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Resumo: 
O trabalho teve como objetivo avaliar a altura, diâmetro do caule e potencial hídrico do 
feijão-caupi irrigado com água salina em diferentes fases fenológicas. O experimento 
foi conduzido em lisímetros de drenagem, sob casa de vegetação, no delineamento 
inteiramente casualizado com sete tratamentos, sendo: T1- água pura; T2 - água 
salina; T3- água salina do plantio até o final da fase I; T4- água salina da fase I até 
final da fase II; T5- água salina só na fase II; T6- água salina só na fase III e, T7- água 
pura alternado com água salina, com três repetições. Nos tratamentos salinos adotou-
se uma lâmina de lixiviação de 20% e uma condutividade elétrica da água de 2,5 dS 
m-1. A lâmina de irrigação foi determinada com base na demanda da cultura. Os 
resultados demonstraram que não houver diferença significativa entre os tratamentos, 
evidenciando que a fração de lixiviação de 20% foi adequada para manter a salinidade 
do solo adequada a cultura. 
 
Palavras-chave: Estresse salino, fases fenológicas, crescimento.  
 

Influence of irrigation with saline water in height, stem diameter and water 
potential of irrigated cowpea plant in different phenological phases1

 

 
ABSTRACT 
The study aimed to assess the height, stem diameter and water potential of irrigated 
cowpea with saline water at different crop stages .The experiment was conducted in 
drainage lysimeters under greenhouse conditions in a completely randomized design 
with seven treatments: T1- pure water ; T2 - saline water ; T3 saline water from the 
planting to the end of phase I; T4 brine until the end of Phase I Phase II ; T5- saline 
water only in phase II; T6- saline water only in phase III and , T7- pure water alternating 
with brine, with three replications. In the saline treatments adopted it was a 20 % 
leaching blade and electric conductivity of 2.5 dS m-1. The water depth was determined 
based on demand culture. The results showed that there was no significant difference 
among treatments , indicating that 20% leaching fraction was adequate to maintain 
adequate soil salinity culture . 
 

KEYWORDS: Salt stress, phenological phases, growth. 
 

 
INTRODUÇÃO 

A instabilidade climática afeta o feijoeiro, provoca grande oscilação na 
produção nacional de feijão, sendo que em regiões onde ocorre distribuição irregular 
das precipitações pluviais o emprego de irrigação é essencial (GUIMARÃES et 
al.,1996).  

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 (KLAR, 1991; MAROUELLI et al.,1994). Nas 
regiões áridas e semiáridas é extremamente importante o correto manejo da irrigação 
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uma vez que as condições de clima do Nordeste (altas temperaturas, baixa 
pluviosidade e os elevados teores de sais nas águas de irrigação), vêm causando 
problemas de salinização nos solos limitando a produção agrícola e reduzindo a 
produtividade das culturas a níveis antieconômicos.  

Os solos salinos (CEe maior que 4,0 dS.m-1) apresentam uma concentração de 
sais suficientemente alta para reduzir o crescimento da maioria das plantas, e os 
efeitos podem ser causados pela dificuldade de absorção de água, toxicidade de íons 
específicos e pela interferência dos sais nos processos fisiológicos.  

Segundo Morales et al. (2001), o estresse salino pode variar conforme as 
partes da planta, a adaptação se relaciona conforme a espécie, entre genótipos e 
entre as fases fenológicas. Portanto esse trabalho tem como objetivoavaliar a altura, 
diâmetro do caulee potencial hídrico do feijão-caupi irrigado com água salina em 
diferentes fases fenológicas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi conduzido em 21 lisímetros de drenagem, com as seguintes 

dimensões: 1,0 m de largura, 1,40 m de comprimento e 0,80 m de profundidade 
instalados, sob ambiente protegido, na área experimental da Universidade Estadual 
Sudoeste da Bahia (UESB). 

O preenchimento dos lisímetros foi feito com solo seco ao ar, homogeneizado, 
e passado em peneira com malha de quatro milímetros. Foi utilizado o horizonte B de 
um solo do tipo latossolo amarelo háplico.  

A água salina utilizada nas irrigações foi preparada mediante a adição de NaCl 
e CaCl2 em quantidades necessárias para se obter uma condutividade elétrica (CEai) 
de 2,5 dS m-1 e uma relação iônica, em peso, equivalente a 3Na:2Ca MEDEIROS 
(1992).  

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com sete 
tratamentos e três repetições, perfazendo o total de 21 unidades experimentais, 
sendo: T1- água pura; T2 - água salina; T3- água salina do plantio até o final da fase I; 
T4- água salina da fase I até final da fase II; T5- água salina só na fase II; T6- água 
salina só na fase III e, T7- água pura alternado com água salina. Nos tratamentos 
salinos utilizou-se uma fração de lixiviação de 20%.  

O plantio do feijão-caupi variedade BRS Xique-Xique foi realizado dentro e fora 
dos lisímetros em sulcos espaçados 0,50 m entre si, com 20 sementes por metro 
linear de sulco, sendo que foi feito um desbaste aos 15 dias após a emergência 
deixando-se apenas 26 plantas por lisímetro.  

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. As fases fenológicas foram separadas em fase I (vegetativa), 
fase II (reprodutiva) e fase III (enchimento de grãos). 

O diâmetro do caule foi medido com um paquímetro no final de cada fase 
fenológica. 

A altura do caule foi medida com régua graduada em centímetros, pela 
distância do nó cotiledonar até a extremidade apical da haste principal, também no 
final de cada fase fenológica. 

O potencial de água na folha, antes do amanhecer foi medido em uma folha 
superior de uma única planta de cada lisímetro. O equipamento utilizado para as 
medições do potencial de água na folha foi a câmara de pressão (Scholander et al. 
1965). 

Os dados obtidos foram submetidos análise de variância, adotando-se um nível 
de 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na avaliação de todas as variáveis estudadas constatou-se pela análise de 
variância que não houve diferença significativa entre os tratamentos, ao nível de 5% 
de probabilidade.  Isso demonstra que a fração de lixiviação de 20% foi adequada para 
manter a salinidade do solo adequada a cultura ou que a cultura consegue se adaptar 
ao ambiente salino, quando submetida a curtos períodos de estresse, sem que suas 
funções fisiológicas ou produtivas sejam afetadas pela salinidade. 

Na Figura 1 encontra-se o diâmetro, a altura e o potencial hídrico do feijão 
caupi em função dos tratamentos. 
  

  

Figura 1 – Diâmetro médio de caule (a) e altura média de planta (b) e potencial hídrico (c) 

do feijão caupi em função dos tratamentos salinos.  

 
Verifica-se na figura acima que a altura das plantas variou pouco com os 

tratamentos, mostrando que a água de irrigação com condutividade elétrica de 2,5 
dSm-1 não exerceu nenhuma influencia negativa à planta, ocasionado pela absorção 
de íons tóxicos como o cloro, intoxicação iônica pelo o excesso de sais  no solo e uma 
diminuição do potencial hídrico das células, levando a planta a crescer normalmente, 
igual a plantas irrigadas com água pura. Trabalho realizado em amendoinzeiros, 
Correia et al. (2005) demonstra que com o aumento da salinidade ocorre uma redução 
na altura das plantas, fato não observado no experimento. 

Os dados obtidos mostram que o diâmetro do caule variou pouco entre os 
tratamentos, contrariando os resultados obtidos por Paiva (2014), que em plantas 
irrigadas com água salina com condutividade de 3,0 dS m-1 durante todo o ciclo da 
cultura teve o seu diâmetro do caule reduzido. Resultados obtidos por Almeida et al. 
(2012) mostrou que ocorreu um aumento linear no diâmetro do caule com o emprego 
dos tratamentos salinos, sendo esses resultados contrário a maioria dos resultados 
obtidos por outras pesquisas. Pesquisas realizadas por outros autores com Carvalho 
et al. (2010) demonstram que o diâmetro do caule tem correlação com a produtividade, 
tendo maior produtividade quanto maior o diâmetro do caule. 

Os valores do potencial hídrico obtidos também não apresentaram diferença 
significativa pela análise de variância. Isso pode ter ocorrido em virtude do solo dos 
lisimetros estarem próximos da capacidade de campo no momento da leitura ou 
devido à baixa salinidade do solo, que pudesse provocar influência no potencial 
hídrico, causando um possível estresse à planta. Estudo realizados por Souza et al. 
(2011) demonstra que com o aumento da salinidade do solo diminui o potencial hídrico 
da plantas, segundo Larcher, 2000) as plantas só podem absorver água se o seu 
potencial hídrico esteja mais negativo que o potencial hídrico do solo, sendo isso um 
método de ajuste da planta para tolerar a salinidade do solo, relação não encontrada 
no experimento podendo estar relacionado ao fato das plantas terem sido irrigadas 
com água salina em fases fenológicas. 
 

CONCLUSÕES 

 Todos os parâmetros observados não apresentaram diferença significativa em 
relação aos tratamentos, evidenciando que as irrigações com água salina com uma 
fração de lixiviação de 20% não provoca efeitos negativos à cultura. 
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Resumo 
O objetivo deste estudo foi avaliar a morfofisiologia de duas cultivares de Coffea 
arabica L. sob diferentes níveis de sombreamento. As cultivares Acauã e Catuaí 
Vermelho IAC 144 foram avaliadas em seis experimentos (0, 20, 30, 40, 50 e 60% de 
sombreamento), conduzidos de dezembro/2014 a abril/ 2015 na UESB, Campus de 
Vitória da Conquista. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com seis 
repetições. Aos 120 dias após o transplantio analisaram-se a altura da planta, 
diâmetro do caule, índice SPAD, número de folhas e de ramos plagiotrópicos, 
potencial hídrico foliar (Ψwf), teor relativo de água na folha (TRA), área foliar total, e 
massa fresca e seca da parte aérea. Os dados foram submetidos a testes de 
normalidade e homogeneidade de variâncias. Após a realização da análise de 
variância individual, procedeu-se análise conjunta de experimentos. Realizou-se 
análise de regressão para estudo do sombreamento e teste Tukey para comparação 
das médias das cultivares. Para as análises, utilizou-se o SAEG 9.1. A cultivar Acauã 
apresentou melhor crescimento na faixa de 30,2 a 31,3 %, se sobressaindo em 
relação à Catuaí no experimento com 30% de sombreamento. Maiores níveis de 
luminosidade diminuem o Ψwf sem alterar o TRA, sugerindo a adaptabilidade das 
plantas de C. arabica L. a condições de estresse. Não houve efeito dos níveis de 
sombreamento sobre as demais características das cultivares avaliadas. 
 
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Ecofisiologia; Restrição Luminosa. 
 
Morphophysiology arabica coffee cultivars under different shading levels1 
 
Abstract 
The aim of this study was to evaluate the morphophysiology two Coffea arabica L. 
cultivars under different levels of shading. The Acauã and Catuaí Vermelho IAC 144 
cultivars were evaluated in six experiments (0, 20, 30, 40, 50 and 60% shading), 
conducted between December / 2014 and April / 2015 in UESB, Vitória da Conquista 
Campus. Was adopted completely randomized design, with six replications. At 120 
days after transplanting were analyzed plant height, stem diameter, SPAD index, 
number of leaves and plagiotropic branches, leaf water potential (Ψwl), relative water 
content (RWC), total leaf area, and fresh weight and dry shoot. The data were 
submitted to normality and homogeneity of variances test. After the completion of 
individual variance analysis was carried out joint analysis of experiments. Was 
performed regression analysis to study the shading and Tukey test to compare the 
means of cultivars. For the analyzes, it was used the SAEG 9.1. The cultivar Acauã 
showed better growth in the range 30.2 to 31.3%, standing out in relation to Catuaí in 
the experiment with 30% shading. Higher light levels decrease Ψwl without changing 
the RWC, suggesting the adaptability of plants of C. arabica L. to stress conditions. No 
effects of shading levels on the other characteristics of cultivars. 
 
Keywords: Coffea arabica L.; Ecophysiology; Luminous Restriction. 
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Introdução  

O cafeeiro (Coffea arabica L.) é originário dos sub-bosques das florestas 
tropicais da Etiópia, com bom desenvolvimento em áreas sombreadas de altitude. 
Espera-se, portanto, melhores resultados em plantas de café, quando manejadas sob 
suas condições de origem (MANCUSO et al., 2013). 

Dentre os benefícios que o sombreamento de cafezais pode proporcionar, 
podemos citar a melhoria nos aspectos produtivos, redução da bienalidade da 
produção e da seca de ponteiros, bem como menor degradação do ambiente, além de 
apresentar vantagens mercadológicas (DAMATTA, 2004). Entretanto, o excesso de 
sombreamento pode afetar drasticamente plantas jovens de café, de modo a 
prejudicar seu desenvolvimento morfofisiológico (MORAIS et al., 2003). 

Nas condições de semiárido, o sombreamento de cafezais é de fundamental 
importância, visto que este proporciona um microclima favorável às diferentes fases de 
desenvolvimento do cafeeiro, amenizando os efeitos dos estresses provocados pela 
exposição das plantas ao sol (SOUZA, 2010). 

As informações existentes na literatura acerca da arborização são escassas, 
variando em função das características de cada região, dentre as quais estão a 
altitude, temperatura, radiação fotossinteticamente ativa e fertilidade do solo (RICCI et 
al., 2013). Desta forma, diagnosticar possíveis alterações em cafeeiros conduzidos em 
ambientes sombreados e a pleno sol, pode auxiliar no entendimento dos efeitos do 
sombreamento nas plantas, de modo a definir qual nível de luminosidade é mais 
favorável ao seu crescimento e desenvolvimento. 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes 
níveis de sombreamento na morfofisiologia de plantas jovens de duas cultivares de 
Coffea arabica L., nas condições de Vitória da Conquista - BA.  
 
Material e métodos 

O trabalho foi realizado entre dezembro/2014 e abril/2015, na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. As mudas com quatro pares 
de folhas foram transplantadas individualmente para vasos cilíndricos com capacidade 
de 60 dm3. Os recipientes foram previamente preenchidos com substrato (75% de 
subsolo peneirado e 25% de esterco bovino). A calagem e adubações foram 
realizadas com base na análise química do solo, e conforme recomendação técnica da 
Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. 

Logo após o transplante, os vasos foram dispostos em ambientes cobertos com 
telados de polietileno de cor preta, de diferentes malhas (20, 30, 40, 50 e 60% de 
sombreamento), além de um ambiente a pleno sol. Cada nível de sombreamento foi 
considerado um experimento, onde foram avaliadas duas cultivares (Acauã e Catuaí 
Vermelho IAC 144), com seis repetições, em delineamento inteiramente casualizado. 
Durante o ensaio buscou-se manter o substrato em sua capacidade de campo. 

Aos 120 dias após o transplantio avaliaram-se a altura da planta, diâmetro do 
caule, índice SPAD, número de folhas e de ramos plagiotrópicos, potencial hídrico 
foliar (Ψwf), teor relativo de água na folha (TRA), área foliar total, e massa fresca e 
seca da parte aérea. 

Os dados foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade de 
variâncias. Após a realização da análise de variância individual, foi realizada a análise 
conjunta de experimentos, respeitando-se relação entre resíduos de até 1:6, de acordo 
com Banzatto & Kronka (2006). Havendo significância procedeu-se análise de 
regressão para o estudo dos níveis de sombreamento e teste Tukey a 5% de 
probabilidade para comparação das médias das cultivares. Os modelos de regressão 
foram definidos com base na significância, pelo teste “F” a 5% de probabilidade, no 
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valor do coeficiente de determinação (acima de 70%) e melhor explicação biológica 
para a característica em estudo. Para as análises utilizou-se o SAEG, versão 9.1.  

 
 
Resultados e discussão 

Para todas as características avaliadas realizou-se análise conjunta para os 
níveis de sombreamento de 20 a 60%, em razão de o experimento a pleno sol não 
atender à relação aceitável entre resíduos. Não houve diferença significativa entre os 
tratamentos quanto à altura, diâmetro do caule, SPAD, número de folhas e de ramos, 
e TRA. 

 
*Significativo pela análise de variância da Regressão, a 5% de probabilidade. 

 
Figura 1. Potencial Hídrico Foliar (Ψwf), massas fresca (MFPA) e seca da parte aérea 
(MSPA), e área foliar total (AF) de cultivares de café em função de diferentes níveis de 
sombreamento. Vitória da Conquista - BA, 2015. 

 
Observou-se efeito linear crescente dos níveis de sombreamento sobre o Ψwf das 

cultivares (Figura 1A). Embora as plantas tenham apresentado TRA semelhante entre 
os experimentos, foi verificado um incremento de 63,4% no Ψwf com o aumento da 
restrição luminosa. Os menores valores de Ψwf observados podem ter sido 
desenvolvidos pelas plantas por meio do ajustamento osmótico. Esse mecanismo é 
responsável pela formação de um gradiente favorável à absorção de água e 
manutenção da turgescência celular (NASCIMENTO, 2009). César et al. (2010) 
também verificaram acréscimo no Ψwf com o aumento do sombreamento em café.  

Observou-se interação dos fatores (cultivares e níveis de sombreamento) para 
massa fresca (MFPA) e seca da parte aérea (MSPA), e área foliar total (AF). 

Na figura 1B e 1C, observa-se efeito cúbico dos níveis de sombreamento sobre a 
MFPA e MSPA da cultivar Acauã, com valores máximos nos níveis de 30,5 e 30,2%, e 
mínimos em 54 e 54,4%, respectivamente. Já para Catuaí, não foi encontrado modelo 
significativo. Tatagiba et al. (2010), trabalhando com café arábica, detectaram maiores 
valores na matéria seca da parte aérea e total das mudas submetidas a níveis 
moderados de sombreamento. Segundo estes mesmos autores, intensas radiações 
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solares podem ocasionar redução da matéria seca da parte aérea em mudas. Da 
mesma forma, sombreamentos muito acentuados podem afetar negativamente a 
fotossíntese, de modo a comprometer o acúmulo de matéria seca nas plantas.  

A cultivar Acauã apresentou maiores MFPA e MSPA que a Catuaí ao nível de 
30% de sombreamento. Isso evidencia a maior capacidade desta variedade em se 
adaptar a tal condição, de modo a alocar maior quantidade de biomassa para a parte 
aérea. Nos demais níveis de restrição luminosa, não houve diferença significativa 
entre as cultivares para essas características.  

Na figura 1D, verifica-se efeito cúbico dos níveis de sombreamento sobre a AF 
da cultivar Acauã, com valores de máximo e mínimo nos níveis de 31,3 e 53,6%, 
respectivamente. Para a cultivar Catuaí, observou-se efeito linear positivo dos níveis 
de sombreamento sobre este parâmetro. Paiva et al. (2003) verificaram maior valor 
médio de área foliar em mudas de café mantidas sob sombreamento médio. Já 
Tatagiba et al. (2010), observaram aumento contínuo da área foliar em função do 
aumento dos níveis de restrição luminosa. Esses resultados demonstram a 
capacidade do cafeeiro em se adaptar a condições de sombra, de modo aumentar a 
superfície fotossintetizante, aproveitando melhor as baixas intensidades de luz 
(MANCUSO et al., 2013). 

A cultivar Acauã apresentou maior AF que a Catuaí no experimento com 30% de 
sombreamento. Isso evidencia a maior capacidade da cultivar Acauã quanto à 
evitação ao sombreamento. Nos demais níveis analisados não houve diferença 
significativa entre os genótipos para esta variável. 

 
Conclusões 

A cultivar Acauã apresenta melhor crescimento na faixa de 30,2 a 31,3 %, se 
sobressaindo em relação à Catuaí no experimento com 30% de sombreamento. 
Maiores níveis de luminosidade diminuíram o Ψwf sem alterar o TRA, sugerindo a 
adaptabilidade das plantas de C. arabica L. a condições de estresse. Não houve efeito 
dos níveis de sombreamento sobre as demais características das cultivares avaliadas. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio em pastos de 
Brachiaria Brizantha cv. Marandu diferidos, do desempenho de novilhas Nelore e da 
avaliação econômica. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso (DIC), com 
quatro tratamentos (doses de nitrogênio) e quatro repetições (número de piquetes 
adubados), sendo: T1 = pasto diferido sem adubação nitrogenada; T2 = pasto diferido 
com 50 Kg de N.ha-1; T3 = pasto diferido com 100 Kg de N.ha-1; e T4 = pasto diferido 
com 150 Kg de N.ha-1. A área experimental compreendia em 10 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. Para avaliar o desempenho animal foram utilizadas 48 
novilhas da raça Nelore, com média de 8 meses de idade e com peso corporal inicial 
de 178,69 ± 26,67 kg, sendo distribuídas 3 novilhas por piquete em todos os 
tratamentos. Para análise econômica, foi adotado o método de orçamento parcial, 
considerando-se os elementos que variam com o desenvolvimento dos animais e com 
o sistema de alimentação de cada tratamento testado como sistemas de manejo. Os 
efeitos dos sistemas de manejo foram avaliados pela significância observada entre 
tratamentos por meio do teste F, em níveis de 5 % de probabilidade, e as médias 
comparadas entre si pelo teste tukey.  
 
Palavras–chave: Ganho de peso, brachiaria brizantha, viabilidade.  

 
Pastures degraded recovery under different capacity systems with economic 
assessment of heifers nelore performance ¹  
Abstract: The objective was to evaluate the effect of different nitrogen rates on 
Brachiaria brizantha cv. Marandu deferred performance of Nelore heifers and 
economic evaluation. We used the completely randomized design (CRD) with four 
treatments (of nitrogen) and four repetitions (number of fertilized pickets), as follows: 
T1 = differed pasture without nitrogen fertilization; T2 = deferred pasture with 50 kg of 
N.ha-1; T3 = pasture deferred 100 kg N.ha-1; and T4 = deferred pasture with 150 kg 
N.ha-1. The experimental area consisted of 10 hectares (ha) consisting of Brachiaria 
(Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu, established for about 10 years, who were 
divided into 16 paddocks (PIQ.) With approximately 0.6 ha each. To evaluate animal 
performance were used 48 Nelore heifers, averaging eight months old and initial body 
weight of 178.69 ± 26.67 kg, being distributed three heifers per paddock in all 
treatments. For economic analysis, it adopted the partial budget method, considering 
the elements that vary with the development of animals and the feeding system of each 
treatment tested as management systems. The effects of tillage systems were 
evaluated for significance observed between treatments through the F test at levels of 
5% probability, and the averages compared by Tukey test.  
 

Keywords: Weight gain, Brachiaria brizantha, viability 
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Introdução  
A pecuária brasileira está baseada na exploração de 170 milhões de hectares de 

pastagens, dos quais apenas 63% são pastagens cultivadas, distribuídos em 

aproximadamente 2,7 milhões de estabelecimentos rurais e com um efetivo numero de 

bovinos acima de 200 milhões de cabeças (IBGE, 2009). Com a característica de ter a 

maioria de seu rebanho criado a pasto à pecuária brasileira se constitui na forma mais 

econômica e prática de produzir e oferecer alimentos para os ruminantes (FERRAZ & 

FELÍCIO, 2010). Entretanto as pastagens brasileiras devido a degradação de boas 

áreas dessas pastagens vêm apresentando um déficit na produção. A degradação de 

pastagens é um fenômeno de abrangência global, sendo um evento comum em 

pastagens formadas em diferentes ecossistemas da América Latina tropical (DIAS-

FILHO & ANDRADE, 2006; HARRIS, 2010). Atualmente diversas estratégias são 

utilizadas para disponibilização de forragem suplementar durante o período crítico do 

ano, sendo o diferimento de pastagens que é uma estratégia de manejo da pastagem 

que se destaca pela praticidade e pelo menor custo, visando minimizar os efeitos do 

déficit de forragem na época seca sobre o desempenho animal, segundo Martha 

Júnior et al. (2004) essa alternativa é válida quando forem admitidas, no sistema, 

taxas de lotação de até 1,5 UA/ha/ano e produtividades inferiores a 250 kg de ganho 

de peso/ha/ano. Uma vez que, o consumo de forragem é o principal fator determinante 

do desempenho de animais em pastejo, é influenciado por vários fatores associados 

ao animal, ao pasto, ao ambiente e às suas interações (CARVALHO et al, 2007). 

