas possibilitam uma construção discursiva em torno dos conceitos de norma e 

transgressão? Quais são lugares institucionais e morais que os sujeitos e seus atos desafiam e 

problematizam? Em que medidas esses lugares produzem diferentes possibilidades para o 

conceito de (des)governo? Como os audiovisuais e as estratégias de gravação e edição revelam 

um controle em torno da dita violência praticada pelos autores das ações? Para que essas 

indagações possam ser problematizadas, observamos as regularidades entre os vídeos no que se 

refere a forma de construírem uma relação entre moral, praticas violentas, dor e prazer, usando 

dos fundamentos teóricos de Foucualt para pensar nesse corpo que emerge enquanto formador 

de um discurso dentro dos vídeos. 

PALAVRA – CHAVE: Corpo, Discurso, Sexualidade, Violência, (Des)governo, Foucault 

 

EXCESS BODY: THE BODY'S (LACK OF) SELF GOVERNEMENT IN EROTIC 

VIDEOS 
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ABSTRACT: Taking the body as the central subject of discussion, this research aims to 

analyze the emerging discourse on erotic videos of violent sexual practices and problematize it 

in the light of Michel Foucault studies. In audiovisual that make up the corpus found in specific 

erotic areas are highlighted acts of drilling, cutting and mutilation of male genitalia. In 

theoretical and analytical terms, both in materials and in the practices of government notions of 

moral and practical of itself engaging a discursive perspective. Soon the questions that drive 

problematizations are: How the videos and practices enable a discursive construction around the 

standard concepts and transgression? What are institutional and moral places the subjects and 

their actions challenge and problematize? How these places produce different possibilities to the 

concept of (lack of) self government? How the audiovisual recording and editing strategies 

reveal a control about said violence by the authors of the shares? So that these questions can be 

problematized, observed regularities between videos regarding how to build a relationship 

between moral, violent practices, pain and pleasure, using the theoretical foundations of 

Foucault to think of this body that emerges as a trainer of a discourse within the videos. 

 

KEYWORDS: Body, Discourse, Sexuality, Violence, Control, Foucault 

 

INTRODUÇÃO: Este projeto toma os estudos desenvolvidos por Michel Foucault para 

analisar os discursos, o lugar do corpo e da moralidade em vídeos de práticas excessivas à 

genitália. Os vídeos, que constituem o suporte material dessa pesquisa, retratam sujeitos do sexo 

masculino que usam em suas genitálias materiais cortantes objetivando obter prazer com a dor 

por eles provocada. Os objetivos que movem as problematizações dos audiovisuais e do 

conteúdo neles contidos são os de pensar de que forma a moralidade e os lugares institucionais 

controlam o modo de se ver, obter e entender o prazer e o fazer sexual. A linha teórica de 

pesquisa da análise do discurso, especificamente nos estudos de M. Foucault e nos escritos de 

Nilton Milanez, onde tratam de conceitos como: sexualidade, moral, moralidade de 

comportamento, transgressão, prazeres e biopolítica. As observações, problematizações, 

discussões e resultados (ventilados) não são afirmações ou imposições sobre os autores, as 

práticas e os seus meios de veiculação; e sim, concordâncias com uma observação discursiva 

foucaultiana do lugar da sexualidade, dos sujeitos e do modo de aparecimento tanto do corpo 

(quanto do corpo flagelado) no momento atual. 
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MATERIAIS E MÉTODOS: Funcionam como base material de análise quatro: Bloody Squirt, 

Harmertje Tik 2, Masturbation by Syringe e Penis Drilling. Esses vídeos foram encontrados no 

Heavy-r (www.heavy-r.com) e Superzooi (www.superzooi.com), sites de conteúdo 

escatológico, erótico e violento pelo sistema de busca: vampire sex, deadly sex, bloody sex, 

snuff e gore. Dessa feita, observa-se as construções audiovisuais em três vertentes que serão 

separadamente equacionadas: o momento de disponibilização, o desenvolvimento das práticas e 

por fim, as estratégias audiovisuais de gravação. Seguindo a metodologia tratada por Foucault, 

observamos inicialmente as superfícies de emergência desses materiais e seu campo de 

aparecimento micro histórico. Os vídeos foram disponibilizados num período que vai de 2011 a 

2014. Nesse espaço temporal, presencia-se o surgimento de um sujeito, que pode ser chamado 

de sujeito-virtual, aquele que se manifesta através das mídias e redes sociais. As formas de 

aparecimento desse sujeito refletem um comportamento que pode ser facilmente deslocado para 

se pensar as questões abordadas inicialmente na pesquisa. Uma vez analisadas as condições de 

aparecimento e esquematizadas as possibilidades que as mesmas revelam se dá início um 

pensamento a respeito da constituição das práticas e de seus desdobramentos. Os vídeos são 

constituídos por um recorte corporal, mostra-se apenas a parte genital, as mãos, a parte inferior 

do abdome e a superior das pernas; ou seja, não se vê o rosto dos sujeitos. Em termos visuais o 

registro das práticas é perceptível em todos os materiais as mesmas regularidades: câmera 

parada, exclusão do background, práticas e evolução progressiva das materialidades auditivas. 