Material e Métodos  
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, município de Macarani -BA. A área 
experimental compreendia em 10 hectares (ha), constituídos por Brachiaria brizantha 
cv. Marandu, que foram divididos em 16 piquetes (PIQ.) com aproximadamente 0,6 ha 
cada.  
Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso (DIC), com quatro tratamentos e 
quatro repetições, sendo: T1 = pasto diferido sem adubação nitrogenada; T2 = pasto 
diferido com 50 Kg de N.ha-1; T3 = pasto diferido com 100 Kg de N.ha-1; e T4 = pasto 
diferido com 150 Kg de N.ha-1.  
O período experimental foi de 230 dias, sendo 107 dias de diferimento, 15 dias de 
adaptação dos animais à dieta experimental e 108 dias de pastejo e coleta de dados. 
Foram colocados os animais reguladores na área experimental para realizar o pastejo 
de uniformização.  
Os piquetes foram vedados durante 107 dias, e foram utilizados no período 
considerado seco, apropriado para o início da utilização das pastagens diferidas na 
região.  
A fonte de nitrogênio utilizada foi a ureia, que foi aplicada a lanço, de acordo com as 
quantidades estabelecidas nos tratamentos, referentes às doses de 50, 100 e 150 Kg 
de N.ha-1, respectivamente.  
Para a avaliação do desempenho animal, utilizou-se inicialmente 48 novilhas Nelore, 
com média de 8 meses de idade e com peso inicial de 178,69 ± 26,67 kg, sendo 
distribuídas 3 novilhas por piquete. O sistema de pastejo foi o de lotação contínua, 
com taxa de lotação variável, utilizando animais reguladores, segundo a técnica "put 
and take" (MOTT & LUCAS, 1952).  
As novilhas receberam um suplemento previamente balanceado para 0,2% do peso 
corporal, para todos os tratamentos, com o intuito de atingir ganhos médios diários de 
0,400 kg (NRC, 1996).  
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As novilhas foram pesadas no início e no fim do período experimental, após jejum. 

Foram feitas duas pesagens intermediárias, para os ajustes da taxa de lotação e 

avaliação do desempenho animal.  

Resultados e Discussão 

Não foi observado efeito (P>0,05) das doses de nitrogênio sobre o peso corporal final, 

com valor médio de 202,7 kg (TABELA 2). Este resultado pode ser justificado pela 
semelhança da composição bromatológica da forragem, do consumo dos nutrientes, e 
da oferta de lâmina foliar.  
Verificou-se efeito linear crescente (P<0,05) para o ganho médio diário (GMD), no 
período inicial de pastejo (TABELA 2). O aumento do GMD certamente foi ocasionado 
pelos efeitos positivos da adubação nitrogenada, e pela qualidade nutricional da 
forragem, permitindo o consumo de forragem com maior valor nutritivo neste período.  
Apenas os animais do tratamento sem adubação nitrogenada não conseguiram atingir 
o GMD de 0,400 kg.dia-1, no período inicial de pastejo, com o suplemento formulado 
de acordo com o NRC (1996) estabelecido para este ganho. Estes resultados podem 
ser atribuídos à qualidade nutricional da forragem presente neste tratamento, que 
apresentou o menor teor de PB (4,56%), uma baixa produção de PB (152,72 kg.ha-1), 
em comparação aos tratamentos adubados com nitrogênio, além de um alto teor de 
FDNcp (70,23%).  
Santos et al. (2004) analisaram o desempenho de tourinhos Limousin-Nelore em 
pastos de Brachiaria decumbens cv. Basilisk diferidos por 210 dias, e relataram GMD 
de 0,235 kg.dia-1 com a oferta de forragem média de 36%.  

No período final de pastejo, as doses de nitrogênio não influenciaram (P>0,05) 
o GMD, com valor médio 0,275 kg.dia-1 (TABELA 2). Este resultado pode ser 
explicado pela semelhança da qualidade nutricional da forragem, 
consequentemente ocasionou um menor aproveitamento dos nutrientes disponíveis 

na forragem, afetando o desempenho animal. Ocorreu efeito quadrático (P<0,05) para 
o GMD total, que apresentou um o ponto de máxima de 83 Kg de N.ha-1, possuindo 
aproximadamente 0,337 kg.dia-1 (TABELA 2).  
Para o ganho de peso por área (GPA) e o ganho de peso por área por dia (GPAD), as 
doses de nitrogênio promoveram efeito quadrático (P<0,05), com ponto de máxima de 
99 Kg de N.ha-1 para ambos os ganhos, com valores estimados de 192 kg.ha-1 e de 
1,8 kg.ha-1.dia-1 (TABELA 2).  
O decréscimo do ganho de peso foi influenciado pela qualidade da forragem, que 
possivelmente comprometeu o consumo, como consequência, estes animais não 
apresentaram um desempenho satisfatório, além disso, o primeiro ajuste na taxa de 
lotação ocorreu aos 51 dias de pastejo, e os novos animais reguladores não 
conseguiram apresentar um desempenho favorável.  
Para a viabilidade econômica, observou-se que o custo operacional efetivo total, o 
custo operacional total e do custo total foram maiores para o tratamento com 150 Kg 
de N.ha-1, com valores de R$ 902,63, R$ 1.002,16 e R$ 1.371,95, respectivamente. 
Estes valores foram influenciados pela maior quantidade de ureia utilizada neste 
tratamento, tornando os custos mais onerosos.  
Conclusões  
O consumo e a digestibilidade dos nutrientes são fundamentais para o desempenho 
animal, e os pastos diferidos e adubados proporcionam maiores consumos e 
digestibilidade da proteína bruta e dos nutrientes digestíveis totais.  
Os dados da viabilidade econômica demonstram que o tratamento com 50 Kg de N.ha-
1 é o mais viável financeiramente, nas condições de realização desta pesquisa.  
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo quantificar a contribuição da 

inoculação de bactéria diazótrofica, similar ao gênero Herbaspirillum, e doses de 

nitrogênio no desenvolvimento inicial de mudas de dois genótipos de eucalipto l144 e 

1528. Foram utilizados os tratamentos, com isolados J1, as doses de 0, 50,100 e 150 

kg.ha-1 e uma testemunha absoluta. O experimento foi conduzido em delineamento 

inteiramente ao acaso com 4 repetições em um esquema fatorial 2 x 2. As plantas 

foram colhidas aos 60 dias após o plantio e as variáveis analisadas foram a massa 

fresca e seca da parte aérea, diâmetro do colo e altura. O tratamento que recebeu o 

isolado J1 apresentou incrementos significativos estatisticamente em ambos os 

genótipos utilizados. Os resultados mostraram que a inoculação de bactéria 

diazotrófica pode ser uma estratégia eficiente capaz de contribuir no desenvolvimento 

inicial de mudas de eucalipto. 

Palavras - chave:  Genótipos, Incrementos, Isolado J1. 

INOCULATION EFFECT OF DIAZOTROPHIC BACTERIA AND NITROGEN 

RATES IN  THE INITIAL DEVELOPMENT OF SEEDLINGS EUCALYPTUS 

ABSTRACT: This study had the objective to quantify the contribution of the 

diazotroph bacteria inoculation, similars to the genus Herbaspirillum, and 

nitrogen levels in the initial development of seedlings of  Eucalyptus genotypes 

l144 and 1528.  Treatments were utilized, J1 isolated and doses of 0, 50, 100 

and 150 kg.ha-1. The experiment was conducted in a completely randomized 

design with four replicates in a factorial 2 x 2 x 4. The plants were harvested 60 

days after planting and the variables analyzed were fresh and dry weight of 

shoot, stem diameter and height. The treatment that received isolated J1 

showed statistically significant increases in both genotypes used. The results 

showed that inoculation of diazotroph can be an eficiente strategy to contribute 

to the initial development of Eucalyptus seedlings. 

Keywords: Genotypes, Increases, Isolated J1. 

 

 

INTRODUÇÃO 
O Brasil, apesar de deter uma pequena parte da área de plantios de árvores do 

mundo, contribui anualmente com 17% de toda a madeira colhida, em decorrência da 

alta produtividade dos plantios de árvores no País. As florestas plantadas de eucalipto, 

pinus e demais espécies utilizadas para fins industriais representam uma importante 

cadeia produtiva no cenário brasileiro, cujo maior benefício ao País pode ser resumido 

no tripé da sustentabilidade – econômico, social e ambiental (IBÁ, 2014). 

Devido às características de rápido crescimento, produtividade, ampla 

diversidade de espécies, grande capacidade de adaptação e por ter aplicação para 

diferentes finalidades (Mora & Garcia, 2000). 
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O sucesso de um empreendimento florestal depende da escolha da espécie, de 

acordo com uso a ser dado à floresta, da procedência da semente e principalmente, 

das mudas levadas para o campo, as quais, além de resistirem às condições adversas 

lá encontradas devem ser capazes de se desenvolver, expressando todo o seu 

potencial de crescimento (RIBEIRO et al., 2001). 
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Dentre as várias formas de aumentar a produção vegetal, destaca-se a 

importância do suprimento de nitrogênio, elemento que participa da síntese de 

proteínas e enzimas que garantem a vida do vegetal (CARVALHO, 2002). 

(Silveira, 2008) relata que Inoculantes biológicos tem se mostrado uma 

excelente opção em relação aos métodos tradicionais de auxílio à produtividade, como 

por exemplo, uso de fertilizantes à base de uréia.De acordo com (Cattelan et al., 1999) 

rizobactérias possuem a habilidade de produzir ou mudar a concentração de 

fitohormônios como ácido indol-acético, giberélico, citocininas e etileno, fixação de N2 e 

antagonismo contra microrganismos fitopatogênicos. 

Inoculantes biológicos de rizobactérias vem sendo amplamente estudado e utilizado 

em culturas agronômicas com ganhos significativos e ainda pouco explorado na área 

florestal, diante do exposto o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da inoculação 

de bactérias e doses de nitrogênio no desenvolvimento inicial de clones de eucalipto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

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

UESB, no município de Vitória da Conquista no período de maio de 2015 até 

agosto de 2015, para avaliar o efeito da inoculação de bactéria diazotrófica 

(estirpe nativa) similar ao gênero Herbaspirillum e diferentes doses de 

nitrogênio em clones de eucalipto.O município de Vitória da Conquista - BA 

está localizado na latitude 15,95º S e longitude 40,88º W, a uma altitude de 839 

m (CPTEC, 2009). O clima na região é tropical de altitude (Cbw), segundo a 

classificação de Köeppen e Geiger, as médias de temperatura máxima e 

mínima são, respectivamente, 25,3 e 16,1 ºC.  

 Foi utilizado o isolado bacteriano oriundo de Vitória da Conquista – BA, 

obtidos por (Silva, 2011), caracterizado como um dos maiores produtoras de 

AIA o isolado J1 no híbrido de milho AG 1051 Agroceres. O isolado foi crescido 

em meio DYGS (BALDANI,1996) líquido por 5 dias a 30°C por 100 RPM, em 

seguida riscados em placa de Petri com meio Batata sólido, para verificação da 

pureza.   

 A Inoculação foi feita com dois mL da cultura crescida (1,4 x 107 

células.mL-1) em meio DYGS inoculada diretamente no sistema radicular das 

mudas. O experimento foi conduzido no campo experimental.  Foram 
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adquiridas do veredas clones Florestais os seguintes clones I 144 e outro clone 

1528 ambos com 80 dias de idade.  
O solo utilizado nos vasos foi coletado da camada 0 - 20 cm do horizonte A de 

um Latossolo Amarelo Distrófico Típico, coletados no Campus experimental UESB. A 

análise química de solo apresentou os seguintes resultados: pH em água = 4,8; P = 1 

mg.dm-3, K+: 0,26 Cmolc .dm-3; Ca2 = 1,7 Cmolc.dm-3; Mg2+ = 0,9 Cmolc. dm-3;  Al3+ = 

0,3 Cmolc.dm-3;  M.O = 0 g dm-3. As recomendações das correções e adubação foram 

realizadas conforme (BELOTE, 2001).  

Os tratamentos testemunha com 0Kg, 50,100 e 150kg.ha-1 de nitrogênio foram 

aplicados via solução de Sulfato de Amônio de uma única vez. A adubação fosfatada e 

Potássica foi aplicada a lanço e homogeneizada por vaso. O experimento foi 

conduzido em campo em delineamento experimental inteiramente casualizado, em um 

esquema fatorial 2 x 2 x 4,  com quatro repetições, num total de  72 vasos com 

capacidade de 12 dm3. Os tratamentos consistiam na avaliação de dois genótipos de 

eucalipto I144 e outro clone 1528  na presença e  ausência do inoculante juntamente 

com quatro doses de Nitrogênio. 

 As variáveis analisadas foram massa fresca da parte aérea (MFPA), 

massa seca da parte aérea (MSPA), diâmetro do colo e altura. Os dados 

obtidos foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro Wilk), variância 

dos erros e homogeneidade dos erros (Bartlet); posteriormente aplicada a 

análise de variância (ANOVA) através do teste f a 5% de probabilidade e as 

médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. As análises foram 

feitas com o auxílio do programa SISVAR versão 4.3 (Ferreira, 2011). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

     Para o clone I 144 a variável diâmetro apresentou melhor resultado na presença de 

inoculante juntamente com doses, também para as variáveis altura e massa fresca da 

parte aérea se destacaram nos mesmos tratamentos (Tabela 1).  

Tabela 1 – Altura (H), diâmetro do colo (DC), peso da massa fresca da parte 

aérea (MFPA) e peso da massa seca da parte aérea (MSPA) de mudas 

oriundas do clone I144 de E. Urophylla sob diferentes doses de Nitrogênio e o 

inoculantede bactéria diazotrófica (estirpe nativa) similar ao gênero 

Herbaspirillum sp. aos 60 dias após o plantio, AI (Ausência de inoculante) e PI 

(Presença de inoculante. 
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*Medias seguidas pelas letras minúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

    Para a variável diâmetro em relação as doses de nitrogênio não houve resultados 

significativos, enquanto que para todas as outras variáveis houve resultado 

significativo  na presença da estirpe J1 par o clone 1528. 

    Para altura e massa fresca de mudas os tratamentos em que o inoculante estava 

presente foi significativamente melhor. 

(Teixeira, 2001) relata que  na propagação clonal do eucalipto, comprovou-se a 

eficiência de isolados de rizobactérias que esses incrementos na biomassa radicular 

variam de acordo com o clone de eucalipto. 

      (Chanway, 1997) observou isolados de Pseudomonas e Arthrobacter, sabidamente 

colonizadores do sistema radicular e estimuladores do crescimento de canola ( 

Brassica campestris L. E B. napus L.) Foram efetivos em incrementar altura e 

biomassa de plantas de abeto negro e branco (Picea glauca (Moench) Voss após 

inoculação de raizes ou mudas. Em outras espécies arbóreas a produção de 

crescimento relatam incremento na biomassa de mudas em relação ao controle não 

inoculado. 

 

Tabela 2 – Altura (H), diâmetro do colo (DC), peso da massa fresca da parte 

aérea (MFPA) e peso da massa seca da parte aérea (MSPA) de mudas 

oriundas do clone 1528 de E. Urophylla sob diferentes doses de Nitrogênio e o 

inoculantede bactéria diazotrófica (estirpe nativa) similar ao gênero 

Herbaspirillum sp. aos 60 dias após o plantio. 

*Medias seguidas pelas letras minúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade 

Variáveis 

Tratamentos DC (mm) H (cm) MFPA (g) MSPA (g) 

AI X 0N 7,5a 41,25ab 28,19ab 18,37 

AI X 50N 5,75ab 38,50b 22,63ab 13,89b 

AI X 100N 5,75ab 34,50b 17,0c 7,22c 

AI X 150N 7,0a 43,50a 54,25a 23,14a 

PI X 0N 6,75b 39,50 40,32b 20,76a 

PI X 50N 9,5a 46,25 50,65ab 26,38a 

PI X 100N 7,25ab 45,25 57,38a 23,35a 

PI X 100N 8,25a 46 64,04a 27,0a 

  

Variáveis 

Tratamentos DC (mm) H (cm) MFPA (g) MSPA (g) 

AI X 0N 7,0a 42,25ab 38,50b 20,20ab 

AI X 50N 6,75ab 37,75b 29,69b 16,39b 

AI X 100N 6,5ab 45,50a 46,71ab 24,82a 

AI X 150N 7,5a 47,0a 52,38a 21,0b 

PI X 0N 6,75b 42,25ab 42,67ab 20,51ab 

PI X 50N 8,5a 45,0ab 53,5ab 17,17c 

PI X 100N 7,75a 41,82b 58,50a 29,07a 

PI X 150N 7,5ab 43,75ab 62,54a 23,54ab 
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CONCLUSÃO 
 

        Ao utilizar o isolado J1 similar ao gênero Herbaspirillum apresentou os melhores 
desempenhos nas variáveis avaliadas para ambos ps clones em relação aos não 
inoculados se destacando dos demais.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.   
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Estudo do Equilíbrio de fases para sistemas compostos por polietilenoglicol 

8000 g/mol, sulfato de sódio e água 

  

ANNIE NOLASCO ALVES1, VANESSA SANTOS SAMPAIO2 

RESUMO  

Sistemas formados por duas ou mais fases líquidas em equilíbrio termodinâmico são 

muito utilizadas na extração e/ou purificação de compostos usados em processos 

tecnológicos. Para a obtenção de compostos biológicos, os sistemas aquosos 

bifásicos são utilizados estrategicamente, pois as fases são formadas 

predominantemente por água, proporcionando um ambiente ameno para o trabalho 

com compostos biologicamente ativos, preservando sua estabilidade molecular.  

Foram determinados os dados de equilíbrio, assim como as densidades das fases, de 

sistema aquoso bifásico compostos por polietilenoglicol 8000g/mol, sulfato de sódio, 

em pH 2, e água, nas temperaturas de 25 °C,35 °C,45°C. Verificou-se que o aumento 

da temperatura provocou deslocamento da binodal aumentando a região bifásica, 

enquanto que a densidade da fase inferior e superior diminuiu com o aumento da 

concentração.  

PALAVRA CHAVE Dados de equilíbrio, sistemas aquosos bifásicos, temperatura 

ABSTRACT  

Systems formed by two or more liquid phases in thermodynamic equilibrium are widely 

used in the extraction and/or purification of compounds used in technological 

processes. To obtain organic compounds, the aqueous two-phase systems are used 

strategically, because the layers are formed predominantly of water, providing a mild 

environment to work with biologically active compounds while preserving the molecular 

stability. Were determined equilibrium data , as well as the densities of the phases, the 

aqueous system biphasic consisting of polyethylene glycol 8000g / mol , sodium sulfate 

and water at pH 2 , at temperatures of 25 ° C , 35 ° C , 45 ° C. It was found that the 

temperature increase caused by increasing the offset of biphasic binodal region, while 

the density of the upper and lower phase decreased with increasing concentration. 

KEYWORDS Equilibrium data, aqueous two-phase systems, temperature 
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Sistemas formados por duas ou mais fases líquidas em equilíbrio 

termodinâmico são muito utilizadas na extração e/ou purificação de compostos usados 

em processos tecnológicos. Para que esta técnica de extração líquido-líquido seja 

usada para a obtenção de compostos biológicos (proteínas, enzimas, células, vírus, 

organelas, etc.), faz-se necessária a utilização de sistemas em que as duas fases 

sejam semelhantes com o meio aquoso presente nos seres vivos, em termos das 

propriedades físico-químicas. Por isso os sistemas aquosos bifásicos (SABs) 

desempenham um papel estratégico, uma vez que as duas fases são formadas 

predominantemente (60-95%) por água (MISTRY et al,1961).  

Um sistema bifásico pode ser formado a partir de dois 
componentes incompatíveis dissolvidos em água, como polietileno e dextrana, 
ou polietileno e sais, uma vez estabelecidas as condições termodinâmicas específicas 
(temperatura, pressão e composição dos constituintes) (EITEMAN,1991).  

Para utilizar este método de partição/purificação, é necessário obter os dados 
de equilíbrio e as propriedades dos sistemas de fases. Estes dados representam 
graficamente a composição do sistema, no qual componente é represento no eixo 
horizontal, enquanto o outro componente é representado no eixo vertical.  A região 
bifásica e monofásica é separada por uma curva chamada de curva binodal. 

O objetivo deste trabalho foi obter os dados de equilíbrio de sistemas aquosos 
bifásicos formados por PEG 8000 g/mol+Sulfato de sódio em pH 2 em diferentes 
temperaturas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

Foi utilizada soluções estoques de PEG 8000 (50%), sulfato de sódio (20%) em 

pH 2. O pH foi ajustado com ácido sulfúrico. O experimento foi realizado nas seguintes 

temperaturas 25° C, 35° C e 45°C.         

 As curvas binodais foram obtidas através do método turbidimétrico proposto 

por ALBERTSSON, 1986. Com base na binodal, obtiveram-se três pontos globais para 

a construção das linhas de amarração, com massa final de 20g. Após a montagem, os 

sistemas foram deixados por 24 horas em estufa B.O.D., a fim de atingir o 

equilíbrio térmico. Antes da coleta das fases, foi determinado o volume de cada fase. 

Em seguida foram coletadas as fases superior e inferior com auxílio de uma seringa, e 

armazenadas sob refrigeração. Posteriormente, foram determinadas a densidade de 

cada uma das fases com auxílio de um densímetro digital de bancada. A partir 

da Equação 1 foi possível obter a massa, para que fosse possível quantificar os 

constituintes de cada fase.        

                                                              (1) 

A concentração de cada componente nas fases coletadas foi estimada pela 

aplicação da regra da alavanca, proposto por Merchuk et al., 1998. 

                                                               (2) 

Em que w1 e w2 são as composições em fração mássica do LI e sal, 

respectivamente, e a, b, c e d são parâmetros de ajuste da equação. 
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Para determinação dos componentes das linhas de amarração foi utilizado o 

sistema de quatro equações (Equações 3-6) e quatro valores desconhecidos (w1
 s, w1  

i, w2
 s, w2 

i) (HU et al., 2003). 

 

                                                              (3) 

                                                             (4) 

                                                                                                                    (5) 

                                                                                                                    (6) 

Onde w1
 t, w2 

t, w1
 b, w2

b são as composições em fração mássica do LI e do sal 

na fase superior, inferior, respectivamente, a, b, c e d foram ajustados da binodal. E mb 

e mt é a massa da fase inferior e superior, respectivamente 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando o comportamento da curva biondal nas temperaturas estudadas 

verifica-se uma diminuição da solubilidade do PEG à medida que a temperatura 

aumenta, provavelmente, devido à solvatação das moléculas de água para a fase 

inferior. Também foi observado, que o aumento da temperatura levou à diminuição da 

quantidade de sal necessária para formação dos sistemas, dessa forma houve o 

deslocamento da binodal aumentando a região bifásica. Quando energia na forma de 

calor é fornecida ao sistema, a energia cinética média das moléculas também se 

eleva, consequentemente há mudança nas ligações de carbono-carbono da forma 

TRANS (conformação linear devido às interações com as moléculas de água) para a 

forma CIS (enovelada) diminuindo o número de sítios ativos disponíveis para as 

interações com os íons do sal, diminuindo a quantidade de sal necessária à saturação 

energética do polímero, deslocando a binodal para próximo aos eixos do diagrama de 

equilíbrio (DA SILVA e LOH, 2000).    

Para obter as concentrações dos constituintes dos sistemas em cada fase, 

assim como a densidade de cada uma, foram determinadas 3 linhas de amarração 

para cada temperatura. Com relação a densidade, verificou-se uma diminuição da 

densidade, com o aumento da temperatura tanto para a fase superior e inferior. 

Observou-se também que o aumento dos constituintes dos sistemas (PEG, sal, água) 

provocou aumento na densidade de cada fase.      

 A diferença de composição de cada fase está relacionada, provavelmente, a 

relação de exclusão entre o polímero e o sal. Esta exclusão é comum em todos os 

sistemas aquosos bifásicos formados por polímeros+sal. Com o aumento da 

concentração do polímero, houve diminuição da concentração de água. A água 

expulsa da fase superior foi para a fase inferior, na qual interagiu com o sal. 
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CONCLUSÕES  

Foram construídos sistemas aquosos bifásicos formados por PEG 8000+ 

sulfato de sódio+água nas temperaturas de 25 °C, 35 °C e 45°C, em pH 2. Pôde-se 

constatar que o aumento da temperatura provocou um aumento da região bifásica, 

assim como diminuição da densidade da fase inferior e superior. Enquanto que para 

uma mesma faixa de temperatura, a concentração de PEG na fase superior, entretanto 

a densidade diminuiu comparada à inferior, na qual a concentração de sal e água 

aumentou. 

Tabelas e Figuras  

 

Tabela 1. Porcentagem mássica (%m/m) dos sistemas formados por PEG 

8000+Sulfato de sódio com pH2  em diferentes temperaturas.   

 LA Composiçã

o global 

  

  

Fase 

superior 

   

  

 FASE 

INFERIOR  

      

    PEG SAL   PEG SAL ÁGUA    PEG SAL ÁGUA    

                                                25°C 

 1 18,0 5,0  22,4 3,6 73,9  1,5 

 

9,9 88,54    

 2 19,0 5,5  25,7 3,2 71,2  0,3 

 

12,1 87,6    

 3 20,0 6,0  30,0 2,5 67,5  0,2 12,9 86,93    

                                                35ºC 

 1 15,0 5,0  20,9 3,5 75,6 

 

 4,9 7,5 87,6    

 2 16,0 5,5  23,3 3,18 73,52 

 

 1,6 10,0 88,4    

 3 17,0 6,0  28,2 2,50 69,3  1,1 10,8 88,1   

              

                                              45°C 
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 1 14,0 4,5  17,2 3,3 79,5 

 

 0,6 9,5 89,9    

 2 15,0 5,0  21,7 2,6 75,7 

 

 0,4 10,0 89,6    

 3    16,0    5,5   27,1 2,0 70,9  0,3 10,4 89,3  

 

  

 

Tabela 2. Densidade (kg/m³) dos sistemas formados por PEG 8000+Sulfato de sódio 

com pH2  em diferentes temperaturas 
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Linhas de 

amarração 

25°C 35°C 45°C 

   

Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

1 1068,110 1094,270 1059,840 1074,008 1058,822 1055,413 

2 1070,045 1108,791 1062,090 1086,515 1054,044 1068,686 

3 1071,901 1119,032 1064,416 1097,239 1056,497 1079,996 

4 1074,112 1131,083 1065,848 1106,684 1057,292 1090,123 
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RESUMO : 

se com este trabalho avaliar o efeito do preparo do solo e da adubação -Objetivou
sobre a altura, o diâmetro do caule e o índice de clorofila Falker em plantas de 

influênciamandioca, e sua  sobre a comunidade de plantas daninhas .O experimento 
foi implantado em novembro de 2014, na Fazenda Bomba, município de Cândido 

BA, no-Sales delineamento em blocos casualizados ,com quatro tratamentos e seis 
ubdivididas. Nas parcelas, foram dispostos os repetições, em esquema de parcelas s
métodos de preparo convencional e tradicional .Nas subparcelas foram casualizados a 

presença e ausência de calagem e adubação NPK. A calagem e adubação 

diâmetro do caule proporcionaram maior altura de plantas de mandioca e maior .o N
levantamento fitossociológico de plantas daninhas, houve predomínio da espécie 

Diodella teres nos tratamentos sem calagem e adubação; predomínio das espécies 
Croton glandulosus ,Portulaca oleracea, Diodella teres e Richardia scabra nos 

tratamentos com calagem eadubação, para os preparos de solo convencional e 
tradicional. 

PALAVRA CHAVE: Adubação ,Manejo ,Manihot esculenta Crantz. 

 

TITLE: LIFTING PHYTOSOCIOLOGICAL OF WEED AND CHARACTERISTICS OF 
YUCCA PLANTS IN FUNCTION OF PREPARATION OF SOIL AND FERTILIZER 

ABSTRACT : 
The objective of this study was to evaluate the effect of tillage and fertilization on the 
height, stem diameter and Falker chlorophyll content in cassava plants, and its 
influence on the weed community. The experiment was established in November 2014, 
in the Farm Pump, municipality of Cândido Sales-BA, in randomized block design with 
four treatments and six replications in a split plot. The plots were arranged methods of 
conventional and traditional preparation. The subplots were randomized the presence 
and absence of liming and NPK fertilization. The liming and fertilization provided higher 
height of cassava and greater stem diameter plants. In the phytosociological survey of 
weeds, there was a predominance of Diodella kind teres in the treatments without 
liming and fertilization; predominance of species Croton glandulosus, Portulaca 
oleracea, Diodella teres and Richardia scabra with liming eadubação for the 

conventional and traditional soil preparation. 
KEYWORDS: Fertilization, management ,Manihot esculenta Crantz. 

 
 

INTRODUÇÃO: 
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é planta rústica, cultivada em todas as regiões 

brasileiras nas mais diversas condições edafoclimáticas. Geralmente explorada em 
situações desfavoráveis para a maioria das culturas agrícolas com solos ácidos e de 
baixa fertilidade natural e em condições de pluviosidade irregular, sendo cultivada por 
pequenos produtores como cultura de subsistência, em sistemas agrícolas variados e 
sem critérios técnicos definidos (DEVIDE et al., 2009). É uma cultura de grande 
importância como fonte de emprego e renda para pequenos agricultores da região 
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Nordeste do Brasil, especialmente no Sudoeste da Bahia, onde está localizado 
município de Cândido Sales. Segundo Carvalho et al. (2007) nessa região, a maior 
parte dos produtores de mandioca não emprega técnicas de manejo que visam uma 
maior produtividade, como práticas conservacionistas do solo, correção de acidez e 
adubação do solo e plantios com espaçamentos definidos. Diante da necessidade de 
mais estudos sobre o sistema de cultivo na região, foi conduzido este experimento 

com o objetivo de estudar o efeito do preparo do solo e da calagem e adubação sobre 
a altura, o diâmetro de caule e índice de clorofila Falker de plantas mandioca e sua 

influência sobre a comunidade de plantas daninhas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS : 
O experimento foi implantado em novembro de 2014, na Fazenda Bomba, município 

de Cândido Sales – Bahia ,clima Tropical Subúmido (Temperatura média anual de 
20,4°C e precipitação média de 767,4 mm ano-1 .)Utilizou-se o delineamento 

experimental em blocos casualizados, com quatro tratamentos e seis repetições, em 
esquema de parcelas subdivididas. Nas parcelas foramdispostos os métodos de 
preparo do solo convencional (com aração, gradagem e abertura de sulcos feitos com 
trator) e tradicional (com roçagem, encoivaramento, queima e abertura manual de 

covas .)Nas subparcelas foram casualizados a presença e ausência de calagem e 
adubação NPK .A calagem e adubação NPK foi realizada de acordo com a análise de 

solo .A aplicação de calcário (1,5 t ha-1) ,da adubação NPK (88,89 kg ha-1 de uréia, 
33,33 kg ha-1 de cloreto de potássio e 444,44 kg ha-1 de superfosfato simples) foi feita 

segundo recomendação de NOGUEIRA; GOMES, 1999. A variedade utilizada foi a 
Platinão, com manivas de idade aproximada de 18 meses, e diâmetro de 2 a 3 cm. 

Aos 180 dias após plantio, foram avaliadas em plantas de mandioca, as 
características: Altura de plantas - medida do solo ao topo das plantas; Diâmetro do 
caule - medido com paquímetro, 20 cm ao nível do solo, e; Índice de clorofila Falker – 
determinado em folhas fisiologicamente maduras, com aparelho ClorofiLOG modelo 
CFL1030 da Falker. Aos 35 dias após o plantio, foi realizado o levantamento 

fitossociológico de plantas daninhas .Para as amostragens, foi utilizado o quadrado de 
ferro com dimensões de 0,50 x 0,50 m, lançado aleatoriamente dentro da área útil de 
cada subparcela. As plantas daninhas coletadas foram cortadas ao nível do solo, 
separadas, identificadas, contadas e avaliados os parâmetros: Frequência (F): Nº de 
parcelas que contêm a espécie \ Nº total das parcelas utilizadas; Densidade (D): Nº 
total de indivíduos por espécie \ área total coletada; Abundância (A): Nº total de 

indivíduos por espécie \ Nº total de parcelas que contêm a espécie; Frequência 

relativa (FR): freqüência que a espécie ocorreu nas amostragens ,)%(; Densidade 
relativa (DR): razão entre o Nº de plantas de uma espécie e o total de plantas 

amostradas ,)%(; Abundância relativa (AR) = abundância da espécie x 100/abundância 
total de todas as espécies; Índice de valor de importância (IVI) = FR + DR + AR, 

metodologia de Brandão e outros. (1998) ;Massa seca de plantas daninhas – secas 
em estufa de circulação de ar forçada (65ºC, por 72 h) e pesadas .A análise estatística 

realizada com o programa SAEG, versão 9.1, procedendo-se Análise de Variância, 
com as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de F, a de 5% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Segundo a análise de variância, a altura e o diâmetro de caule de plantas de 

mandioca foram influenciados pela calagem e adubação .Na Tabela 1, observa-se que 
o uso de calagem e adubação proporcionou maior crescimento das plantas de 

mandioca (85,97cm) e aumento do diâmetro do caule (20,75mm )incrementando, de 
modo geral, o vigor destas .O uso de doses adequadas de adubação proporciona boa 
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disponibilidade de elementos essenciais ao desenvolvimento vegetativo das plantas, 
resultando em plantas mais vigorosas. Resultados semelhantes foram encontrados 
por Chagas et al. (2007), que observaram que plantas de mandioca submetidas à 

adubação NPK apresentaram-se superiores ao tratamento não adubado .Cardoso 
Junior (2005), estudando o efeito do nitrogênio em cultivo de mandioca, demonstrou 

que o uso deste elemento influenciou a altura destas plantas, e que esse 
comportamento, pode ser decorrente da resposta da planta em aumentar a produção 
de matéria verde à medida que encontra maiores quantidades de nitrogênio 

disponível . 
 

Tabela 1. Altura de plantas, Diâmetro de caule e Índice de clorofila Falker de plantas 
de mandioca em função do preparo do solo e adubação. Cândido Sales – BA, 2015. 

 
Características 

Preparo de solo 
Convencional Tradicional 

Altura (cm) 
Diâmetro (mm) 

Índice de clorofila Falker 

73,50 a 
12,81 a 
99,41 a 

71,28 a 
14,91 a 
94,74 a 

 
Características 

Calagem e 
adubação NPK 

Sem Com 
Altura (cm) 

Diâmetro (mm) 
Índice de clorofila Falker 

58,80 b 
 17,11 b 
 91,91 a 

 85,97 a 
 89,41 a 
 94,71 a 

Médias seguidas por uma mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste F, a 5% de probabilidade. 
 

O índice de clorofila Falker de plantas de mandioca não foi influenciado pela calagem 
e adubação. As condições climáticas no período de avaliação, com reduzida 
precipitação, ocasionando estresse hídrico e dificultando a absorção de nutrientes 

podem ter contribuído para este comportamento . 
Verifica-se que no levantamento de plantas daninhas realizado em área cultivada com 
mandioca sob preparo do solo convencional, aos 35 dias após o plantio, houve 

predomínio da espécie Diodella teres nos tratamentos sem calagem e adubação, 
apresentando Índice de Valor de Importância (IVI) de 197,27  .%Para os tratamentos 

com calagem e adubação, houve predomínio das espécies Portulaca oleracea ,
apresentando Índice de Valor de Importância (IVI) de 11,91 % ,seguida da espécie 

Richardia scabra ,com IVI de 98,19 % (Figura 1). Nas áreas onde foram realizadas a 
calagem e adubação para os dois sistemas de preparo de solo, foi identificada maior 
diversidade de espécies infestantes, o que pode ser atribuído ao aumento da 
disponibilidade de nutrientes (Fukuda et al., 2003). Nas as áreas onde a mandioca foi 

cultivada sob preparo de tradicional, houve predomínio da espécie Diodella teres nos 
tratamentos sem calagem e adubação, apresentando Índice de Valor de Importância 

(IVI) de 272,28  .%Nos tratamentos com calagem e adubação, houve predomínio das 
espécies Croton glandulosus ,apresentando Índice de Valor de Importância (IVI) de 

292,18% ,seguida das espécies Portulaca oleracea, Diodella teres com IVI de 818,17 
% ,829,97 % ,respectivamente. Conhecer as espécies infestantes existentes em uma 

área de cultivo comercial, sua distribuição e populações, permitirá o planejamento de 
estratégias preventivas para a adoção de medidas de controle sustentáveis 

(ALBUQERQUE et al., 2008 .) 
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Figura 1 .Índice de valor de importância de espécies infestantes da lavoura de 
mandioca, em função do preparo de solo e adubação, aos 35 dias após o plantio. A) 
Tratamento convencional sem adubação; B) Tratamento convencional com adubação; 
C) Tratamento tradicional sem adubação; D) Tratamento tradicional com adubação .

Cândido Sales – BA, 2015. 
 

CONCLUSÕES: 
O uso de calagem e adubação proporcionou maior altura e maior diâmetro do caule de 

plantas de mandioca. Houve predomínio da espécie Diodella teres quando não foi 
predomínio das espéciesusada a acalagem e a adubação e  Croton glandulosus ,

Portulaca oleracea, Diodella teres e Richardia scabra quando esta prática foi utilizada ,
nos dois sistemas de preparo de solo avaliados. 
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Resumo 

    Com o objetivo de avaliar características agronômicas de genótipos de mandioca, 
em função da adubação orgânica e da adubação verde, foi conduzido este 
experimento, no município de Belo Campo- BA, no período de novembro de 2013 a 
junho de 2015. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em 
esquema fatorial 9 x 2 x 2, com 9 genótipos de mandioca, na presença ou ausência de 
adubação orgânica e na presença ou ausência de adubação verde. Os genótipos 
utilizados foram 9624-09, Moreninha, Jalé, Verdinha, Mestiça, Mulatinha, Aramaris, 
Poti Branca e Platinão. Para a adubação orgânica, utilizou-se esterco bovino na dose 
de 1,5 kg cova-1, e para adubação verde foi utilizado o guandu (Cajanus cajan), 
semeado um mês após o plantio da mandioca e incorporado aos quatro meses após 
plantio, no início da floração. Após a colheita da mandioca, feita em julho de 2015, 
foram avaliadas a produtividade de raízes tuberosas, a produtividade de parte aérea, a 
porcentagem de massa seca em raízes tuberosas, a porcentagem de amido em raízes 
tuberosas e o rendimento de farinha. O genótipo Poti Branca, com produtividade de 
raízes tuberosas e produtividade de amido acima da média nacional, com maior altura 
de plantas e com pouca ramificação, características associadas a adaptação ao 
plantio mecanizado e à produção de material de plantio, apresenta potencial para 
cultivo na região. 
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz, práticas culturais, produtividade. 

 

ORGANIC MANURE AND GREEN MANURE IN CASSAVA GENOTYPES IN BELO 
CAMPO CITY-BA1

 

Abstract 
In order to evaluate agronomic characteristics of cassava genotypes, depending on the 
organic fertilizer and green manure, This experiment was conducted in the municipality 
of Belo Campo- BA, from November 2013 to June 2015. The experimental design was 
the randomized blocks, in factorial scheme 9 x 2 x 2, with 9 cassava genotypes in the 
presence or absence of organic manure and in the presence or absence of green 
manure. The genotypes used were 9624-09, Moreninha, Jalé, Verdinha, Mestiça, 
Mulatinha, Aramaris, Poti Branca and Platinão. For organic fertilizer, manure was used 
at a dose of 1.5 kg pit-1, and for green manure was used the pigeon pea (Cajanus 
cajan), seeded one month after the planting of cassava and built to four months after 
planting, early flowering. After harvest of cassava, made in July 2015, we assessed the 
productivity of tuberous roots, shoots of productivity, dry matter percentage in tuberous 
roots, the percentage of starch in tuberous roots and the yield of flour. The Poti Branca 
genotype, with productivity tuberous roots and starch productivity above the national 
average, with higher plant height and with little branching characteristics associated 
with adaptation to mechanized planting and production of planting material, has 
potential for cultivation in the region.  

 

Keywords: Manihot esculenta Crantz, cultural practices, productivity 

 

 

Introdução 

   A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma das principais fontes de 
carboidratos em diversos países no mundo. A capacidade de uso eficiente da água 
permite sua exploração em regiões de estações secas prolongadas, nas quais esta 
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cultura ocupa papel predominante nos sistemas de produção agrícola (SILVA et al., 
2009). 
       A parte economicamente mais importante da mandioca são suas raízes 
tuberosas, ricas em amido, que constituem grande fonte de calorias. Por esse motivo, 
experimentos que visam o aumento de produtividade de raízes são de interesse para 
os produtores, principalmente em áreas com solos pobres e baixos índices 
pluviométricos (GUIMARÃES, 2013). 

A mandioca é importante na geração de emprego e de renda, notadamente na 
região Nordeste do Brasil. O município de Belo Campo que já foi destaque no cenário 
da produção estadual de mandioca, apresentou produtividade média de 7 t ha-1 em 
2013 (IBGE, 2015). Esta produtividade é considerada baixa, quando comparada com a 
média nacional no mesmo período, que foi de 14 t ha-1.  
       Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito da adubação 
orgânica e da adubação verde em genótipos de mandioca cultivados no município de 
Belo Campo, BA.  

Material e métodos 

 Este ensaio foi conduzido na propriedade do Sr. Rômulo Pereira de 
Araújo, na localidade de Andiroba, município de Belo Campo, BA, a 15º10’29,9’’ 
Latitude Sul e 41º15’10,5’’Longitude Oeste de Greenwich. Este município está situado 
a 819 metros de altitude e apresenta clima semi árido (SEI-BA).   
 O solo foi preparado com aração, gradagem e sulcamento. Sendo utilizado no 
plantio da mandioca espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,6 m entre plantas. Cada 
parcela foi constituída por quatro linhas de 9 m de comprimento, totalizando 36 m2, 
com 60 plantas. A área útil da parcela foi representada por duas linhas centrais, 
totalizando 15,6 m2, com 26 plantas.   
 O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema 
fatorial 9x2x2, com nove genótipos de mandioca, na presença e ausência de 
adubação orgânica e na presença e ausência de adubação verde. Os genótipos 
utilizados foram 9624-09 Moreninha, Jalé, Verdinha, Mestiça, Mulatinha, Aramaris, Poti 
Branca e Platinão. Para adubação orgânica, foi utilizado esterco de bovino, na dose de 
1,5 kg por cova, distribuído no momento do plantio. 
 Para adubação verde utilizou-se guandu (Cajanus cajan), no espaçamento de 1 
m entre linhas, semeado um mês após o plantio da mandioca, numa densidade de 34 
sementes por metro A incorporação do guandu foi feita aos 4 meses após a 
semeadura, no início do florescimento.  
 O plantio das manivas, provenientes do terço médio de plantas sadias, com 20 
cm de comprimento e 2 a 3 cm de diâmetro, foi feito manualmente em novembro de 
2013. No decorrer do experimento, foram avaliadas a cada três meses, as 
características: a) Altura de plantas – medida do solo ao topo superior das plantas; b) 
Diâmetro do caule – medido a 20 cm do solo com auxílio de paquímetro; c) Índice de 
clorofila Falker – determinado, em folhas fisiologicamente maduras na porção mediana 
da copa, com ClorofiLOG modelo CFL1030 da Falker. 
      De acordo com a necessidade foram realizadas capinas manuais para o 
controle de plantas daninhas e também foi feita a aplicação de formicida. 
    Aos 18 meses após plantio, foi realizada a colheita, com arranquio manual das 
raízes, e avaliação das características:            
a) Produtividade da parte aérea - determinada pela pesagem da parte aérea, logo 
após a colheita das raízes; 
b) Produtividade de raízes tuberosas - pesagem de todas as raízes tuberosas 
produzidas na parcela;  
c) Porcentagem massa seca das raízes tuberosas - feita pelo método da balança 
hidrostática, com base na fórmula (GROSSMANN; FREITAS, 1950): MS = 15,75 + 
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0,0564R, sendo R o peso de 3 kg de raízes em água;  
 d) Porcentagem de amido em raízes tuberosas – calculada, subtraindo-se do teor de 
matéria seca a constante 4,65 (GROSSMANNN ;FREITAS, 1950); 
 e) Rendimento de farinha - por meio da equação (FUKUDA; CALDAS, 1987): 
Y=2,57567+0,0752613X. Sendo Y a porcentagem de farinha e X o peso de 3 kg de 
raízes na água, pelo método da balança hidrostática. 

Resultados e discussão 

          Na tabela 1 observa-se que o genótipo Poti Branca apresentou maior altura, 
1,77 m, o que é característica deste genótipo, como já observado em trabalhos de 
Guimarães (2013) e Alves et. al., (2011). Plantas mais altas e menos ramificadas 
facilitam a execução de tratos culturais e são mais adaptadas ao plantio mecanizado. 
Para o índice de clorofila Falker, foi observado tendência a uniformidade entre os 
materiais avaliados, com o genótipo Amaris apresentado a menor média para este 
índice. 
 

Genótipos Altura (m) Diâmetro (cm) Índice de Clorifila de 
Falker 

9624-09 1,16 b 1,69 b 49,50 a 
Moreninha 1,42 b 1,86 a 51,78 a 

Jalé 1,48 b 1,91 a 46,27 b 
Verdinha 1,20 b 1,91 a 49,05 a 
Mestiça 1,41 b 1,75 b 50,32 a 

Mulatinha 1,26 b 1,60 b 51,09 a 
Aramaris 1,32 b 1,72 b 43,51 c 

Poti branca 1,77 a 1,88 a 49,58 a 
Platinão 1,21 b 1,86 a 48,97 a 

TABELA 1. Altura de plantas, diâmetro do caule e índice de clorofila Falker de 
genótipos de mandioca aos 480 dias após o plantio. Belo Campo-BA, 2015.        
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo procedimento Scott-Knott a 5% 

de probabilidade. 