 

RESULTADOS E DISCUÇÕES: Ao se debruçar sobre questões como sexo, moral, sujeito e 

virtualidade essa pesquisa termina por provocar impactos interessantes para os estudos tanto da 

análise do discurso, quanto para a acadêmica. Isso por que se debruça sobre um corpus pouco 

trabalhado na área acadêmica: as práticas sexuais violentas; mas que ao mesmo tempo se 

entrelaça com diversos trabalhos desenvolvidos nas áreas da antropologia, filosofia e etc: 

quando a temática é sexualidade, comportamento e contemporaneidade. Socialmente a pesquisa 

é portal de um impacto e reflexão sobre o sexo, a sexualidade e suas ramificações, uma vez que 

esses são temas que pungem a sociedade desde seus primórdios. O modo de se guiar enquanto 

sujeito-sexual diz respeito não apenas ao indivíduo, mas ao grupo no qual o mesmo faz ou 

necessita fazer parte. A exemplo da igreja, a instituição doutrina que a atividade sexual deve ser 

feita apenas após o casamento e em algumas vertentes, que ela deve ser feita sob essas 

condições e mesmo assim, apenas com o intuito de procriação, excluindo o prazer. Pensando em 

níveis tecnológicos vemos um comportamento reprimido e condenado socialmente que ganha 

nas lentes das câmeras e nos hiperespaços da internet um lugar de visibilidade e de 

espetacularização. Todos esses elementos juntos constroem uma possibilidade analítica 
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discursiva onde o sujeito respondendo à superfície de emergência histórica se evidencia 

enquanto um sujeito-virtual fruto de um imbricamento do sujeito social, moral e sexual. Um 

praticante que responde as ansiedades de se fazer mídia (presente no século XXI), porem com a 

peculiaridade de sua sexualidade. Sexualidade essa, que ao mesmo tempo que o constitui 

enquanto sujeito, pode também o marcar enquanto monstro humano (FOUCAULT, 2001, p. 

69). Essa definição de anormalidade para os sujeitos autores dos flagelos, mutilações e cortes se 

dá devido a uma construção argamassada da forma pela qual se deve ter sexo, sendo assim 

práticas que fogem em determinada instância a essa construção são reprimidas e condenadas 

moral e socialmente. Fugindo dessas regras morais para o sexo e ao mesmo tempo se 

preservando enquanto reflexo de um diferente comportamento sexual, o sujeito e seu corpo 

aparecem esquadrinhados (MILANEZ,2009, pag. 217), retirando a marca de seu rosto e 

preservando seus diferentes lugares de atuação social. As práticas de si (FOUCAULT, 1984, p. 

28), estão representando aphrodizia, atos de prazer (FOUCAULT, 1984, p. 36), e as 

intemperanças (FOUCAULT, 1984, p. 38) ao passo que estão possibilitando que esses conceitos 

funcionem como um elemento de embate as moralidades de comportamento (FOUCAULT, 

1984, p. 24), que por meio de um corpo social afirma que as práticas violentas são produtos do 

(des)governo. Porém, no olhar para a forma como as gravações se dão, as atitudes se constituem 

e os sujeitos se fazem ver pode ser pensado não como desgovernadas e sim como formas de um 

cuidado de si reprimido pelo momento biopolítico (REVEL, 2005, p. 26) 

 

CONCLUSÃO: Observa-se então que a sexualidade e as práticas de prazer, assim como outros 

aspectos da vida do indivíduo, carregam consigo uma serie de preceitos e regras morais. Essas, 

ditam não apenas a forma como o sujeito deve se portar diante da sua sexualidade, mas também 

como ele a deve preservar. 
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Estereótipos e religião na Lei Maria da Penha 

Tatiane dos Santos Alves, Edvania Gomes da Silva 

 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho apresenta os resultados finais do subprojeto “Efeitos da presença 

de estereótipos cristãos em textos jurídicos”, que estudou o funcionamento da relação 

entre política e religião, com base na análise de textos jurídicos.O referido subprojeto 

está vinculado a um projeto maior, coordenado pela Profa. Dra. Edvania Gomes da 

Silva, cujo título é “A relação interdiscursiva entre política e religião”. O corpus do 

subprojeto foi constituído por textos jurídicos, tais como sentenças, leis, petições, etc. 