O genótipo Mestiça apresentou média de produtividade de raízes de16,49 t ha-1 
(Tabela 2), demonstrando possível adaptação as condições locais. A média nacional 
de produtividade de raízes de mandioca, em 2013, foi de 14,08 t ha-1 enquanto a 
média estadual foi de 10, 35 t ha-1(IBGE, 2015). A produtividade média do município 
de Belo Campo, em 2013 foi de 7 t ha-1 (IBGE, 2015). 

Tabela 2. Produtividade de raiz (PR), produtividade da parte aérea (PPA), 
produtividade de massa seca (MS) porcentagem de amido (PAM) e rendimento de 
farinha (PFAR) com desvio padrão das médias (±) de genótipos cultivados em Belo 
Campo. Vitória da Conquista, BA, 2015. 
*Valores do desvio padrão apresentados entre parênteses.  

Observou-se valores elevados de desvio padrão demonstrando variação dos 
dados coletados. Esta variação pode ter ocorrido em função da seca que vem 
atingindo a região, prejudicando o desempenho dos materiais estudados.  

O genótipo Mulatinha, recomendado para plantios sob condições semiáridas, 
com precipitações médias anuais variando de 600 a 750 mm e em solos arenosos tipo 
Latossolo Amarelo ou Podzólicos (FUKUDA et al.,2006),  apresentou bons valores de 
porcentagem de amido e rendimento de farinha (Tabela 2). 

O genótipo Poti Branca, com produtividade de raízes tuberosas e 
produtividade de amido (Tabela 2) acima da média nacional, com maior altura de 
plantas e com pouca ramificação, características associadas a adaptação ao plantio 
mecanizado e à produção de material de plantio, apresenta potencial para cultivo na 
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região. 

 
Conclusão 

 O genótipo Poti Branca, com produtividade de raízes tuberosas e 
produtividade de amido acima da média nacional, com maior altura de plantas 
e com pouca ramificação, características associadas a adaptação ao plantio 
mecanizado e à produção de material de plantio, apresenta potencial para 
cultivo na região. 
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DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA Pterogyne 
nitens Tul. (MADEIRA-NOVA)¹ 

 
Caio da Silva Mafra Neto², Dalton Longue Júnior³, Márcio Emanuel Oliveira Figueiredo², Jorge 

Luiz Colodette4 
 

RESUMO 
A grande dependência de madeiras das espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus 
atrelada à busca por produtos de madeira com diferentes qualidades impulsionam 
estudos acerca de madeiras alternativas para fins industriais. O objetivo deste estudo 
foi caracterizar quimicamente a madeira da espécie Pterogyne nitens. Foram colhidas 
três árvores de 9 anos em um plantio experimental localizado na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Vitória da Conquista, e amostradas cinco 
seções do fuste à 0, 25, 50, 75 e 100% da altura comercial. Os toretes foram 
transformados em cavacos e homogeneizados formando uma amostra composta 
representativa para a análise química completa. A madeira Pterogyne nitens 
apresentou 41,9% de celulose, 24,7% de hemicelulose, 26,5% de lignina, 7,3% de 
extrativos e 0,5% de cinzas. Devido ao baixo teor de celulose, a madeira não se 
apresentou como uma espécie interessante para a produção de polpa celulósica, 
contudo, desejável para outras finalidades como produção de carvão vegetal 
(carbonização). 

 
Palavras Chave: qualidade, celulose, lignina, hemicelulose, extrativos, cinzas. 
 

DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF Pterogyne nitensTul. WOOD 
(MADEIRA-NOVA)¹ 

 
ABSTRACT 
The strong wood dependence of species of Eucalyptus and Pinus genus associated to 
the search for wood products with different qualities lead to studies about alternative 
woods for industrial end-use. The aim of this study was to characterize chemically the 
Pterogyne nitens wood. Three trees of 9 years old were harvested in an experimental 
plantation located at Bahia Southwest State University - Vitória da Conquista Campus, 
and sampled five short logs at 0, 25, 50, 75 and 100% of the commercial height. Logs 
were transformed in chips and homogenized to form a representative composite 
sample for total chemical analysis. The Pterogyne nitens wood showed 41.9% of 
cellulose, 24.7% of hemicellulose, 26.5% of lignin, 7.3% of extractives and 0.5% of 
ashes. Due to the low cellulose content, this wood is not indicated to pulp production, 
however, desirable to other purposes as charcoal production (carbonization).  

 
Keywords: quality, cellulose, lignin, hemicelluloses, extractives, ashes. 
 
INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico nas florestas e indústrias de transformação, aliado ao 
crescimento populacional e à alta demanda de produtos e subprodutos de origem nas 
florestas plantadas foram os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento do 
setor florestal brasileiro. As madeiras das espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus 
são as mais comercializadas, sendo a principal matéria prima utilizada pelos campos 
de celulose e papel, energia (lenha e carvão vegetal) e produtos sólidos de madeira 
(madeira serrada e painéis de madeira), dentre outros. 

Entretanto, devido ao estreitamento da diversidade florestal, associado à uma 
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grande dependência e à busca por diferentes qualidades de madeiras, pesquisas 
acerca de outras espécies/gêneros vêm crescendo em todo o país. Diante disso, a 
madeira-nova (Pterogyne nitens) se apresenta como uma opção a ser estudada, uma 
vez que, além de apresentar boa ocorrência em diversos estados do Brasil, não há 
muitas informações sobre suas características tecnológicas, implicando assim em sua 
nenhuma ou mínima utilização comercial. 
 As características tecnológicas das madeiras variam entre espécies. Dentre 
elas se destacam as características químicas, que apresentam alta relação com as 
demais características da madeira (anatômicas, físicas e mecânicas), influenciando o 
comportamento desse material, bem como de seus derivados (ZIECH, 2008). 
 Assim, devido ao fato do Brasil possuir grande potencial para produção florestal 
além da necessidade de se buscar diferentes fontes para a exploração comercial, 
sendo a Pterogyne nitens uma possível madeira alternativa, o objetivo dessa pesquisa 
foi estudar detalhadamente a composição química dessa espécie. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

A amostragem e a coleta do material foram realizadas num plantio 
experimental da espécie Pterogyne nitens localizado na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia – Campus Vitória da Conquista. A temperatura média anual da 
região é de 21 ºC com precipitação pluviométrica variando de 700 a 1.000 mm anuais. 
O solo da região é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) Distrófico. O 
plantio foi estabelecido há aproximadamente 9 anos com espaçamento de 3 x 3 m 
numa altitude de aproximadamente 900 m. 

Foram colhidas três árvores, retirando de cada uma cinco toretes à 0, 25, 50, 
75 e 100% da altura comercial. Os toretes foram transformados em cavacos por meio 
de um picador laboratorial dotado de duas peneiras classificadoras com aberturas de 
39 x 39 mm e 6 x 6 mm. Os cavacos foram reclassificados em peneira com abertura 
de 16 x 16 mm, e por fim foi realizada uma classificação manual para eliminar pedaços 
de casca e cavacos com defeitos. Os cavacos foram misturados para formar uma 
amostra composta. 

Para a determinação da composição química da madeira, uma amostra 
representativa dos cavacos foi transformada em serragem, utilizando moinho tipo 
Willey. A serragem foi classificada em peneiras 40 e 60 mesh, sendo a serragem a ser 
utilizada nas análises aquela que ficou retida na peneira de 60 mesh. A serragem foi 
acondicionada em sala com umidade relativa de 50% ± 2% e temperatura média de 23 
ºC ± 2 ºC e, em seguida, foi determinado seu teor absolutamente seco. As análises 
químicas foram realizadas em triplicata e os respectivos procedimentos analíticos 
estão apresentados na Tabela 1. 

 
TABELA 1. Procedimentos analíticos 

Parâmetros Procedimentos 

Preparo da amostra TAPPI T257 om-02 

Teor de umidade TAPPI T264 cm-07 

Teor de carboidratos SCAN-CM 71:09 

Teor de extrativos totais TAPPI T204 cm-97 (adaptado) 

Teor de ácidos urônicos SCOTT, 1979 

Teor de grupos acetila SOLAR et al., 1987 
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Teor de lignina insolúvel em ácido SCAN-CM 71:09 

Teor de lignina solúvel em ácido TAPPI UM 250 

Teor de minerais TAPPI T211 om-93 

Todos esses procedimentos foram realizados no Laboratório de Celulose e 
Papel da Universidade Federal de Viçosa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores obtidos nas análises químicas da madeira Pterogyne nitens estão 
apresentados na Tabela 2.  
TABELA 2. Resultados das análises químicas da madeira de Pterogyne nitens 
* teor de celulose = glicanas. 
** teor de hemicelulose = xilana + manana + galactana + arabinana + acetilas + ácidos 
urônicos   

 
A madeira de Pterogyne nitens apresentou um teor de celulose (41,9%) menor 

que o da espécie Eucalyptus urophylla (50,9%) (MOKFIENSKI, 2004) muito utilizado 
na produção de polpa celulósica no Brasil. Dessa forma, essa madeira se apresenta 
como uma opção pouco viável de utilização para a produção de polpa celulósica, já 
que o rendimento no processo de polpação está correlacionado positivamente com o 
teor de glicanas na madeira (FERREIRA et al., 2006). 

Em relação ao teor de hemiceluloses, percebe-se uma pequena diferença entre 
a espécie estudada (24,7%) e o Eucalyptus urophylla (22,5%) (MOKFIENSKI, 2004). 
As hemiceluloses são muito hidrofílicas e desejadas na produção de polpa celulósica, 
o que facilita o inchamento das fibras através da absorção de água, promovendo a 
lubrificação interna e aumentando tanto a flexibilidade das fibras quanto a área de 
contato entre as mesmas (MANFREDI, 2010). 

Com relação ao teor de lignina, de acordo com Gomide e Colodette (2007), 
folhosas que crescem em climas tropicais tendem a produzir normalmente altas 
concentrações de lignina total como é o caso das madeiras de eucalipto plantadas no 
Brasil, que possuem teores médios de lignina compreendidos entre 25 – 30%. 
Considerando esse parâmetro, o teor de lignina total da Pterogyne nitens (26,5%) está 
dentro dos valores normais, sendo um valor similar ao do Eucalyptus urophylla 
(26,6%) (MOKFIENSKI, 2004). Esse teor de lignina está dentro dos padrões aceitáveis 
para indústria de polpa celulósica, apesar de quanto menor esse teor melhor para 
essa atividade industrial. Para a produção de carvão vegetal o valor pode ser 
considerado relativamente baixo, sendo desejados valores acima de 30%. 

O teor de extrativo da Pterogyne nitens foi de 7,3%, valor muito maior que os 
teores dos extrativos relatados por Gomide et al. (2005) para várias espécies de 
eucaliptos utilizadas no Brasil (1,8 à 4,1%). Madeiras com alto teor de extrativos 
apresentam menor rendimento em polpa celulósica, maior potencial para formação de 
depósitos (pitch) no maquinário das fábricas, provocando aumento no custo de 
manutenção e perdas de qualidade no produto final. Os extrativos são benéficos 
algumas vezes nos processos de carbonização propiciando um carvão de maior poder 
calorífico, quando não volatilizados durante a carbonização. 

E por fim, a madeira Pterogyne nitens apresentou um teor de cinzas de 0,5%. 
Considerando a produção de polpa celulósica e carvão vegetal, as cinzas podem gerar 
uma série de problemas no processo de polpação e carbonização, dentre os quais 
incrustações e corrosões nas paredes e tubulações da seção de recuperação do licor 
residual, bem como causar fissuras nas ligas metálicas formadas com carvão vegetal 
com elevado teor de cinzas. 
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CONCLUSÃO 
Em relação às madeiras comerciais, a composição química da madeira 

Pterogyne nitens apresenta, principalmente, diferenças quanto ao teor de celulose 
(menor) e ao teor de extrativos (maior), não sendo considerada uma alternativa 
interessante para produção de polpa celulósica, mas promissora para indústria de 
carvão vegetal. 

REFERÊNCIAS 
FERREIRA, C. R.; FANTINI JUNIOR, M.; COLODETTE, J. L.; GOMIDE, J. L.; 
CARVALHO, A. M. M. L. Avaliação tecnológica de clones de eucalipto: parte 1- 
qualidade da madeira para a produção de celulose Kraft. ScientiaForestalis, 
Piracicaba, n. 70, p. 161-170, abr. 2006. 
 
GOMIDE, J. L.; COLODETTE, J. L. Qualidade da madeira. In: BOREM, A. 
Biotecnologia florestal. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2007. p. 25-54. 
 
GOMIDE, J. L.; COLODETTE, J. L.; OLIVEIRA, R. C.; SILVA, C. M. Caracterização 
tecnológica, para produção de celulose, da nova geração de clones de Eucalyptus do 
Brasil. Revista Árvore, Viçosa, v. 29, n. 1, p. 129-137. 2005. 
 
MANFREDI, M. Desenvolvimento de propriedades de papéis reciclados por 
tratamento ultrassônico e adição de xilanas. 2010. 84 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
 
MOKFIENSKI, A. Importância relativa da densidade básica e da constituição 
química de madeira de Eucalyptus spp. no rendimento, branqueabilidade e 
qualidade da polpa kraft. 2004, 153 p. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) – 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
 
SCAN – SCANDINAVIAN PULP, PAPER AND BOARDTESTING COMMITTEE. SCAN 
Test Methods. Estolcolmo: SCAN, 2009. 6p. 
 
SCOTT, R. W. Colorimetric determination of hexuronic acids in plant 
materials. AnalyticalChemistry, Washington, v. 51, n. 7, p 936-941, jun. 1979. 
 
SOLAR, R.; KACIK, F.; MELCER, I. Simple Semi-micro Method for the Determination 
of O-Acetyl Groups in Wood and Related Materials. Nordic Pulp and Paper Research 
Journal, Sundsvall, v. 2, n. 4, p 139-141.1987. 
 
TAPPI – TECHINICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPERINDUSTRY.Tappi 
Standard Methods, Atlanta: TAPPIPress, 1985, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002 e 
2007. 
 
ZIECH, R. Q. S. Características tecnológicas da madeira de cedro australiano 
(Toonaciliata M. Roem) produzida no sul do estado de Minas Gerais. 2008. 106 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia da Madeira) – Universidade Federal 
de Lavras, Lavras. 
 

 

 



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 
38 

 

ESTUDO DO EQUILÍBRIO DE FASES PARA SISTEMAS COMPOSTOS POR 

POLIETILENOGLICOL 4000 g/mol, SULFATO DE ZINCO E ÁGUA. 

Cláudia L. R. Barreto3, Manuela B. do Nascimento4, Evaldo C. de Souza Júnior5,Vanessa S. 

Sampaio6, Rafael C. I. Fontan7, Renata F. C. Bonomo8.  

 

RESUMO 

Os Sistemas aquosos bifásicos (SAB) têm sido sugeridos como 
alternativa para extração e purificação de compostos biotecnológicos. Apesar 
de possuir maiores vantagens como baixo custo, menor viscosidade e, 
portanto, menor tempo de separação de fases, seu emprego em processos 
industriais são escassos. A utilização dos SAB permite separar moléculas com 
atividade biológica de misturas complexas, como as proteínas, pois as fases 
constituídas majoritariamente por água. O artigo tem como objetivo observar o 
comportamento do sistema formado basicamente pelo sal Sulfato de Zinco e o 
polietileno-glicol 4000 g/mol nas temperaturas 20ºC, 30ºC, 40ºC e 50°C. Pode-
se observar que a variação de temperatura não altera significativamente o 
comportamento das binodais, portanto a área bifásica sofrerá uma alteração 
reduzida. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Binodais, efeito da temperatura, Sistemas aquosos bifásicos 

STUDY OF EQUILIBRIUM PHASE SYSTEMS FOR COMPOUNDS BY 
POLYETHYLENE GLYCOL 4000 g / mol, ZINC SULPHATE AND WATER. 
ABSTRACT 

 The aqueous two-phase systems (ATPS) have been suggested as an 
alternative for extraction and purification of biotechnological compounds. 
Despite having the biggest advantages such as low cost, lower viscosity and 
therefore shorter phase separation, its use in industrial processes are scarce. 
The use of SAB can separate molecules with biological activity of complex 
mixtures such as proteins, since the phases consisting mainly of water. The 
article aims to observe the behavior of the system basically formed by salt Zinc 
sulphate and polyethylene glycol 4000 g / mol at temperatures 20 º C, 30 º C, 
40 º C and 50 ° C. It can be seen that the temperature variation does not 
significantly alter the behavior of the binodal therefore biphasic suffer a reduced 
area change. 
  KEYWORDS: aqueous two-phase systems, binodal, effect temperature. 

 

INTRODUÇÃO 

Em tempos de melhoria da engenharia molecular, o desenvolvimento de novos 

e biocompatíveis métodos de extração, para a separação e purificação de enzimas e 

proteínas, vêm ganhando importância crescente. Um método eficaz e 
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economicamente viável para a separação e purificação de biomoléculas é a sua 

partição através de Sistemas Aquosos Bifásicos (SAB’s). SAB’s são formados através 

da mistura de três ou mais espécies químicas que, em determinadas faixas de 

composição, pH e/ou temperatura separam-se em duas fases distintas, cujo 

componente majoritário é a água. O equilíbrio termodinâmico nesses sistemas é de 

grande utilidade para aplicações em extração ou purificação de compostos presentes 

em diversos processos tecnológicos. Os SAB’s utilizados na extração líquido-líquido 

são formados, sobretudo por polímero-polímero-água ou polímero-sal-água, sendo 

que o último possui maiores vantagens como baixo custo, menor viscosidade e, 

portanto, menor tempo de separação de fases (WU et al., 1996; SALABAT, 

2001).Esse trabalho tem por objetivo a obtenção de novos dados de equilíbrio com 

sistemas aquosos bifásicos e analisar a viabilidade técnica do uso da desses sistemas 

aquosos bifásicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os diagramas de equilíbrio dos sistemas aquosos bifásicos contendo 
PEG (4000 g/mol) + sal (sulfato de zinco) + água foram obtidos nas 
temperaturas de (20, 30, 40 e 50ºC), as curvas binodais para esse sistema 
foram obtidas mediante a técnica turbidimétrica. Soluções aquosas estoque de 
PEG (50% em massa), do sal (30% em massa) foram utilizadas no 
experimento. Esta técnica consiste em depositar uma quantidade apropriada de 
solução aquosa, seja ela de álcool ou sal, em um tubo de ensaio colocado em 
um banho durante dois minutos a fim de atingir à temperatura constante. A 
temperatura foi controlada com uma precisão de ±0,02°C utilizando um banho 
termostato (TE-184 da TECNAL). Após o tempo determinado, gotículas de 
solução de sal foram adicionadas ao tubo de ensaio com um pipetador de 10 
µL de volume variável até esta solução ficar turva.  
 Na sequência, foi pipetado volume de 10 µL de água destilada na 
solução turva até a turbidez desaparecer. Este ponto indica um nó na curva 
binodal. As amostras foram pesadas em uma balança analítica (BEL engineer), 
usados também para calcular a composição do PEG e do sal na curva binodal. 
A precisão da balança é de ±0,0000001kg.  
 O experimento de equilíbrio de fases foi realizado para determinar a 
região bifásica do sal em estudo com o polietileno glicol 4000 g/mol juntamente 
com a água destilada. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As composições de equilíbrio dos SAB’s compostos por PEG 4000 + 
sulfato de zinco + água, em diferentes temperaturas, estão apresentadas na 
Figura 1. 
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FIGURA 1. Binodal do Sulfato de zinco em diferentes temperaturas. 

É esperado que o aumento da temperatura provoque 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 4000 + sulfato de 
zinco + água, em diferentes temperaturas (20, 30, 30 e 50°C), notou-se que 
não houve deslocamento significativo das binodais, corroborando com estudos 
de ZAFARANIMOATTAR & GASEMI, (2002). 
 

CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados, pode-se observar que não 
houve diferença significativa no comportamento das binodais com o aumento 
da temperatura. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento de espécies do gênero 

Sida sp. (S. rhombifolia e S. santaremnensis) sob diferentes níveis de restrição 

luminosa. O experimento foi conduzido na área experimental do campo agropecuário 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, município de Vitória da Conquista – 

BA, sendo composto por seis ambientes com restrição artificial de luz (20%, 30%, 

40%, 50%, 60% e 70% de sombreamento) e um ambiente a pleno sol. Aos 120 DAE, 

avaliou-se a altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas e de ramos, e 

índice SPAD. Os resultados foram submetidos a testes de homogeneidade (Cochran e 

Bartlett) e normalidade (Lilliefors), e análise de variância da regressão, através do 

modelo matemático Sistema de Análises Genéticas e Estatísticas, SAEG, versão 9.1. 

Os diferentes gradientes de luminosidade em que as plantas de S. rhombifolia e S. 

santaremnensis foram submetidas promoveram mudanças fisiológicas, em maiores 

níveis de sombreamento, com plantas maiores, menor diâmetro do caule, menor 

número de folhas e ramos. 

Palavras-chave: Guanxuma, sombreamento, crescimento.  

Influence of shading on the growth of  Sida rhombifolia and Sida 
santaremnensis. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the behavior of species of the 

genus Sida sp. (S. santaremnensis and S. rhombifolia) under different light levels of 

restriction. The experiment was conducted in the experimental area of agricultural field 

of the State University of Southwest Bahia, municipality Vitoria da Conquista - BA, 

consisting of six individual cages environments of black polyethylene (20%, 30%, 40%, 

50%, 60% and 70% shading) and an environment full sun. At 120 DAE, evaluated the 

plant height, stem diameter, number of leaves and branches, and SPAD index. The 

results were subjected to homogeneity testing (Cochran and Bartlett) and normal 

(Lilliefors), and analysis of variance of regression and analyzed through mathematical 

models using the Genetic Analysis System and Statistics, SAEG, version 9.1. The 

different gradients in brightness of the plants S. rhombifolia and S. santaremnensis 
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underwent physiological changes promoted in order to develop higher plants and lower 

stem diameter, number of leaves and branches in higher levels of shading. 

Keywords: Guanxuma, shading, growth. 

INTRODUÇÃO  

As plantas daninhas têm grande importância no sistema agrícola, devido sua 

interferência no crescimento e desenvolvimento das culturas de interesse econômico 

(KARAM et al., 2013). Espécies do gênero Sida sp. são consideradas plantas 

agressivas, por apresentar alta capacidade de produção e disseminação de sementes, 

além de se adaptarem a solos ácidos e com baixa fertilidade. (KISSMANN & GROTH, 

2000). No Brasil, a maior incidência ocorre nas regiões Nordeste e Sul e, em menor 

proporção, nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste (SILVA et al., 2006). 

O comportamento dessas plantas pode ser modificado em função do ambiente 

em que se encontram. Alterações no gradiente de luminosidade a que uma espécie 

está adaptada podem levar a diversas respostas no crescimento e desenvolvimento, 

que estão associadas a funções específicas, como a manutenção dos teores de 

clorofila (TAIZ & ZEIGER, 2004; GONDIM et al., 2008).  

Segundo Dousseau et al., (2007) o grau de adaptabilidade de uma planta à 

disponibilidade de luz está relacionada com o ajuste de seus componentes 

fotossintéticos, de modo a garantir maior eficiência na utilização da energia solar, 

favorecendo assim seu crescimento. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento de 

espécies do gênero Sida sp. (S. rhombifolia e S. santaremnensis) sob diferentes níveis 

de restrição luminosa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Vitória da Conquista, Bahia. O município 

localiza-se entre 40º 50’ 53" W e 14º 50’ 53" S, com altitude de 923 m, na região 

semiárida da Bahia. A temperatura média anual fica em torno de 23°C com 

precipitação média de 730 mm. 

O experimento teve inicio com a identificação das plantas daninhas do gênero 

Sida sp. mais frequentes no Campus, sendo estas S. rhombifolia e S. santaremnens. 

Em seguida as sementes foram coletadas e armazenadas por 2 meses em 

temperatura ambiente (23 ºC), sendo posteriormente tratadas com ácido sulfúrico 

(H2SO4)PA 98%, durante 120 minutos, para quebra de dormência. Semeou-se 5 
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sementes por vaso com capacidade de 15 dm³, constituído de solo e matéria orgânica 

na proporção de 3 x 1. Sob cada nível de sombreamento foram dispostos dez vasos, 

sendo conduzida uma planta por vaso, para ambas as espécies.  

O experimento foi composto por sete tratamentos, sendo um ambiente a pleno 

sol e seis com restrição artificial de luz de 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70% e 10 

repetições. Durante o experimento buscou-se manter o substrato em sua capacidade 

de campo. 

As avaliações de crescimento foram realizadas em todas as plantas a cada 15 

dias até os 120 dias após a emergência (DAE). Avaliou-se a altura das plantas, 

diâmetro do caule, número de folhas e de ramos.  

Os resultados foram submetidos a testes de homogeneidade (Cochran e Bartlett) 

e normalidade (Lilliefors), e análise de variância da regressão, sendo analisados por 

meio de modelos matemáticos utilizando o programa Sistema de Análises Genéticas e 

Estatísticas, SAEG, versão 9.1. Os modelos foram definidos com base na 

significância, e no maior coeficiente de determinação (R² ≥ 60%). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1A, observa-se que a altura das plantas foi influenciada pelos níveis 

de sombreamento, obedecendo uma tendência linear crescente para S. rhombifolia. 

Foi verificado efeito quadrático dos níveis de sombreamento sobre a altura das plantas 

de S. santaremnensis, com maior valor no nível de 50,9% de restrição luminosa. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Aguilera et al. (2004), que observaram 

altura maior em plantas de Siegesbeckia orientalis mantidas sob baixa radiação, 

quando comparadas às mantidas a pleno sol. Segundo Morelli & Ruberti (2002), em 

ambientes sombreados a maior altura das plantas pode está relacionada com o fluxo 

de transporte de auxina para raiz que se torna menor, promovendo um acúmulo deste 

hormônio na parte aérea, provocando o estiolamento das plantas. 

Para a característica diâmetro do caule (Figura 1B), não foi encontrado modelo 

significativo que explicasse o efeito dos níveis de luminosidade avaliados em S. 

rhombifolia, embora tenha sido observada tendência de menores valores à medida 

que se aumentaram os níveis de sombreamento. Para S. santaremnensis foi verificado 

um aumento no diâmetro do caule até o nível de 25% de restrição luminosa, a partir do 

qual ocorreu redução nesses valores. Estes resultados sugerem uma estratégia de 

escape das plantas ao sombreamento. A restrição de luz pode promover um aumento 

do comprimento dos internódios, resultando no estiolamento, que se caracteriza pelo 

incremento em altura e redução do diâmetro do caule das plantas. 
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**Significativo, a 1% de probabilidade, pela análise de Regressão. 

FIGURA 1 – Características morfológicas de S. rhombifolia e S. santaremnensis, em 

função de diferentes níveis de sombreamento. Vitória da Conquista - Bahia, 2015. 

 

CONCLUSÃO 

Os diferentes gradientes de luminosidade em que as plantas de S. rhombifolia e 

S. santaremnensis foram submetidas promoveram mudanças fisiológicas, em maiores 

níveis de sombreamento, com plantas maiores, menor diâmetro do caule, menor 

número de folhas e ramos. 
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Resumo:Objetivou-se comparar modelos não lineares na descrição da curva de 
crescimento do pato nativo, identificando idades com necessidades de adequação de 
manejo e períodos de abate. Foram feitas 1892 observações para peso corporal de 
130 aves, sendo 66 fêmeas e 64 machos pesados, semanalmente do primeiro aos 90 
dias deidade. Os dados foram provenientes do setor de Avicultura da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, localizada na cidade de Itapetinga, Bahia. Os 
modelos não-linearesdeGompertz, Von Bertalanffy e Logística foram utilizadas para 
ajustar o peso a certa idade pelo método dos quadrados mínimos ordinários com 
algoritmo de Gauss-Newton. O modelo Logístico apresentou o melhor ajuste. Os 
machos apresentaram peso assintótico 3347, 780g e as fêmeas 1817,970g. A taxa de 
maturidade das fêmeas (0,049) foi maior que a dos machos (0,040). A taxa de 
crescimento absoluto do pato nativo mostrou que com pouco mais de 30 dias as 
fêmeas atingem a TCA máxima. Recomenda-se o abate de patos nativos machos nas 
idades entre 70 e 90 dias, visto que após esse período ocorre diminuição drástica dos 
ganhos. Melhorias nomanejonutricional das avesdevemserimplantadas. 

 

Abstract:The objective was to compare nonlinear models in the description of the 
native duck growth curve, identifying ages with adequacy management needs and 
periods of slaughter. 1892 observations were made for body weight of 130 birds, 66 
females and 64 males weighed weekly for the first 90 days of age.The data came from 
the Poultry sector of the State University of Southwest Bahia, located in Itapetinga, 
Bahia. The nonlinear models Gompertz, von Bertalanffy and logistics were used to 
adjust the weight the right age by the method of ordinary least squares with Gauss-
Newton algorithm. The logistic model showed the best fit. Males showed asymptotic 
weight 3347, and 780g 1817,970g females. The rate of mature females (0.049) was 
higher than that of males (0.040). The absolute growth rate of the native duck showed 
that just over 30 days females reach maximum TCA.It is recommended the slaughter of 
native ducks males between the ages of 70 and 90 days, whereas after which it 
drastically diminishing returns. Nutritional management improvements of birds should 
be implemented. 

Palavras – Chave:Avicultura, modelosnãolineares, peso adulto 

Keywords:Adult weight,nonlinear models, Poultry 
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Introdução 

No Brasil a produção de pato para consumo é pouco praticada e centralizada 
apenas em algumas regiões, onde o consumo é tradicional. Isto ocorre, 
principalmente, pela falta de conhecimento das suas características produtivas e 
nutricionais, além dos costumes de cada região. Entretanto, segundo Pingel (2009) as 
propriedades nutricionais da carne do pato, são semelhantes as do frango.  

Os patos nativos apresentam menores exigências nutricionais, são resistentes 
e menos propensos às doenças cometidas a galinhas, com crescimento rápido e alto 
potencial produtivo (YAKUBO, 2010). Assim, tornam-se uma opção para os pequenos 
produtores de pouca renda, porém a sua capacidade produtiva deve ser conhecida e 
melhor explorada pelo produtor, aumentando a lucratividade da atividade. O 
conhecimento sobre o desenvolvimento ponderal pode auxiliar na prática de seleção e 
melhoramento genético e na elaboração de práticas de manejo adequadas. Objetivou-
se comparar modelos não lineares para descrever a curva de crescimento do pato 
nativo, identificando idades com necessidades de adequação de manejo e períodos de 
abate. 

 

Material e Métodos 

 Foram utilizadas 1892 observações de peso corporal de 130 aves, sendo 66 
fêmeas e 64 machos, provenientes do Setor de Avicultura da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia, situada na cidade de Itapetinga, Bahia. As pesagens foram 
realizadas semanalmente do primeiro aos 90 dias de idade. Os dados foram coletados 
no período de agosto de 2014 a janeiro de 2015. As funções não lineares de 
Gompertz, Von Bertalanffy e Logística (Tabela 1) foram utilizadas para ajustar o peso 
a certa idade pelo método dos quadrados mínimos ordinários com algoritmo de Gauss-
Newton por meio do PROC NLIN do SAS versão 9.1 (SAS INSTITUTE, 2004).  
 
Tabela 1. Equações dos modelos de regressão não lineares para curva de 
crescimento.  

Modelo Forma Geral¹ Referência 
Gompertz  Gompertz e Philos(1825) 
Von Bertalanffy  Von Bertalanffy(1957) 
Logístico  Ratkowsky(1983) 

y = peso predito (g) a idade t; A = peso assintótico (g); t = idade em dias; k = taxa de maturidade; m= 
parâmetro que dá forma à curva; B = constante da função. Incluir os outros modelos 
 A qualidade do ajuste dos modelos foi avaliada utilizando o quadrado médio do 
resíduo (QMR), que é calculado dividindo-se a soma de quadrados do resíduo pelo 
número de observações; o coeficiente de determinação (R2), obtido pelo quadrado da 
correlação entre os pesos observados e estimados, e o desvio médio absoluto dos 
resíduos (DMA) (SARMENTO et al., 2006), calculado como: 
DMA =  
Em que:  é o valor observado,  o valor estimado e n o tamanho da amostra. 
 Foi realizada uma análise de variância para verificar o efeito do sexo sobre os 
parâmetros estimados pelos modelos por meio do PROC GLM dos SAS.A taxa de 
crescimento absoluta (TCA) para o modelo escolhido foi obtida a partir da primeira 
derivada do modelo ajustado, em relação ao tempo. A TCA é o ganho de peso obtido 
por unidade de tempo, assim, ela representa o ganho de peso diário durante o período 
de crescimento. 
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Resultados e Discussão 

Os modelos Gompertz, Von Bertalanffy e Logístico convergiram para todos os 
animais (Tabela 2). Foram observados altos coeficientes de determinação (R²), 
sugerindo bom ajuste dos dados. Entretanto, as diferenças entre os modelos pelo 
QMR e DMA permitiram maior discriminação.O modelo Von Bertalanffy apresentou 
pior ajuste com os maiores QMR e DMA (Tabela 2), apresentando maior dispersão 
residual.  Já os modelos Gompertz e Logístico, apresentaram os melhores ajustes. 
Contudo, o menor DMA foi observado para o Logístico, sendo escolhido como o 
melhor modelo para ajustar a curva de crescimento da espécie. 

 

Tabela 2. Avaliadores da qualidade do ajuste das curvas de crescimento do pato 
nativo. 

Modelos C% R² QMR DMA 
Gompertz 100 99,07 6381,85 4,68 
Von Bertalanffy 100 98,97 7162,74 8,93 
Logístico 100 99,09 6216,87 2,59 

C%= convergência; R² = coeficiente de determinação; QMR = quadrado médio do resíduo; DMA = desvio 
médio absoluto.  
  
 Observou-se comportamento crescente das taxas de crescimento absoluto 
(TCA) até atingir o ponto de inflexão da curva (Figura 1).  A partir do ponto máximo, a 
curva muda de crescente para decrescente com o tempo, caracterizando o ponto de 
inflexão, em que ocorre a redução progressiva da taxa de crescimento. O 
conhecimento da idade e peso em que o animal atinge o ponto de inflexão na curva de 
crescimento, auxiliam os produtores com estratégias nos programas alimentares e 
reprodutivos, bem como na idade ideal de abate (CARNEIRO et al., 2009). 

 
Figura 1. Taxa de crescimento absoluto (TCA) para machos, fêmeas e média do pato nativo estimada 

pelo modelo Logístico. 
 Verificou-se que a TCA máxima foi alcançada aos 37 dias para as fêmeas 
(22,26g/dia) e aos 48 dias para os machos (33,46g/dia). As fêmeas alcançaram a TCA 
máxima mais cedo que os machos, com pouco mais de 30 dias e peso de 668,79g, ao 
contrário, os machos atingiram a TCA máxima com peso de 1231, 58g (Figura 2). 
 Na curva de crescimento do pato após os 90 dias de idade, as TCAs são 
pequenas e o crescimento é extremamente reduzido. Aos 90 dias as fêmeas pesam, 
aproximadamente, 1632g, enquanto os machos pesam 2165, 960g. De modo geral, é 
possível estabelecer que na produção de patos nativos, o abate dos machos deve 
ocorrer entre 70 dias e 90 dias. 
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Conclusões 

Os patos machos devem ser abatidos no período entre 70 e 90 dias de idade, 
não sendo recomendado o abate em idades maiores dado ao lento crescimento neste 
período. As fêmeas poderão também ser abatidas antes de 90 dias, porém 
recomenda-se o uso de seleção direcionada para maior peso, auxiliada por 
modificações no manejo nutricional para aumento das taxas de crescimento absoluto.  
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Resumo: 
Com o objetivo de avaliar características químicas e culinárias em variedades de 
mandioca de mesa cultivadas no município de Vitória da Conquista, BA, foi conduzido 
este trabalho na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no período de abril de 
2013 a março de 2014. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 19 
tratamentos, formados pelas variedades de mandioca de mesa e três repetições.  
Após 12 meses do plantio foram avaliados o teor de amido, o teor de amilose, o teor 
de amilopectina e o tempo de cozimento das raízes tuberosas. A análise estatística foi 
realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1. Os dados foram testados 
quanto à normalidade e homogeneidade, procedendo-se Análise de Variância e, 
posteriormente, as médias foram agrupadas pelo procedimento proposto por Scott-
Knott, a 5% de probabilidade. As variedades Paraguai, IAC 576-70, Saracura, Aipim 
Furadinho, Calombo, Rosa, Manteigão, BRS Gema de Ovo, Colombo, Eucalipto e 
Cacau Branca apresentaram maior teor de amido. Maior teor de amilose foi 
encontrado em raízes da variedade BRS Dourada, enquanto as variedades Milagrosa, 
Maragogipe, Rosa, Manteigão e Cacau Branca apresentaram maiores teores de 
amilopectina. A variedade Cacau branca apresentou menor tempo de cozimento. 
Palavras-chave: Carboidratos, Composição química, Manihot esculenta Crantz  
 
TITLE: Chemical and culinary characteristics of sweet cassava varieties1 
ABSTRACT 
In order to evaluate chemical characteristics of cassava varieties grown in the 
municipality of Vitoria da Conquista, Bahia, was conducted this work at the State 
University of Southwest Bahia, in April 2013 and March 2014. We used the completely 
randomized design with 19 treatments, formed by the sweet cassava varieties and 
three replications. After 12 months of planting were held the following assessments: 
starch content, amylose, amylopectin and cooking time of tuberous roots. Statistical 
analysis was performed using the SAEG software, version 9.1. The data were tested 
for normality and homogeneity, proceeding ANOVA and then the averages were 
grouped by the procedure proposed by Scott-Knott, 5% probability. The Paraguay 
varieties, IAC 576-70, Saracura, leaky Aipim, bump, Pink, Manteigão, BRS egg yolk, 
Colombo, Eucalyptus and white cocoa had higher starch content. Higher amylose 
content was found in roots of the variety BRS Dourada, while varieties Milagrosa, 
Maragogipe, Pink, Manteigão and Cocoa White had higher amylopectin content. White 
Cocoa variety had lower cooking time. 
KEYWORDS:  Carbohydrates, Chemical composition, Manihot esculenta Crantz 
 

INTRODUÇÃO 
             Originária do Continente Americano, a mandioca (ManihotesculentaCrantz) é 
um alimento básico dos trópicos, constituindo-se uma das mais importantes fontes de 
carboidratos, sendo empregada na alimentação humana e animal, e na indústria por 
cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo (ALVES et al., 2008). 

A produção nacional desta cultura em 2014 foi de aproximadamente 23 milhões 
de toneladas, com produtividade média de 14,7 t ha-1 (FAO, 2015). Essa produtividade 
é relativamente baixa, quando comparada com o potencial produtivo que a planta pode 
atingir, de 90 t ha-1de raízes tuberosas (COCK, 1979). 
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A mandioca de mesa para uso culinário é comercializada como vegetal fresco 
ou minimamente processada, facilitando seu preparo e consumo.A escolha de uma 
variedade de mandioca de mesa, basicamente, está na dependência dos teores de 
HCN. Consideram-se também outras características como tempo de cozimento das 
raízes, qualidade da massa cozida, além da presença de fibras (CARVALHO et al., 
2011).O amido é a principal fonte de energia alimentar, fornecendo de 70 a 80% das 
calorias na alimentação humana. Seus grânulos são misturas heterogêneas de duas 
macromoléculas, amilose e amilopectina, que diferem no tamanho molecular e grau de 
ramificação (MIZUKAMI et al., 1999). A amilose é um polissacarídeo formado por 
unidades de glicose ligadas entre si por ligações do tipo α-1,4. A amilopectina, além 
das ligações glicosídicas do tipo α-1,4, possui ramificações por meio de ligações α-1,6. 
A estrutura molecular do amido formada pela amilose e amilopectina varia entre 
variedades de mandioca. Diante disso, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
avaliar características químicas e culinárias em variedades de mandioca de mesa 
cultivadas no município de Vitória da Conquista, BA. 

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

(UESB), campus de Vitória da Conquista, BA, no período de abril de 2013 a março de 
2014. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 19 tratamentos, 
formados pelas variedades Milagrosa, Paraguai, Maragogipe, IAC 576-70, Saracura, 
Amarela Viçosa, IAC Guaxupé, Manteiga, Aipim Furadinho, Calombo, BRS Dourada, 
Rosa, Manteigão, Pão da China, BRS Gema de Ovo, Colombo, BRS Eucalipto, Cacau 
Branca e BRS Rosada e três repetições. Todos estes materiais foram provenientes do 
Campo de Multiplicação de Aipins, da Coleção de Germoplasma de Mandioca da 
UESB. 

O solo foi arado, gradeado e, em seguida, foram abertos sulcos na 
profundidade de 10 cm. Utilizou-se manivas de aproximadamente 20 cm de 
comprimento e 2 a 3 cm de diâmetro. O espaçamento adotado foi de 1,0 m entre 
linhas e 0,60 m entre plantas. O plantio foi realizado em abril de 2013. 

Aos 12 meses após plantio, as raízes de mandioca foram coletadas e 
acondicionadas em sacos de nylon sendo, posteriormente, levadas ao Laboratório de 
Melhoramento e Produção Vegetal da UESB, onde após extração do amido, foram 
avaliados: a)Relação Amilose/Amilopectina:realizada segundo a norma ISO 
(1987),b)Teor de amido: determinado por meio da Hidrólise Ácida, utilizando o método 
de McCREADY et al. (1950) para dosar o açúcar redutor e realizando a curva padrão 
de glicose (NELSON, 1944; SOMOGYI, 1945)e c)Tempo de cozimento: segundo 
método de Pereira e outros (1985),  

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 9.1. 
Os dados foram testados quanto à normalidade e homogeneidade, procedendo-se 
Análise de Variância e, posteriormente, as médias foram agrupadaspelo procedimento 
proposto por Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Realizada a análise de variância, observou-se diferença significativa entre as 

variedades de mandioca de mesa para as características de teor de amido, teor de 
amilose, teor de amilopectina e tempo de cozimento, indicando variabilidade genética 
entre as variedades. 

Na tabela 1 estão apresentados os teores de amilose e amilopectina 
observados em raízes de variedades de mandioca de mesa. A variedade BRS 
Dourada apresentou maior teor de amilose, enquanto as variedades Milagrosa, 
Maragogipe, Rosa, Manteigão e Cacau Branca apresentaram maiores teores de 
amilopectina. Observa-se, que as concentrações de amilose variaram de 13,29 a 29, 
91%. A variedade IAC 576-70 apresentou teor de amilose de 16,51%, resultado 
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próximo ao encontrado por Fenimam (2004), que avaliando a composição química e 
propriedades do amido em duas épocas de colheita obteve 19,6%±0,29 aos 12 meses 
de idade. Por sua vez, as concentrações de amilopectina variaram de 70,09 a 
86,71%.A proporção de amilose e amilopectina no amido está associada à sua fonte 
botânica, sendo que para o amido de mandioca são relatados na literatura teores de 
amilose que variam de 16 a 24% e teores de amilopectina que variam de 76 a 84% 
(TORAL et al., 2002). 
 
Tabela 1. Teor de amido, amilose, amilopectina, e tempo de cozimento de raízes de 
variedades de mandioca de mesa. Vitória da Conquista, BA, 2015. 

Variedades Amido Amilose Amilopectina Tempo de cozimento 

Milagrosa 18,76 b 13,71 c 86,29 a 12,0 f 

Paraguai 24,65 a 17,42 b 82,58 b 11,0 f 

Maragogipe 18,95 b 14,01 c 85,99 a 19,0 e 

IAC 576-70 24,15 a 16,51 b 83,49 b 14,0 f 

Saracura 24,50 a 17,20 b 82,80 b 15,0 e 

Amarela Viçosa 17,71 b 15,98 b 84,02 b 13,0 f 

IAC Guaxupé 17,73 b 13,29 c 86,71 a 30,0 a 

Manteiga 12,96 b 16,61 b 83,39 b 16,0 e 

Aipim Furadinho 20,92 a 17,01 b 82,99 b 21,0 d 

Calombo 22,03 a 15,68 b 84,32 b 31,0 a 

BRS Dourada 15,64 b 29,91 a 70,09 c 15,0 e 

Rosa 21,57 a 14,36 c 85,64 a 24,0 c 

Manteigão 22,88 a 14,27 c 85,73 a 26,0 b 

Pão da China 18,53 b 17,32 b 82,68 b 20,0 d 

BRS Gema de Ovo 25,92 a 19,04 b 80,96 b 13,0 f 

Colombo 23,92 a 15,96 b 84,04 b 13,0 f 

Eucalipto 25,92 a 17,90 b 82,10 b 16,0 e 

Cacau Branca 20,93 a 13,39 c 86,61 a 10,0 f 

BRS Rosada 15,64 b 15,88 b 84,12 b 24,0 c 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo procedimento de Scott-Knott a 
5% de probabilidade 

Devido à sua estrutura ramificada, a amilopectina não tem tendência à 
recristalização como a amilose. Porém, níveis mais elevados de amilose possuem 
também importantes aplicações comerciais. O aumento na concentração de amilose 
proporciona a obtenção de um amido com baixa digestibilidade, com possível 
aplicação em alimentos para diabéticos, além de vantagens para a produção de 
doces, adesivos, na indústria de papel e para produtos fritos por reduzir a absorção de 
gordura (CEBALLOS et al., 2007). 

Nota-se na tabela 1 que as variedades Paraguai, IAC 576-3, Saracura, Aipim 
furadinho, Calombo, Rosa, Manteigão, BRS Gema de ovo, Colombo, Eucalipto e 
Cacau branca apresentaram teor de amido superior em relação as demais variedades 
avaliadas. Feniman (2004) caracterizando raízes tuberosas da variedade IAC 576-70 
quanto à cocção, composição química e propriedades do amido encontrou valores de 
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amido de 26,63% (aos 12 meses de idade), próximos ao obtido neste trabalho.  
Dentre as variedades estudadas, a Cacau Branca destacou-se por apresentar o menor 
tempo de cozimento. Por outro lado, a variedade Calombo apresentou tempo de 
cozimento superior a 30 minutos, considerado inadequado para o consumo de mesa. 
De acordo com Lorenzi (1994), o tempo médio de cozimento superior a 30 minutos é 
indicativo de raiz de baixa qualidade.   