Para as análises aqui apresentadas, selecionamos Projetos de Leis retirados dos sites 

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Palácio do Planalto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para esta pesquisa selecionamos textos com características distintas que 

foram retirados dos seguintes sites: http://www.camara.gov.br/proposicoes, 

http://www.senado.gov.br e www.planalto.gov.br. Tais sites são direcionados ao 

público em geral e apresentam projetos de leis, em andamento, ou concluídos. Para 

esta análise, selecionamos a lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, consultada no site 

do Palácio do Planalto, a saber: www.planalto.gov.br. A referida lei tem como objetivo 

principal criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher 

e é popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.   

 Na análise, verificamos quais discursos acerca da imagem da mulher 

encontram-se materializados na referida Lei, e quais os estereótipos são construídos a 

partir desses discursos. Para tanto, recorremos ao arcabouço teórico da Escola 

Francesa de Análise de Discurso (AD), principalmente no que diz respeito aos 

conceitos de discurso e de estereótipo, conforme abordados por Pêcheux (1969) e 

Amossy e Pierrot (2005), respectivamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como dito anteriormente, apresentamos neste trabalho um exemplo das 

análises realizadas ao longo deste um ano de pesquisa. Para tanto, fizemos um 

recorte do corpus e analisamos a Lei Maria da Penha e as relações que a referida Lei 

mantém com o campo religioso.  

http://www.senado.gov.br/
www.planalto.gov.br
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Inicialmente, verifica-se que existe uma preocupação do enunciador em 

assegurar à mulher condições para o exercício efetivo dos seus direitos. O referido 

enunciador mostra o sujeito mulher como alguém que carece de uma proteção 

especial, a qual lhe assegure o direito à vida. De acordo com esse discurso, a  mulher 

é vista pela sociedade como fragilizada: 

 
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária. 

  
A lei Maria da Penha reforça o discurso segundo o qual existe uma sociedade 

desigual, que necessita de leis que estabeleçam a ordem, e as mulheres são as mais 

propícias a serem prejudicadas por essa desigualdade.  

 Analisemos, abaixo, um outro excerto da mesma lei: 

 
Art. 2

o
  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana 
[...](Trecho da Lei 11.340/2006 – Grifo nosso). 
 

 A formulação linguística “Toda mulher” (grifada) reafirma um efeito de sentido 

de totalidade. Como se sabe, o motivo da criação da lei é a violência sofrida pela 

mulher. Essa ideia de fragilidade feminina aponta para o funcionamento de uma 

memória discursiva que se fundamenta em um princípio religioso, o qual visa defender 

a mulher por ser um “vaso frágil”, em relação ao marido, como se pode ler no livro 

bíblico de Pedro: 

 
Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando 
honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras 
convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas 
orações (BÏBLIA SAGRADA, Livro de Pedro, 3:7). 
 

   

 Verificamos, ainda, que a repetição do substantivo ‘mulher’, no interior da lei, 

reforça o efeito de sentido de que é ela quem mais sofre violência. Além disso, existe 

uma contradição em relação a Lei Maria da Penha e o que está no art. 5º da  

Constituição, que assegura os direitos humanos, e estabelece que todos são iguais 

perante a lei.  

 Assim, constatamos que a mulher que sofre algum tipo de violência é 

discursivamente retratada como “diferente” de todos, pois mostra-se como alguém que 
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precisa de uma lei que a defenda. O efeito de sentido criado é de que essa mulher que 

sofre violência não faz parte daqueles que “são iguais perante a lei”. Ou que, para 

garantir essa suposta igualdade, ela precisa de uma lei que a diferencie. 

Em síntese, vimos que o discurso materializado na Lei 11.340/2006, afirma 

uma necessidade de proteção em relação ao sujeito mulher. A mulher, retratada 

discursivamente como “vitimizada”, é estereotipada como frágil, pois, é preciso que ela 

tenha uma lei que a defenda. Já, o enunciador é estereotipado como defensor da 

igualdade.  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados finais da pesquisa mostram que os discursos materializados no 

campo jurídico materializam relações entre o campo político/jurídico e o campo 

religioso. Verificamos que a transposição do discurso religioso para o âmbito do 

discurso político/jurídico se dá quando o enunciador se baseia em passagens bíblicas 

ou valores morais cristãos para a elaboração dos projetos de Lei e das Leis.  
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