CONCLUSÕES 

As variedades Paraguai, IAC 576-70, Saracura, Aipim furadinho, Calombo, Rosa, 
Manteigão, BRS Gema de ovo, Colombo, Eucalipto e Cacau branca apresentaram 
maior teor de amido. Maior teor de amilose foi encontrado em raízes da variedade 
BRS Dourada, enquanto as variedades Milagrosa, Maragogipe, Rosa, Manteigão e 
Cacau Branca apresentaram maiores teores de amilopectina.  
A variedade Cacau branca obteve menor tempo de cozimento.  
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Desempenho de novilhos mestiços recriados e terminados em pastagens 
sob diferentes estratégias de suplementação.  
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Resumo: Objetivou-se avaliar o desempenho de bovinos alimentados com duas 
estratégias de suplementação durante os períodos seco e chuvoso do ano, em 
pastagens Brachiaria brizantha cv. Marandu. O experimento foi realizado na Fazenda 
Princesa do Mateiro, localizada em Ribeirão do Largo-BA. O período experimental teve 
início em 09 de março de 2013 até 04 de maio de 2014, totalizando 420 dias. Foram 
utilizados 22 novilhos mestiços (½ holandês + ½ Zebú), com peso corporal inicial de 
200,45 ± 30,02 kg, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 2 x 3, sendo 11 repetições por tratamento e três períodos de 
avaliação (1ª chuva, seca, 2ª chuva). As estratégias de suplementação foram: 
estratégia 1: sal mineral no 1º e no 3º período (períodos de chuva) e 0,2%PC de 
suplementação proteico-energética no 2º período (seca); estratégia 2: suplementação 
proteico-energética ao nível de 0,3% do peso corporal nos três períodos (1ª chuva, 
seca, 2ª chuva). Foi avaliado o desempenho dos animais que por sua vez apresentou 
diferença (P<0,05) para estratégias e entre os períodos de avaliação. Com relação ao 
ganho de peso total, não houve diferença (P>0,05) entre as duas estratégias de 
suplementação utilizadas. Frente aos resultados de desempenho total observados no 
presente estudo é possível inferir que a suplementação mineral durante o período 
chuvoso, aliada à suplementação proteico-energética no período seco, apresenta 
maior atratividade econômica para desenvolver o projeto.  
Palavra-chave: Bovinos,desempenho,suplementação.  

Abstract: This study aimed to evaluate the performance of cattle fed with two feeding 

systems during the dry and rainy periods of the year in Brachiaria brizantha pastures. 

Marandu. The experiment was conducted at Farm Princess Bushman, located in 

Ribeirão do Largo-BA. The trial began on March 9, 2013 to May 4, 2014, totaling 420 

days. 22 crossbred steers were used (½ + ½ Zebu Dutch), with initial body weight of 

200.45 ± 30.02 kg, distributed in a completely randomized design in a factorial 2 x 3, 11 

replicates per treatment and three periods evaluation (1st rain, drought, rain 2nd). The 

supplementation strategies are: Strategy 1: mineral salt on the 1st and 3rd period (rainy 

periods) and 0.2% PC protein-energy supplementation in the 2nd period (dry); Strategy 

2: protein-energy supplementation level of 0.3% of body weight in the three periods 

(1st rain, drought, rain 2nd). Animal performance was evaluated which in turn was 

different (P <0.05) between the strategies and evaluation periods. With the total weight 

gain, there was no difference (P> 0.05) between the two supplementation strategies 

used. In view of the overall performance results observed in this study it can infer that 

the mineral supplementation during the rainy season, coupled with protein-energy 

supplementation in the dry season, is more economically attractive to develop the 

project. 
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Keyword: Cattle, performance supplementation.  
Introdução  
O Brasil é caracterizado por apresentar as estações chuvosas e secas bem definidas, 
sendo a estação seca o período crítico à produção de bovinos a pasto, haja vista que 
há uma baixa disponibilidade de forragem aliada à baixa qualidade.  
O desempenho dos animais mantidos exclusivamente em pastagens é determinado 
principalmente pela qualidade e quantidade de massa seca de forragem disponível no 
sistema, e esta qualidade está relacionada com o valor nutritivo e o consumo 
voluntário da forragem (Bicalho et al. 2013).  
A suplementação de bovinos em pastejo é uma estratégia que visa suprir a demanda 
por nutrientes deficientes na forragem que são indispensáveis para o crescimento e 
desenvolvimento dos animais, uma vez que o pasto é o alimento basal para os 
ruminantes.  
Desta forma, objetivou – avaliar o desempenho produtivo de bovinos de corte 
submetidos à diferentes estratégias de suplementação durante as fases de recria e 
terminação.  
Material e Métodos  
O experimento foi conduzido na Fazenda Princesa do Mateiro, município de Ribeirão 
do Largo, região Sudoeste da Bahia. O período experimental teve duração de 420 
dias, composto por quinze períodos de 28 dias.Foram utilizados 22 novilhos mestiços 
castrados (½Holandês - ½Zebu), com aproximadamente oito meses de idade e peso 
corporal médio inicial de 200,45 ± 30,02 kg, distribuídos em um delineamento 
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3, sendo 11 repetições por 
tratamento e três períodos de avaliação. As estratégias de suplementação testadas 
foram:  
Estratégia 1 (E1)  

ral recria)  

-energética - 0,2% PC por dia;  
 
Estratégia 2 (E2)  

-energética - 0,3% 
PC por dia.  
 
Os animais foram mantidos em uma área de sete hectares, dividida em quatorze 
piquetes de 0,5 hectare cada, formados por Brachiaria brizantha cv. Marandu e 
receberam diariamente a suplementação concentrada às 10:00 horas. O suplemento 
protéico-energético era composto de 45,43% de Milho, 45,43% de farelo de soja, 
4,99% de uréia+sulfato de amônio(9:1) e 4,63% de mistura mineral.  
Os animais foram pesados no início e final do experimento, e a cada 28 dias foram 
feitas pesagens intermediárias para ajuste do fornecimento do suplemento. O ganho 
de peso total (GP) e ganho médio diário (GMD) foram determinados pela diferença 
entre o peso corporal final (PCF) e o peso corporal inicial (PCI), dividida pela duração 
do período experimental em dias.  
A conversão alimentar (CA) foi determinada em função do consumo e do desempenho 
animal, conforme a equação abaixo:  
CA = (CMS/GMD)  
Em que: CMS = consumo de matéria seca (kg.dia-1); GMD = ganho médio diário (kg).  
A eficiência alimentar (EA) é a quantidade de carne, em kg, produzida com consumo 
de 1 kg de matéria seca de alimento conforme a equação a baixo:  
EA = (GMD/CMS)  
Em que: GMD = ganho médio diário (kg); CMS = consumo de matéria seca (kg.dia-1).  
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Os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análises de 
variância e regressão, a 0,05 de probabilidade de erro, utilizando-se o Sistema 
de Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG (UFV, 2001).  
 
Resultados e Discussão  
O peso corporal inicial (PCI) e o peso corporal final (PCF) apresentaram diferença 
(P<0,05) apenas entre os períodos avaliados, ao passo que o ganho médio diário 
(GMD), a conversão alimentar (CA) e a eficiência alimentar (EA) apresentaram 
interação (P<0,05) entre os períodos e as estratégias de suplementação adotadas 
(Tabela 2).  
Tabela 2. 
Desempen
ho de 
novilhos 
mestiços 
recebendo 
sal mineral 
e 
suplementa
ção 
proteica 
energética 
em 
pastagem 
de 
Brachiaria 
brizhantha 
cv 
marandu. 
Variáveis  

1º período  2º período  3º período  CV(%)  Significânci
a  

E1  E2  E1  E2  E1  E2  P  T  PxT  

PCI  200,
18  

200,
97  

304,
09  

322,
45  

364,
54  

367,
45  

10,5
9  

*  ns  ns  

GMD  0,74  0,87  0,54  0,40  0,54  0,58  14,3
2  

*  ns  *  

PCF  304,
09  

322,
45  

364,
54  

367,
45  

456,
00  

465,
54  

13,2
3  

*  ns  ns  

CA  7,37  6,23  13,2
3  

17,9
2  

15,3
7  

16,4
2  

14,3
5  

*  *  *  

EA  0,14  0,11  0,08
1  

0,06
8  

0,07
4  

0,07
0  

0,18
6  

*  *  *  

 

 

é denominador da fração para se obter a conversão alimentar dos animais e, desta 
forma, com a mesma ingestão de matéria seca diária, e maior ganho de peso, justifica-
se a melhor conversão alimentar observada para os animais suplementados na 
estratégia 1 durante o período seco.  
Com relação às estratégias de suplementação, as melhores conversões alimentares 
(CA) foram observadas no primeiro período durante esse período os animais estavam 
em fase de crescimento.  
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Ao comparar a eficiência alimentar (EA) dos animais entre as duas estratégias de 
suplementação, foi possível observar o mesmo comportamento estatístico observado 
para o ganho médio diário. Esse resultado demonstra que o grupo de animais com 
menor desempenho (GMD) e eficiência alimentar (EA), ou seja, converteram menor 
quantidade de produto animal por quilograma de matéria seca consumida diariamente.  
Com relação aos períodos avaliados, as melhores eficiências alimentares foram 
observadas no primeiro período chuvoso, fase essa que os animais de ambas 
estratégias de suplementação apresentavam-se em crescimento. De acordo com 
Brondani et al. (2004), animais jovens são biologicamente mais eficientes e por isso é 
desejável reduzir a idade de abate dos bovinos, uma vez que convertem melhor o 
alimento em produto final, conferindo economicidade ao sistema de produção.  
Nos períodos posteriores, houve uma redução na eficiência alimentar em função do 
período seco, o qual a forrageira apresenta menor qualidade nutricional e, no terceiro 
período a redução da eficiência alimentar (EA) foi em função do menor ganho de peso 
dos animais, pois os mesmos já tinham atingido a sua maturidade fisiológica.  

Conclusões  
Os resultados de desempenho observados no presente estudo demonstraram que a 
utilização da suplementação apenas com sal mineral nos períodos chuvosos, 
assegurando uma adequada oferta de forragem, e fornecer suplemento concentrado 
aos animais no período seco do ano permitindo atingir um desempenho satisfatório ao 
longo das fases de recria e terminação, suficiente para o encurtamento do ciclo de 
produção em um sistema que vise a produção de animais precoces à pasto  
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Volumetria de Caatinga Arbórea na Floresta Nacional de Contendas do 
Sincorá, Bahia (1)

 

Flávia Ferreira de Carvalho
 (2), Patrícia Anjos Bittencourt Barreto (3) 

Resumo 

A utilização de uma ferramenta simplificada que permita a obtenção de valores 
precisos do volume de madeira para povoamentos florestas é essencial para o 
planejamento da gestão das massas florestais e para sua ordenação sustentável. 
Desta forma, este trabalho teve como objetivo testar e avaliar o ajuste de diferentes 
modelos volumétricos para uma área de caatinga arbórea, localizada na Floresta 
Nacional Contendas do Sincorá, município de Contendas do Sincorá, BA. Foi realizado 
um levantamento inicial dos diâmetros dos indivíduos arbóreos acima de quatro 
centímetros, que foram agrupados em classes diamétricas. Foi realizada a cubagem 
rigorosa pelo método de Smalian, de 40 indivíduos, distribuídos nas diferentes classes 
diamétricas. De posse dos dados reais de volume, altura e diâmetro, obtidos por meio 
da cubagem, foram ajustados 15 modelos volumétricos. A melhor equação foi 
selecionada com base nos critérios estatísticos: coeficiente de determinação, erro 
padrão da média e valor de F. O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o 
modelo de Spurr. 

Palavras-chave: Equações volumétricas, cubagem, sudoeste da Bahia 

Volumetric Arboreal Caatinga in Floresta Nacional de Contendas do Sincorá, 
Bahia (1) 

Abstract 

The use of a simplified tool that allows obtaining accurate values of the volume of 
timber of a species is essential for planning the management of forest masses and its 
sustainable ordination. Thus, the aim of this study is to estimate volumetric equations 
to a native woodland savanna, located in Floresta Nacional Contendas do Sincorá, 
municipality of Contendas do Sincorá, BA. It conducted an initial survey of the 
diameters of individual trees above 5 cm, which were grouped into diameter classes. 
The cubed was performed by Smalian method, 40 individuals distributed in different 
diameter classes. Having the actual data volume, height and diameter, obtained by 
cubing, were adjusted 15 volumetric models. The best equation was selected based on 
statistical criteria: coefficient of determination, standard error of the mean and value F. 

Keywords: Volumetric equations, scaling, southwest of Bahia 

 

Introdução 

Desde o passado até a atualidade as florestas nativas são alvo de exploração 
contínua e acelerada, o que vem contribuindo para o desmatamento de diversos 
biomas, incluindo a caatinga. Para reduzir o impacto causado por estas explorações, 
técnicas de manejo florestal vêm sendo aprimoradas ao longo do tempo. 

Segundo Ferraz (2011), para que uma floresta seja manejada de forma sustentável, 
torna-se imprescindível conhecer suas dinâmicas biológicas e, a partir disso, 
estabelecer um ciclo de corte compatível com a capacidade de sítio e com o potencial 
produtivo da floresta. 
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Thomas et al. (2006) destacam o volume como uma das informações de maior 
importância para conhecer o potencial disponível em um povoamento florestal. Uma 
das ferramentas mais utilizadas na determinação do volume são as equações 
volumétricas, ajustadas por técnicas de regressão, a partir de um conjunto de valores 
do volume de árvores cubadas (variável dependente), com os respectivos diâmetros e 
altura (variáveis independentes). 

Mesmo tendo em vista a eficiência dos modelos, estes nem sempre se ajustam a 
todas as espécies e condições, sendo recomendável testá-los e, por meio de 
estatísticas adequadas, identificar o melhor para cada caso (Thomas et al.,2006) 

No Brasil, existe um grande número de equações volumétricas desenvolvidas para 
florestas plantadas, todavia ainda é restrito o número de equações construídas para 
florestas nativas, sendo.  Além disso, para a caatinga, embora existam diversos 
estudos sobre volumetria em sua fisionomia arbustiva, verifica-se escassez de estudos 
na fisionomia arbórea no Nordeste e inexistência no estado da Bahia.  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo testar e avaliar o ajuste de 
diferentes modelos volumétricos para uma área de caatinga arbórea no estado da 
Bahia. 

 

Materiais e Métodos 

O presente estudo foi realizado na Floresta Nacional (FLONA) de Contendas do 
Sincorá, situada na cidade de Contendas do Sincorá, Bahia. A FLONA tem como 
limites o riacho da Goiabeira, a Ferrovia Centro Atlântica, a serra da Cabeça Inchada e 
a Serra das Grotas. A sede se encontra sob as coordenadas geográficas 13º45’42’’ S; 
41º02’31’’ W (IBAMA, 2006).  

Foram abatidas e cubadas 40 árvores, distribuídas em cinco classes de diâmetro à 
altura do peito (DAP) com amplitude de 10 cm, diâmetro mínimo de 4,2 cm e máximo 
de 40,5 cm. A cubagem foi realizada através do método de Smalian Os diâmetros com 
casca ao longo do fuste foram medidos, com auxílio de uma suta, nas posições de 0,1 
m, 0,3 m, 0,5 m, 0,7 m, 1,0 m, 1,3 m e 2 m do nível do solo e a partir desse ponto as 
seções foram medidas de 1 em 1 m até a altura onde se encontrava cerca de 3 cm de 
diâmetro. A partir dessa posição, foi medido também o comprimento da ponta. O 
diâmetro obtido na posição de 0,10 m foi interpretado como diâmetro à altura do solo 
(DAS). 

A partir dos dados da cubagem foram obtidos os volumes por seção e, pelo somatório 
das seções, o volume total de cada árvore (V).  

Os modelos volumétricos foram ajustados para três conjuntos de variáveis 
independentes: 1. DAP e Ht, 2. DAS e Ht, 3. DAP, DAS e Ht. Os modelos utilizados 
para o ajuste das equações e seus respectivos autores estão apresentados na Tabela 
1. 

Como critério para seleção do melhor modelo foram utilizados o coeficiente de 
determinação ajustado (R2aj); erro padrão de estimativa (Sxy) e valor de F. 
Posteriormente, foi elaborada uma tabela de ponderação dos parâmetros para 
identificação dos melhores modelos. 

TABELA 1: Parâmetros de classificação para seleção dos modelos. 
Equação Modelos Autor 
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1 V= β1 + β2*DAP + β3*DAP
2 Hohenald – Krenn 

2 V = β1 + β2*DAP
2 Kopezky – Gehrhardt 

3 ln(V) = β1 + β2*ln(DAP) Husch 
4 V = β1 + β2*DAP Linha reta 
5 V = β1 + β2*DAP + β3*Ht  

6 V = β1 + β2*DAP
2
 + β3*Ht  

7 ln(V) = β1 + β2*ln(DAP) + β3*ln(Ht) Schumacher & Hall (log) 
8 V = β1 + β2*DAP + β3*DAS  

9 V = β1 + β2*DAP + β3*DAS + β4*Ht  

10 V = β1 + β2*DAS
2
 + β3*Ht  

11 V = β1 + β2*(DAP
2
)*Ht Spurr 

12 V = β1 + β2*(DAS
2
)*Ht Spurr 

13 V = β1 + β2*DAP + β3*DAP
2
 + β4*DAP*Ht + β5*(DAP

2
)*Ht 

+ β6*Ht 
Meyer 

14 ln(V) = β11 + β2*ln(DAP) + β3*(1/DAP) Brenac 
15 log(V) = β1 + β2*DAP

2
 + β3*(DAP

2
)*Ht + β4*Ht Stoate 

Em que: V=volume; DAP=diâmetro à altura do peito; Ht=altura total; DAS= diâmetro à altura do solo. 

Resultados e Discussão 

Os dados da Tabela 2 referem-se aos coeficientes e parâmetros estatísticos obtidos 
pelo ajuste das equações de volume com casca para cada modelo estudado. Eles 
revelaram valores dos coeficientes de determinação ajustado variando de 83,93% 
(Equação 15) a 98,32% (Equação 12). 

TABELA 2: Estimativas dos parâmetros e medidas de precisão das equações 

testadas para a estimativa de volume de espécies de uma área de caatinga. 
Eq.       Parâmet

ros 
 β1 β 2 β 3 β 4 β 5 β 6 R²aj Sxy F P 

1 0,003507 -0,002677 0,000650    96,04 0,0381 473,82 21 
2 -0,015524 0,000590     96,05 0,0380 948,78 16 

3 -8,59113 2,31887     91,04 0,0400 397,17 26 
4 -0,175579 0,023899     85,83 0,0720 237,13 32 
5 -0,120908 0,025323 - 0,010153    85,80 0,0720 118,85 36 
6 -0,049784 0,000575 0,005314    96,07 0,0379 477,12 16 

7 -10,1824 1,90258 1,32349    93,98 0,0346 305,17 20 
8 -0,176257 0,015503 0,007550    85,80 0,0721 118,82 39 
9 -0,124469 0,017304 0,007143 -0,009611   85,74 0,0722 79,14 42 

10 -0,067618 0,000455 0,007936    96,49 0,0358 537,40 13 
11 -0,001771 0,000060     97,40 0,0308 1460,55 6 

12 -0,002822 0,000049     98,32 0,0248 2287,59 3 

13 -0,005488 0,004925 -0,000609 -0,000438 0,000121 0,000329 97,38 0,0309 291,37 15 
14 -7,11171 1,90229 - 4,65658    91,05 0,0469 199,49 30 
15 -7,45104 0,013313 - 0,001202 0,511888   83,93 0,1408 68,88 45 

 

Dentre as 15 equações testadas, o melhor ajuste foi verificado para a equação de 
Spurr (Modelo 12), apresentando, além do maior coeficiente de determinação 
ajustado, menor erro padrão da estimativa (Sxy = 0,0248). Alves Júnior (2010) realizou 
estudo de volumetria em uma área de caatinga em Pernambuco e observou valores de 
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R2ajustado entre 69,01% e 99,39% e Syx variando de 0,00268 e 0,00694. Neste 
trabalho o autor observou que Spurr, Schumacher e Hall e Silva não se ajustaram bem 
aos dados, encontrando melhores resultados em um modelo que utilizou o quadrado 
das variáveis, circunferência à altura do peito (CAP), número de galhos (NG) e 
circunferência na base do maior galho (CG).  

Conclusão 

O modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo de Spurr, que utilizou o 
diâmetro à altura do solo como variável independente e obteve R2aj = 98,32% e Syx = 
0,0248.  
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QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA, FIXAÇÃO DE CARBONO E PROPAGAÇÃO 
VEGETATIVA DE PLANTAS DE BAMBU (BAMBUSA VULGARIS SCHRAD. EX J. 
C. WENDL) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA(1)  

 

Francielle da Silva Lopes(2), Adalberto Brito de Novaes(3)  

 
RESUMO  
A presente pesquisa tem como objetivo quantificar a biomassa e teor de carbono e 
avaliar a propagação vegetativa de plantas de bambu (Shradi.ex J.C. Wendi. No 
experimento 01 (Quantificação de biomassa total e ajuste de equações alométricas em 
plantas de Bambusa vulgaris foram mensuradas quanto as variáveis, dcolo (diâmetro 
de colo) e dap (diâmetro a altura do peito) e biomassas fresca e seca. No experimento 
02 (propagação vegetativa por estaquia e qualidade de mudas de Bambusa vulgaris 
produzidas em diferentes recipientes e substratos e seu desempenho no campo),. 
Foram estabelecidos seis tratamentos, e avaliadas as variáveis: comprimento, número, 
diâmetro e sobrevivência de brotos de bambu Bambusa vulgaris. Aos 120 dias após o 
plantio, observou – se que foi superior as estacas com 2 nós e plantadas verticalmente 
com fertilização de (NPK) para todas as variáveis analisadas. Palavras chave: 
Bambusa vulgaris, biomassa, estacas, propagação vegetativa.  
BIOMASS QUANTIFICATION , FIXING CARBON AND SPREAD BAMBOO PLANT 
VEGETATIVE ( BAMBUSA VULGARIS Schrad EX JC Wendl . ) THE CONQUEST 
OF VICTORY CITY - BA  
ABSTRACT  
This research aims to quantify the biomass and carbon content and assess the 
vegetative propagation of bamboo plants ( Shradi.ex JC Wendi. In the experiment 01 
(total biomass quantification and adjustment Allometric equations in Bambusa vulgaris 
plants were measured as variables , dcolo ( stem diameter ) and dbh ( diameter at 
breast height ) and fresh and dry biomass. In the experiment 02 ( vegetative 
propagation by cuttings of Bambusa vulgaris and quality of seedlings produced in 
different containers and substrates and their performance in the field). Treatments were 
established and evaluated the variables: length , number, diameter and survival 
Bambusa vulgaris bamboo shoots. After 120 days after planting , it noted - that was 
higher than the stakes with 2 nodes and planted vertically with fertilization (NPK ) for all 
variables .  
INTRODUÇÃO  
O bambu apresenta importância econômica, social e ambiental, pois há muito tempo 
faz parte do cotidiano de populações asiáticas e sul- americanas. Devido a suas 
características de durabilidade, resistência, facilidade de manuseio, impermeabilidade 
e baixa combustão, espécies de bambu tem sido utilizadas em diferentes atividades, 
tais como: produção de móveis e artesanatos, extração de celulose e principalmente 
como matéria prima na construção civil. Tais espécies compreendem um grupo de 
plantas pertencentes à família das gramíneas (Poaceae, subfamília Bambusoideae), 
representada por 1250 espécies, distribuídas em 75 gêneros, sendo que a maioria 
delas são de rápido crescimento, atingindo maturidade por volta dos 5 anos 
(SCURLOCK et al., 2000).  

Os bambus têm sido reconhecidos como um grupo de espécies promissoras 
em função de sua rápida capacidade de sequestro de carbono atmosférico, 
entre outras possibilidades de utilização, dadas as suas excelentes propriedades 

físicas e mecânicas (BONILLA et al., 2010). No Brasil, ainda ocorrem sérias restrições 
culturais, e poucos trabalhos científicos relacionados à produtividade dos bambus, 
apesar de sua grande importância econômica, social e ambiental.  
Portanto, o presente estudo teve como objetivo quantificar a biomassa e teor de 
carbono e avaliar a propagação vegetativa de plantas de bambu (Shradi.ex J.C. 
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Wendi) localizadas no campo agropecuário da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB.  
MATERIAL E MÉTODOS  
EXPERIMENTO 01: Quantificação de biomassa total e ajuste de equações 
alométricas em plantas de Bambusa vulgaris  
A presente pesquisa foi conduzida em uma área com bambu no Campo Agropecuário 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. Foram obtidos, de forma 
aleatória para os estudos de biomassa e fixação de carbono, 25 colmos. Antes da 
retirada, os colmos foram mensurados quanto as variáveis, dcolo (diâmetro de colo) e 
dap (diâmetro a altura do peito). Após mensuração das variáveis, os colmos foram 
submetidos a quantificação compartimentada de biomassas fresca e seca. Neste 
sentido, cada colmo foi retirado e compartimentado em colmo propriamente dito, 
galhos verdes, galhos secos e folhas. Por ocasião da obtenção da biomassa fresca no 
campo, foram coletados de todos os compartimentos dos exemplares, pequenas 
amostras de até 500 g, onde foram submetidas ao processo de secagem, pesagem e 
moagem com a finalidade de análise do teor de carbono.  
EXPERIMENTO 02: Propagação vegetativa por estaquia e qualidade de mudas de 
Bambusa vulgaris produzidas em diferentes recipientes e substratos e seu 
desempenho no campo  
Este experimento constou de seis tratamentos: S1 X E1 - (substrato 01 com adubação, 
estaca na posição vertical e com 1 nó); S2 X E1 – (substrato 02 sem adubação e 
estaca na posição vertical e com 1 nó); S1 X E3 - (substrato 01 com adubação, 
estacas na posição horizontal plantadas diretamente no solo e com 1 nó); S1 X E2- 
(substrato 01 com adubação, estacas na posição vertical e com 2 nós); S2 X E3- 
(substrato 02 sem adubação, estacas na posição horizontal plantadas diretamente no 
solo e com 1 nó; e S2 X E2 – (substrato 02 sem adubação e estaca na posição vertical 
e com 2 nós). Os seis tratamentos tiveram quatro repetições, compreendendo um total 
de 24 parcelas, constituídas cada uma de 06 estacas, perfazendo um total de 96.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
EXPERIMENTO 01: Quantificação de biomassa total e ajuste de equações 
alométricas em plantas de Bambusa vulgaris  
A tabela 01 apresenta os resultados médios encontrados para as variáveis biométricas 
do colmo de bambu, sendo: dap (diâmetro à altura do peito), dcolo (diâmetro do colo 
do colmo), Ht (altura do colmo), peso do colmo, galho, folha e total dos três 
compartimentos respectivamente.  
O resultado médio de plantas de Bambusa vulgaris da variável diâmetro à altura do 

peito foi de 5,39 cm, diâmetro do colo do colmo de 6,03 cm e altura do colmo (m) foi 

de 9,53 (tabela01). Em relação aos valores médios de peso total dos três 

compartimentos mensurados (colmo, galho e folha), o resultado médio foi de 14,50 kg, 

sendo que o compartimento colmo obteve média de 9,72 kg ou 67,03 % do peso total. 

É perceptível que algumas plantas obtiveram médias superiores nas variáveis 
mencionadas como: os colmos número 7, 16, 21, 22 e 24, provavelmente devido a 
eles estarem em uma área mais baixa que os demais. STAPE et al. (2004).  
Tabela 1. Valores médios das variáveis biométricas e peso de plantas de Bambusa 
vulgaris.  
A distribuição de biomassa nos respectivos compartimentos das plantas apresentou 
maior fração concentrada na parte aérea, com destaque para o compartimento colmo, 
contribuindo com 53% da biomassa total. Tais resultados corroboram MARENCO E 
LOPES (2005), que reportam que as espécies de bambu apresentam maior 
concentração de seus assimilados na parte aérea. Os galhos vivos representaram 
28% da biomassa, seguidos pelas folhas, com 19% e colmos com 53%.  
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EXPERIMENTO 02: Propagação vegetativapor estaquia e qualidade de mudas de 
Bambusa vulgaris produzidas em diferentes recipientes e substratos e seu 
desempenho no campo  
Aos 120 dias após o plantio, observou – se que houve efeito em relação a adubação e 
ao número de nós nas estacas com maiores porcentagens de estacas enraizadas, 
comprimento de brotações e diâmetro dos brotos que ocorreu nas estacas com 2 nós 
e com adição de adubação (NPK). Enquanto que estacas com 1 nó e sem adubação 
apresentaram baixa porcentagem de sobrevivência e os menores valores para as 
demais características avaliadas (Tabela1).  
As maiores porcentagens de brotações em todo experimento ocorreu em estacas com 
2 nós, enquanto de 1 nó apresentou menor capacidade de brotação, devido 
provavelmente a menor quantidade de reservas em seus tecidos. O número de nós 
reflete a quantidade de reservas a serem utilizadas durante o processo de 
enraizamento, estacas de menor número de nós apresentam menor quantidade de 
reservas e consequentemente, menores porcentagens de enraizamento.  
Tabela 2. Média do número, comprimento de brotos, diâmetro de brotos e 

porcentagem de estacas vivas das estacas de bambu Bambusa vulgaris, 120 dias 

após o plantio 

CONCLUSÕES  
A maior fração de biomassa está concentrada no compartimento colmo. O plantio de 
estacas na horizontal não foi eficiente, apresentando pouca viabilidade. Estacas de 2 
nós apresentam maior capacidade de formação e crescimento de brotações. É viável a 
propagação do Bambusa vulgaris pelo método de estaquia utilizando ramos 
secundários plantadas verticalmente, com 2 nós e fertilizadas com (NPK).  
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RESUMO: Objetivou-se fazer o levantamento florístico e fitossociológico de 
uma área de caatinga na fazenda Recreio, povoado do Mateiro, Barra da 
Estiva, BA, na Chapada Diamantina. O clima é do tipo C 2 r W 1 B’ 2 ,Úmido 
Subúmido, com precipitação média anual de 1007,5 mm, período chuvoso de 
novembro a janeiro, e temperatura média de 19,1 °C. Predominam solos 
podzólico vermelho amarelo, podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico, 
latossolo vermelho amarelo e solos litólicos. Foram lançados 100 pontos-
quadrantes, sendo amostrados os indivíduos que apresentaram DAP ≤ 5 cm, 
totalizando 400 indivíduos. Foram encontradas 66 espécies pertencentes a 24 
famílias botânicas. As cinco espécies com maior valor de importância foram 
Eremanthus erythropappus (62,42), Trichilia aff. ramalhoi (51,9), Guapira 
opposita (43,63), Myrcia fallax (30,87) e Citharexylum sp. 1 (24,73). 
 

Palavras-chave: Chapada Diamantina; ponto-quadrante; valor de importância. 
 

FLORISTIC, PHYTOSOCIOLOGICAL VEGETATION WOODY SHRED OF A 
FOREST IN BARRA DA ESTIVA, BAHIA 

 

ABSTRACT: The objective was to make the floristic and phytosociological 
survey of a savanna area on the farm playground, village Bushman, Barra da 
Estiva, BA in Chapada Diamantina. The climate is of type C 2 r W 1 B '2, humid 
sub-humid areas, with an average annual rainfall of 1007.5 mm, the rainy 
season from November to January, and average temperature of 19.1 °C. 
Predominant red yellow podzolic soils, podzolic equivalent yellow eutrophic red, 
yellow red soil and in litholic soils. Were launched 100 points quarters being 
sampled individuals showed diameter at breast height ≤ 5 cm, totaling 400 
individuals. Were found 66 species belonging to 24 botanical families. The five 
species with the highest importance value were Eremanthus erythropappus 
(62.42), Trichilia aff. ramalhoi (51.9), Guapira opposita (43.63), Myrcia fallax 
(30.87) and Citharexylum sp. 1 (24.73). 
 

Keywords: Chapada Diamantina; point quarter; importance value. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A fitossociologia envolve o estudo de todos os fenômenos que se 
relacionam com a vida das plantas dentro das unidades sociais. Ela retrata o 
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complexo clima, solo e vegetação. A fitossociologia é o ramo da ecologia 
vegetal mais amplamente utilizado para diagnóstico quali-quantitativo das 
formações vegetacionais. Vários pesquisadores defendem sua aplicação no 
planejamento das ações de gestão ambiental como no manejo florestal e na 
recuperação de áreas degradadas (CHAVES et al., 2013). 

Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, provavelmente, o mais 
desvalorizado e mal conhecido botanicamente. Esta situação vem de uma 
crença, injustificada e que não deve ser mais aceita, de que a Caatinga é o 
resultado da modificação de uma outra formação vegetal, estando associada a 
uma diversidade muito baixa de plantas, sem espécies endêmicas e altamente 
modificada por ações antrópicas. Apesar de estar bastante alterada, a Caatinga 
contém uma grande variedade de tipos vegetacionais, com elevado número de 
espécies e também remanescentes de vegetação ainda bem preservada, que 
incluem um número expressivo de táxons raros e endêmicos (GIULIETTI et al., 
2003). 

A vegetação do bioma é extremamente diversificada. São reconhecidos 
12 tipos diferentes de Caatingas, que chamam atenção especial pelos 
exemplos fascinantes de adaptações aos habitats semiáridos. Tal situação 
pode explicar, parcialmente, a grande diversidade de espécies vegetais, muitas 
endêmicas ao bioma. Estima-se que pelo menos 932 espécies já foram 
registradas para a região, sendo 380 endêmicas (MMA, 2002). 

Para que se possam executar projetos de conservação e planos de 
manejo sustentável na Caatinga é necessário que se conheça a vegetação da 
área de interesse, suas limitações e sua capacidade de resiliência (FERRAZ, 
2009). 

Diante do exposto, objetivou-se fazer o levantamento florístico e 
fitossociológico de uma área de caatinga na fazenda Recreio, povoado do 
Mateiro, Barra da Estiva, BA, na Chapada Diamantina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi realizado na fazenda Recreio, no povoado do Mateiro, 
município de Barra da Estiva, Bahia. O clima da região enquadra-se em Úmido 
Subúmido (Tipo C 2 r W 1 B’ 2 pela classificação de Thornthwaite), com altitude 
de 1040 m, temperatura média de 19,1 °C e precipitação média anual de 
1007,5 mm (AZEVEDO & DA SILVA, 2000). Apresenta a predominância de 
solos dos tipos podzólico vermelho amarelo (PV), podzólico vermelho amarelo 
equivalente eutrófico (PE), latossolo vermelho amarelo (LV) e solos litólicos (R) 
(EMBRAPA, 1976). 

As coletas foram realizadas de novembro de 2014 a junho de 2015.  
Para realização do levantamento foi adotado o método de ponto 

quadrante, marcando-se 100 pontos com intervalos de 15 m ao longo da área. 
Nestes foram amostrados os indivíduos arbóreos, mais próximos de cada 
quadrante, que apresentasse DAP (diâmetro à altura do peito) igual ou superior 
a 5 cm, totalizando quatro indivíduos por ponto. 

Os parâmetros da estrutura horizontal são os usuais em fitossociologia: 
densidade, dominância e frequência, utilizados na composição dos valores de 
cobertura e importância, sendo interpretados segundo MUELLER-DOMBOIS e 
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ELLENBERG (1974), PIELOU (1975) e ROSOT et al. (1982). 
A estrutura vertical foi analisada de acordo segundo o procedimento 

proposto por Souza (1990) apud Simonelli (1998). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As espécies com maiores valores de densidade relativa (DR) foram 
Eremanthus erythropappus (17,25%), Trichilia aff. ramalhoi (10,00%), Guapira 
opposita (13,00%), Myrcia fallax (8,00%) e Citharexylum sp. 1 (6,5%), 
correspondendo a 54,75% do total de indivíduos amostrados. 

As espécies de maior frequência relativa (FR) foram Eremanthus 
erythropappus (13,31%), Trichilia aff. ramalhoi (7,51%), Guapira opposita 
(9,22%), Myrcia fallax (7,85%) e Citharexylum sp. 1 (7,85%). 

No parâmetro de dominância relativa (DoR) a espécie que mais se 
destacou foi a Trichilia aff. ramalhoi (26,95%), seguida de Eremanthus 
erythropappus (13,40%), Guapira opposita (7,56%), Terminalia glabrescens 
(7,28%) e Myrcia fallax (5,66%). 

O valor de cobertura (VC) teve as espécies Trichilia aff. ramalhoi (36,95), 
Eremanthus erythropappus (30,65), Guapira opposita (20,56), Myrcia fallax 
(13,66) e Citharexylum sp. 1 (10,48) como as de maior valor. 

O valor de importância (VI), que representa em que grau a espécie se 
encontra bem estabelecida na comunidade, teve como as espécies de maior 
valor Trichilia aff. ramalhoi (44,45), Eremanthus erythropappus (43,96), Guapira 
opposita (29,77), Myrcia fallax (21,51) e Citharexylum sp. 1 (18,33). 

A posição socióloga relativa (PSR) teve as espécies Eremanthus 
erythropappus (18,46), Guapira opposita (13,86), Myrcia fallax (9,36), Trichilia 
aff. ramalhoi (6,64) e Citharexylum sp. 1 (6,40) com os maiores valores. 

O valor de importância ampliado (VIA) teve as espécies Eremanthus 
erythropappus (62,42), Trichilia aff. ramalhoi (51,9), Guapira opposita (43,63), 
Myrcia fallax (30,87) e Citharexylum sp. 1 (24,73). 

Quanto à estrutura vertical, o estrato médio da vegetação ficou definido 
para árvores compreendidas entre 4,55 e 9,47 m de altura. No estrato inferior, 
bem como no superior foram encontrados 51 indivíduos correspondendo a 
12,75%. No estrato médio foram encontrados 298 indivíduos totalizando 74,5% 
dos indivíduos amostrados. 

A diversidade da área, pelo índice de Shannon-Wiener, foi de 3,122, 
indicando que a diversidade da população em estudo foi alta, expressando boa 
riqueza e uniformidade. O índice de Simpson, que calcula a probabilidade de 
dois indivíduos amostrados pertencerem a uma mesma espécie, foi de 0,075, 
indicando que a predominância foi baixa. 

A espécie Eremanthus erythropappus foi encontrada em todos os 
estratos, apresentando o de maior número de indivíduos (69). Esta é 
pertencente ao grupo ecológico das pioneiras, tendo boa capacidade de 
desenvolvimento em locais com solos pouco férteis, rasos e em campos de 
altitude. Possui fins múltiplos como mourões de cercas, por sua durabilidade, e 
também por produzir um óleo essencial que exibe propriedades antiflogísticas, 
antibacterianas, antimicóticas, dermatológicas e espasmódicas. 
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CONCLUSÃO 
 

As espécies mais importantes do estande estudado foram Eremanthus 
erythropappus, Trichilia aff. ramalhoi, Guapira opposita, Myrcia fallax e 
Citharexylum sp. 1. 

Pelos índices de Shannon e Simpson conclui-se que a floresta 
apresentou um alto valor de riqueza, diversidade e uniformidade. 

Os dados encontrados são de fundamental importância para fornecer 
subsídios técnicos para realização de futuros trabalhos de recuperação de 
áreas degradadas, conservação e preservação, manejo florestal e eventual 
exploração comercial das espécies encontradas. 
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RESUMO:Objetivou-se com este trabalho o uso de estratégias de manejo para áreas 
degradadas, estas áreas foram implantadas em 2,5 hectares, identificadas como: 
Pastagens degradadas 1 – ocorrência de plantas daninhas e baixa produção de 
forragem (Áreas 1; 2; 3 e 5 ); Pastagem degradada 2- área com baixa produção de 
forragem, utilizada para pastejo, com lotação de 3,0 UA/ha (Área 4). O uso da 
tecnologia 2, promoveu o aumento dos valores de produção de matéria seca de capim 
na área reformada 1 (1.407, 52 kg/ha), área reformada 2 (5.348,30 kg/ha), área 
recuperada 4 (5.763,65 kg/ha) e área reformada 5 (13.380,00 kg/ha) exceto a área 
reformada 3. Com relação à produção de matéria seca total das forragens (capim e 
sorgo) visando à recuperação de pastagens, observam-se maiores valores na área 
reformada 1 (8.336,00 kg/ha), área reformada 2 (11.910,00 kg/ha), e área reformada 5 
(13.380,00 kg/ha), mostrando-se mais produtivas, diferindo (P<0,05) da área 
reformada 3 (298,00 kg/ha) e área reformada 4 (5.763,00 kg/ha). Houve efeito 
significativo da interação entre as tecnologias e os tratamentos (áreas) (P<0,05). O 
uso das estratégias de recuperação e reforma das pastagens foram eficientes na 
melhoria das áreas e o uso na produção de silagem, com destaque para produção de 
massa de forragem para a implantação do sorgo em consorcio com o capim Brachiaria 
brizantha cv. Marandu. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Forragem, sorgo, tecnologia 
 
ABSTRACT:The study was conducted at Fazenda Aldebaran, the city of Itapetinga, 
Bahia Southwest region, the use of managements strategies are aimed to degraded 
areas, the areas studied were deployed in an area of 2.5 hectares. The areas were 
identified as degraded pastures - occurrence of weeds and low forage production 
(Areas 1, 2, 3 and 5); Degraded pasture - area with low production of forage, used for 
grazing, with a capacity of 3.0 AU / ha (Area 4). The use of technology 2, promoted the 
increase in grass PMS values in the renovated area 1 (1407, 52 kg / ha), renovated 
area 2 (5348.30 kg / ha) area recovered 4 (5763.65 kg / ha ) and reformed area 5 
(13380.00 kg / ha) except the area 3. Regarding PMS total forage (grass and sorghum) 
for the recovery of pastures are observed higher values in the renovated area 1 
(8336.00 kg / ha), renovated area 2 (11910.00 kg / ha), and reformed area 5 (13380.00 
kg / ha), being more productive, differing (P <0.05) of the reformed area 3 (298, 00 kg / 
ha) and reformed area 4 (5,763.00 kg / ha). There was significant interaction between 
technologies and treatments (areas) (P <0.05). The use of recovery strategies and 
reform of pastures were effective in improving areas and use in the production of 
silage, especially forage mass production for the strategy among the sorghum 
deployment in consortium with the grass Brachiaria brizantha cv. Marandu. 
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Key-words: forage, sorghum, technology 
 
INTRODUÇÃO 
O Brasil tem cerca de 220 milhões de hectares de pastagens, das quais 
aproximadamente a metade é de pastagens cultivadas, principalmente com gramíneas 
do gênero Braquiária, ocupando preponderantemente área de 10% de baixa 
fertilidade. A silagem de sorgo destaca-se por ser um alimento de alto valor nutritivo, 
que apresenta alta concentração de carboidratos solúveis, essenciais para adequada 
fermentação lática (Neumann et al., 2002a). A microrregião em estudo, Município de 
Itapetinga, Bahia, caracteriza-se pela grande amplitude de pastagens estabelecidas a 
mais de três décadas, das quais, na sua maior parte, nunca sofreram interferências de 
ações corretivas, exceto pelo uso do fogo como forma de controle de plantas 
invasoras. As pastagens representam a base da alimentação dos bovinos. No entanto, 
os índices de produtividade do rebanho, na maioria das propriedades são 
considerados insatisfatórios (COSTA, et al., 2008). Objetivou-se o uso do sorgo para 
produção de silagem através de estratégias de recuperação do solo e das pastagens 
degradadas em diferentes áreas e sistemas de manejo. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido na Fazenda Aldebaran, situada no município de 
Itapetinga, região Sudoeste da Bahia, localização de 15º18’44” de Latitude Sul, 
40º20’01” de Longitude Oeste, com uma precipitação média anual de 800 mm. As 
áreas foram identificadas como: Pastagem degradada – área com ocorrência de várias 
espécies de plantas daninhas, com baixa produção de forragem (Área 1); Pastagem 
degradada - área com ocorrência de várias espécies de plantas daninhas, com baixa 
produção forragem (Área 2); Pastagem degradada - área com alta infestação de 
espécies de plantas daninhas (Área 3); Pastagem degradada - área com Brachiaria 
decumbens, com baixa produção de forragem, utilizada com sistema de pastejo 
rotacionado de bovinos, com lotação de 3,0 UA/Ha (Área 4); Pastagem degradada - 
área com alta infestação de espécies de plantas daninhas (Área 5). Foi utilizado o 
método do quadrado, aplicado por meio de um quadrado feito de ferro medindo 1 m2, 
o qual foi lançado aleatoriamente 06 vezes em cada área estudada, totalizando uma 
área amostral de 6 m2, percorridos de forma não linear. Após a coleta das amostras 
para análises laboratoriais, o sorgo foi colhido e picado com uso de máquina 
forrageira, sendo o material ensilado para utilização na alimentação de vacas leiteiras. 
Para avaliação da população de invasoras e produção de forragem, o delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5 x 2 (5 áreas x 
2 tecnologias), onde a tecnologia 1 indica as áreas degradadas em que não se fez o 
uso de estratégias de manejo e a tecnologia 2 indica as áreas reformadas e 
recuperadas. Pastagem reformada - uso do consórcio sorgo + Brachiaria brizantha cv. 
Marandú, adubação do solo (Área reformada 1); Pastagem reformada - uso do 
consórcio sorgo + Brachiaria brizantha cv. Marandú, adubação do solo (Área 
reformada 2); Pastagem reformada - plantio de capim após roçagem e aplicação de 
herbicida dessecante(Área reformada 3); Pastagem recuperada - área com Brachiaria 
decumbens, utilizada com sistema de pastejo rotacionado para bovinos, com redução 
de lotação (1,5 UA/Ha), área sem correção e adubação do solo (Área recuperada 4); 
Pastagem reformada - área com Brachiaria cv. CONVERT HD364, implantada com 
plantio convencional, com 1 ano de formação, área com adubação do solo(Área 
reformada 5). Os dados foram analisados pelo procedimento Mixed e GLM (General 
Linear Models) do pacote estatístico SAS (SAS, 2001). Os resultados foram 
submetidos à análise de variância para verificar as diferenças entre as áreas, e a 
interação entre áreas de estudo e tecnologias. As comparações das médias foram 
realizadas pelo teste Tukey (P<0,05). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Analisando o comportamento entre as 05 áreas (tratamentos) verificou-se nas áreas 
reformadas e na área recuperada, redução no número de plantas invasoras em 
relação às áreas degradadas. Não foi constatada a presença de plantas invasoras na 
área degradada 4 (Tabelas 1 e 2). 
Notou-se que a Produção de matéria seca de invasoras para a área reformada 3, 
permaneceu alta 1.321,33 kg/ha, podendo afirmar que a reforma da pastagem não 
contribuiu para o controle de plantas invasoras na área degradada 3. A maior 
produção de forragens (Brachiária) influenciou positivamente no controle de plantas 
invasoras, podendo ser explicado pelo seu potencial competitivo. Borghi & Crusciol 
(2007) verificaram que a presença de Brachiaria brizantha em cultivo consorciado com 
o milho, diminuiu a densidade de plantas infestantes. 
 
CONCLUSÕES 
O uso das estratégias de recuperação e reforma das pastagens foram eficientes na 
melhoria das áreas e o uso do sorgo na produção de silagem, com destaque para 
produção de massa de forragem para a estratégia entre a implantação do sorgo em 
consorcio com o capim Brachiaria brizantha cv. Marandu. 
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ANÁLISE DE TEMPOS E MOVIMENTOS EM UMA COLHEITA FLORESTAL 

SEMIMECANIZADA DE EUCALYPTUS NO SUDOESTE DA BAHIA. 

Iann Pinheiro Rocha¹, Luís Carlos Freitas² 

1.Resumo: 

O referente trabalho analisou e identificou separadamente os fatores técnicos e 

operacionais impactantes na produtividade, nas etapas de derrubada, desgalhamento, 

traçamento, destopamento e empilhamento, em uma colheita florestal semi-

mecanizada em povoamentos florestais no Sudoeste da Bahia utilizando o método de 

estudo de tempos e movimentos. A derrubada destacou-se como etapade de menor 

tempo com 9 % do tempo total e a medição e traçamento obteve como etapa de maior 

dispêndio de tempo cerca de 45%. 

Palavra chave: cronometragem, silvicultura, motosserra. 

ANALYSIS OF TIME AND MOVEMENTS ON A HARVEST OF EUCALYPTUS 

FOREST IN SOUTHWEST OF BAHIA SEMI-MECHANIZED. 

Abstract: 

 

The referent study analyzed separately and identified the technical and 

operational factors impacting on productivity, the overthrow of steps, delimbing, 

bucking, destopamento and stacking, in a semi-mechanized forest harvesting on forest 

stands in the Southwest Bahia using the times method of study and movements. The 

overthrow stood out as etapade less time with 9% of the total time and the 

measurement and tracing obtained as greater expenditure of time step about 45%. 

Keyword: timing, forestry, chainsaw. 

 

2.Introdução  

 Devido o aumento da demanda de produtos florestais o setor tornou-se 

altamente competitivo, dessa forma, muitos estudos são realizados para elaborar ou 

aperfeiçoar equipamentos e ferramentas de menor impacto no custo final do produto. 
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Dentre as atividades no campo do setor florestal a colheita destaca-se como uma das 

mais importantes, por ser a mais onerosa em termos de custo de produção. 

Uma das técnicas utilizadas no planejamento e na otimização da operação de 

colheita florestal é o estudo de tempos e movimentos. Para isso pode ser empregado 

para medir o tempo despendido e identificar os ciclos operacionais, o método da 

cronometragem, pois por meio deste método determina-se o tempo e as atividades 

parciais que compõem a operação e, de forma análoga, realiza-se o estudo dos 

movimentos, que tem como propósito proporcionar condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento da operação (ANDRADE, 1998 apud SIMÕES et al., 2010). 

Objetivou-se com este trabalho analisar e identificar separadamente os fatores 

técnicos e operacionais impactantes na produtividade, nas etapas de derrubada, 

desgalhamento, traçamento, destopamento e empilhamento, em uma colheita florestal 

semi-mecanizada em povoamentos florestais no Sudoeste da Bahia. 

3.Metodologia  

3.1.Descrição da área 

O estudo foi realizado entre os meses  de abril, maio  e junho de 2015, 

totalizando 7 vistas  na fazenda Irmãos Simonassi, em uma área de 6  ha  com 

Eucalyptus urophylla  via propagativa por semente, com corte em idade de 7 a 8 anos. 

O espaçamento do plantio utilizado é de 3,5 metros entre-linhas  e de 3 metros entre-

plantas .  

3.2.Coleta de dados 

Na área o sistema de colheita utilizado é o de toras curtas (cutto-length), as 

atividades de corte. Foi utilizado um cronometro de tempo contínuo para a coleta de 

dados de tempos e movimentos em X operadores de motosserra. Cada etapa de 

corte, desgalhamento, destopamento, traçamento e empilhamento determinado o 

tempo de execução dentro de cada ciclo. 

 Cada operador teve o número de ciclos determinados através da metodologia 

(Equação 1) proposta por Barnes (1968). Foi realizado um estudo-piloto em cada 

operador para determinar o número mínimo de ciclos operacionais para atender um 

erro de amostragem admissível de 5%, a 95% de probabilidade.    
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onde,  

n - número mínimo de ciclos operacionais necessários;  

t - valor t de Student, no nível de probabilidade desejado e (n-1) graus de liberdade;  

CV - coeficiente de variação (%); 

 E - erro admissível (%). 

4.Resultados e discussões  

Cada árvore foi considerada como um ciclo dentro de cada etapa. Após obter 

um número de ciclos satisfatório ao um erro de admissível de 5%, foi possível estimar 

os parâmetros estatísticos de cada etapa para uma única árvore. 

 

Figura 1 – Distribuição percentual dos tempos na atividade de colheita 

semimecanizada. 

 

4.1.Derrubada :  

O corte apresentou alto Coeficiente de Variação (tabela 1) devido o a 

heterogeneidade do DAP do povoamento, esse fator contribuiu para a quebra da 

cadencia entre os ciclos. Mousavi (2009), avaliando o tempo da etapa de corte em 

uma floresta com alta variabilidade de fuste concluiu que o tempo gasto aumentou 

consideravelmente comparado com florestas homogêneas, sendo assim o tempo do 

corte apresenta uma relação proporcional a variabilidade do DAP do povoamento. Na 



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 
75 

 

visão geral de porcentagem  de tempo gasto entre as etapas a derrubada foi a que 

apresentou o menor porcentagem  9% (gráfico 1),  

4.2.Medição e traçamento: 

 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. Minetti (1998), 

analisando o corte semimecanizado, concluiu que o traçamento  tinha o maior 

dispêndio energético do operador com 186 kcal/h. O tempo gasto nessa operação 

depende do comprimento das toras, quanto maior o comprimento menor o tempo e 

maior o rendimento operacional.  

4.3.Empilhamento  

  Foi calculado o rendimento de cada pilha para cada operador,  

posteriormente fez-se a média do rendimento por operador.  Em seguida o rendimento 

foi relacionado com fatores físicos e etários dos operários.  

O empilhamento foi etapa separadamente que desprendeu o maior tempo 29% 

(Gráfico 1), Gonçalves  (2011), constatou que 1/3 do tempo consumido nessa etapa é 

direcionado para tomada de folego, visto que  requer muito esforço físico em curtos 

períodos de tempo. Minetti (1998), observou que esta etapa em curto período foi a que 

mais exige dispêndio energético 8,58 kcal/min, porém analisando em kcal/h foi a etapa 

que apresentou menor dispêndio energético.  

O operador com menor peso e altura obteve melhor desempenho no 

rendimento do empilhamento, em contra partida o operador com maior peso e altura 

obteve o pior rendimento devido a fatores supramencionados. 

4.4.Tempo não produtivo: 

 

Figura 2: distribuição em porcentagem do tempo não produtivo. 
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Analisando o tempo não produtivo obteve 9,4 % para manutenção da corrente 

da motosserra 12,5% para abastecimento, no presente trabalho foram encontrados 

para estas atividades 14% e 21%. O operador de motosserra em questão não passou 

por nenhuma capacitação técnica, apesar de apresentar 17 anos de experiência.  

5.Conclusão: 

Visão geral de porcentagem  de tempo gasto entre as etapas a 

derrubada foi a que apresentou o menor porcentagem  9%. Foi constatado que 

a medição e o traçamento desprenderam 42% do tempo total de trabalho 

semelhante a outros trabalhos do gênero. O operador com menor peso e altura 

obteve melhor desempenho no rendimento do empilhamento, em contra partida 

o operador com maior peso e altura obteve o pior rendimento devido a fatores 

supramencionados. 
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Métodos de Integração Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias e 
Parciais¹  
 
DANILO P. SILVA², IVANDERSON O. MOREIRA³, RONALDO S. THIBES4 

 

 RESUMO: Métodos numéricos buscam soluções aproximadas para equações 
diferenciais que possuem solução e também para as que não possuem solução 
analítica. Tratamos de dois métodos neste trabalho, a saber, método de Euler e 
Método das Diferenças Finitas. O método de Euler é um método numérico para 
solucionar um problema de valor inicial e o Método das Diferenças Finitas é um 
método para solucionar um problema de valor de contorno. No presente trabalho 
buscamos também uma aplicação do Método das Diferenças Finitas na equação de 
Schrödinger independente do tempo para o poço de potencial infinito. Em todos os 
casos estudados as soluções analíticas para as equações diferenciais estavam à 
disposição e então foi feita uma comparação entre a solução encontrada 
numericamente com a solução analítica conhecida. PALAVRAS–CHAVE: equação de 
Schrödinger, métodos numéricos, soluções numéricas Numerical Integration Methods 
of Ordinary and Partial Differential Equations ABSTRACT: Numerical methods seek 
approximate solutions for differential equations which have the solution and also for 
those which have no analytical solution. We deal with two methods in this study, 
namely Euler method and Finite Difference Method. The Euler method is a numerical 
method to solve a problem of initial value and the Finite Difference Method is a method 
to solve a boundary value problem. In this paper we also seek an application of Finite 
Difference Method in independent Schrödinger equation of time for the infinite potential 
well. Em todos os casos estudados as soluções analíticas para as equações 
diferenciais estavam à disposição e a comparison between the numerical solution 
found with the known analytical solution was then made. 
 
 KEYWORDS: Schrödinger equation, numerical methods, numerical solutions  

 
INTRODUÇÃO: A solução de uma equação diferencial em termos da qual um 
sistema está modelado fornece todas as informações necessárias para 
entender a evolução do mesmo. Entretanto, soluções analíticas para equações 
diferenciais nem sempre podem ser encontradas, muitas vezes devido à 
complexidade dos cálculos envolvidos na busca. Neste caso utiliza-se, por 
exemplo, os métodos numéricos, que são métodos que buscam soluções 
aproximadas para as equações diferenciais. Para problemas de valor inicial, 
usou-se o método de Euler que é um procedimento problemas de valor de 

contorno ou fronteira, usou-se o Método das Diferenças Finitas que consiste em 
transformar o problema de se resolver uma equação diferencial em um problema de se 
resolver um sistema de equações algébricas.  
Uma equação diferencial muito importante na Física é a Equação de Schrödinger. 
Para um determinado sistema físico busca-se encontrar a sua função de onda, que 
contém todas as informações sobre ele, sendo obtida através da resolução da 
equação de Schrödinger. Encontrar soluções para a equação de Schrödinger nem 
sempre é tarefa fácil, podendo-se aplicar também métodos numéricos para encontrá-
las. Dessa forma, pretendemos neste trabalho buscar soluções numéricas para 
equações diferenciais utilizando o método de Euler e o Método das Diferenças Finitas. 
Buscaremos também soluções para a equação de Schrödinger independente do 
tempo para o poço de potencial infinito usando o Método das Diferenças Finitas. Em 
seguida, faremos uma comparação com as soluções analíticas com o intuito de 
verificar a eficiência dos métodos.  
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MATERIAL E MÉTODOS: Para a realização deste trabalho foi feito inicialmente um 
estudo sobre o método numérico de Euler. Em seguida foi feito um estudo do Método 
das Diferenças Finitas. Foi feito também um estudo sobre os fundamentos da 
Mecânica Quântica, em especial a Equação de Schrödinger. Abordou-se a resolução 
da equação de Schrödinger independente do tempo para diferentes potenciais, ou 
seja, pára diferentes sistemas físicos.  
Terminados os estudos, foram feitas aplicações dos métodos numéricos em equações 
diferenciais. Para isto, foram elaborados algoritmos na linguagem de programação C. 
Nos algoritmos tem-se o controle da equação diferencial bem como das condições 
iniciais ou das condições de contorno do problema. Como foi dito, o domínio do 
problema é substituído por um conjunto de pontos igualmente espaçados. O número 
de espaçamentos também pode ser controlado no algoritmo. Para a equação de 
Schrödinger foi aplicado o Método das Diferenças Finitas para o poço de potencial 
infinito, que é um sistema físico onde uma partícula está presa em um poço com 
paredes impenetráveis, sendo que, dentro do poço o potencial é nulo. Estas são as 
condições de contorno do sistema. Feitas as aplicações, comparou-se os resultados 
encontrados com os valores disponíveis nas soluções analíticas e verificou-se a 
eficiência dos métodos estudados.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Aplicou-se o método de Euler a seguinte equação 

diferencial escolhida aleatoriamente  

CONCLUSÕES: O método de Euler se mostrou menos eficiente que o Método das 
Diferenças Finitas quanto à sua precisão. Este último se mostrou eficaz, pois, mesmo 
para valores grandes de h os resultados alcançados foram bem próximos aos valores 
exatos. Esta eficácia foi comprovada na aplicação deste método à equação de 
Schrödinger.  
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Análise Diagnóstico da Comercialização Agrícola: O caso das 
comunidades remanescentes de quilombos Laranjeiras, São Joaquim de 
Paula e Thiagos – Território de Vitória da Conquista - BA  
 
Janaína Ramos de Jesus Silva1, Valdemiro Conceição Júnior2, Tâmara 
Moreira Silva3, Anelita de Jesus Rocha4, Jamily Silva Fernandes5.  
 
RESUMO:  
A comercialização envolve, uma série de atividades ou funções através das 
quais bens e serviços são transferidos dos produtores aos consumidores. Nas 
Comunidades Quilombolas esse processo é bastante complexo, e sofre 
influências de cunho social, econômico, cultural e ambiental. Objetivou-se com 
esse trabalho verificar como funciona todo processo de comercialização nas 
Comunidades Quilombolas de Laranjeiras, São Joaquim de Paula e Thiagos, 
pertencentes ao Território de Vitória da Conquista - BA, bem como seus locais 
de escoamento e influência na vida dos que a praticam. Para tanto, realizou-se 
visitas às comunidades quilombolas onde foram aplicados questionários 
socioeconômicos semi-estruturados, entrevistas baseada em roteiro preliminar, 
com moradores antigos e principais lideranças da localidade, bem como 
observação da comercialização na feira municipal. Verificou que apesar dos 
excedentes gerados durante a produção a persistência de gargalos, como a 
dificuldade de escoamento da mesma, se constituem como um dos principais 
entraves para o pleno desenvolvimento da comercialização praticada por esses 
quilombolas.  
PALAVRAS CHAVE: Agricultura familiar, Comercialização, Quilombolas.  
TITLE: Diagnostic analysis of Agricultural Marketing: The case of the remaining 
communities of quilombos Laranjeiras, São Joaquim de Paula and Thiagos – 
territory of Vitória da Conquista-BA.  
ABSTRACT: The marketing involves a series of activities or functions through 
which goods and services are transferred from producers to consumers. 
Quilombola communities this process is quite complex, and suffers social 
influences, economic, cultural and environmental. The aim with this check how 
it works the whole process of marketing the Quilombola communities of 
Laranjeiras, São Joaquim de Paula and Thiagos, belonging to the territory of 
Vitória da Conquista-BA, as well as their flow and influence on the lives of those 
who practice it. To do so, visits to Quilombola communities where 
socioeconomic semi-structured questionnaires were applied, interviews based 
on preliminary roadmap, with former residents and major leaders of the locality, 
as well as observation of marketing in the county fair. It was found that in spite 
of surpluses generated during production the persistence of bottlenecks, such 
as the difficulty of disposing of the same, If you are one of the main obstacles to 
the full development of marketing practiced by these Maroons.  
KEYWORDS: Family agriculture, trade, Maroons. 
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 INTRODUÇÃO:  

As comunidades que se reconhecem como quilombolas possuem formas 
próprias de organização social ocupam e usam territórios e recursos naturais 
para sua reprodução cultural, social, religiosa e econômica, utilizando 
conhecimentos e práticas geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 2007). As 

Comunidades Quilombolas do Território de Vitória da Conquista (TVC) têm a prática 
da agricultura familiar, como uma das suas principais características (Conceição Jr et 
al., 2013).  
Entende-se por comercialização a troca de bens e serviços entre agentes econômicos, 
bem como o planejamento, o arranjo e a coordenação de todas as atividades 
empresariais direcionadas aos mercados atuais e potenciais. (MEFFERT, 2001).  
Nas Comunidades Quilombolas esse processo é bastante complexo e envolve a 
participação de pequenos produtores rurais que dependem quase que exclusivamente 
da agricultura como fonte geradora de trabalho, subsistência e renda. (SILVA et al., 
2013). Nessa perspectiva, estudos que tratam sobre os mercados e a comercialização 
desses agricultores são de grande relevância. Para Ribeiro et al (2005), estes estudos 
expõem a invisibilidade econômica de atividades locais e certa marginalização da 
agricultura familiar nos programas de desenvolvimento dos municípios.  
Buscou-se nesse estudo verificar se a capacidade de realizar a comercialização direta 
com processadores e varejistas, e mesmo para o consumidor final, aliados a sérios 
problemas como baixa renda, infraestrutura precária e baixa escolaridade, se 
constituem como grandes entraves para o pleno desenvolvimento da comercialização 
praticada pelos agricultores quilombolas.  
MATERIAL E MÉTODOS:  
Para a consecução dos objetivos deste artigo, realizou-se inicialmente uma revisão 
bibliográfica em material disponível sobre o território. Segundo Severino (2007) este 
estudo pode ser classificado como uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo e 
quantitativo, onde o propósito de estudo é buscar a familiarização com o tema por 
meio de um levantamento de informações sobre determinado objeto.  
Posterior a isso, no período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, foram 
realizadas entrevistas baseada em roteiro preliminar e aplicação de questionários 
socioeconômicos semi-estruturados, com moradores antigos da localidade e com as 
principais lideranças, considerados como representativos do conjunto em estudo, 
aliados a leitura da paisagem local, bem como observação da comercialização na feira 
municipal, a fim de identificar os fatos ecológicos, técnicos, econômicos e sociais da 
história local e estabelecer relações entre si. Esses procedimentos permitiram a 
obtenção de informações importantes em relação ao processo de comercialização dos 
produtos provenientes da agricultura familiar exercida pelos Quilombolas.  
O questionário continha perguntas acerca das famílias, dados da propriedade, sobre 
as práticas agrícolas empregadas durante a produção, os tipos de culturas e de 
criações, sua disposição no espaço geográfico, à estrutura fundiária, as técnicas 
adotadas, questões relacionadas com a venda dos produtos, as formas de 
escoamento da produção e a infraestrutura social e produtiva.  
Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrônicas do sistema Microsoft Excel 
e posteriormente analisados, de forma qualitativa e quantitativa.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
As comunidades de Laranjeiras, Thiagos e São Joaquim de Paula se diferenciam no 
Território por terem a prática da comercialização presente em seu cotidiano. Dessa 
forma, ao serem perguntados sobre os motivos que os levam a comercializarem sua 
produção, foi possível observar, entre os entrevistados, a presença, principalmente, de 
dois argumentos como resposta:  
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Um deles está relacionado aos hábitos adquiridos pelos seus antepassados, ou 
seja, a transmissão dos conhecimentos sobre a comercialização esteve e está 
diretamente ligada ao processo de sucessão hereditária. Nas três comunidades 
todos os entrevistados afirmaram, de imediato, ser esse o motivo de estarem 
até hoje comercializando seus produtos. Essa questão da transmissão 
geracional de costumes é em parte abordada por Lima (2008), que discute a 
transmissão das “terras de quilombos” entre gerações sucessivas, onde há 
uma relação intrínseca entre terra e pessoas, de tal maneira que o sentido de terra 

se conforma como território, com riqueza de significados e representa coletividade.  
Outro aspecto bastante citato nas comunidades de Thiagos e São Joaquim de Paula 
foi o considerável potencial natural, tendo em vista a localização privilegiada em que 
as mesmas se encontram, uma vez que, tais condições edafoclimáticos, favorecem 
uma agricultura diversificada e geração de excedentes para a comercialização.  
Vale ressaltar também que o fato de utilizarem pouco, ou nenhum tipo de tecnificação 

no preparo do solo, não os limita produzir nem tampouco praticar a comercialização 

(figura 1), e segundo a maioria dos entrevistados, 80%, o nível de organização 

presente nas comunidades, pouco interfere nesse processo. 

 
Um aspecto bastante preocupante que se pôde notar é a ausência de assistência 
técnicas nos empreendimentos visitados. Segundo Guanziroliet al (2001) quando esse 
serviço existe não é adequado à realidade desses produtores, pois sem enfoque 
sistêmico não há como atender às complexas demanda do segmento.  
Em relação às culturas mais exploradas na comunidade de Laranjeira, estas estão 
intimamente relacionadas às condições semiáridas da região, que tem como 
característica os prolongados períodos de seca e irregularidades nas precipitações, 
causando forte sazonalidade na produção, tal aspecto exerce influência no 
estabelecimento de culturas como feijão, milho e mandioca, as quais detém maior 
representatividade na produção, com 53%, 61% e 58% respectivamente. Já na 
comunidade São Joaquim de Paula foi possível observar o cultivo da mandioca (50%), 
seguido do café (30%), feijão e batata doce, ambos com 10%.  
Em se tratando da comunidade de Thiagos, localizada em uma microrregião onde 
predomina a mata do tipo Estacional Montana Semidecidual, mas conhecida como 
mata de cipó, que apresenta períodos de chuva bem definidos, com maior incidência 
entre os meses de novembro a março, período este onde os moradores aproveitam 
para executar seus plantios, foi possível observar uma produção significativa de 
hortaliça, 45%, e frutíferas 50%.  

No que diz respeito aos locais de comercialização, observou-se que há uma 
diversidade de destinos da produção (figura 2), Santos et al (2014) explicam 
que esse fato ocorre devido à falta de um local específico que adquira todos os 
produtos, fazendo-se necessário a procura por outras possibilidades de 
escoamento, como feiras livres. Essa necessidade de buscar saídas para a 

produção acaba implicando em um menor retorno das atividades agrícolas, pois 
dificuldades como a falta de transporte regular para as sedes dos municípios, onde a 
maioria dos agricultores destina a sua produção, e os valores pagos a terceiros pelo 
transporte, onera muito os custos.  
CONCLUSÃO:  
Apesar das Comunidades de Laranjeiras, São Joaquim de Paula e Thiagos gerarem 
excedentes durante o processo produção agrícolas, e assim realizarem sua 
comercialização, a persistência de gargalos como o escoamento da mesma se 
constitui como um dos principais entraves para o seu pleno desenvolvimento.  
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Comportamento ingestivo de novilhos mestiços recriados e terminados 
em pastagens sob diferentes estratégias de suplementação1. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de novilhos mestiços 
na fase de recria e terminação sob duas estratégias de suplementação em 
pastagens Brachiaria brizantha cv. Marandu.  O experimento foi realizado na 
Fazenda Princesa do Mateiro, localizada em Ribeirão do Largo-BA, com uma 
duração de 420 dias. Foram utilizados 22 novilhos mestiços (½ holandês + ½ 
Zebú), com peso corporal inicial de 200,45 ± 30,02 kg, distribuídos em um 
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3, sendo 11 
repetições por tratamento e três períodos de avaliação (1ª chuva, seca, 2ª 
chuva). As estratégias foram: uso de sal mineral no 1º e no 3º período 
(períodos de chuva) e 0,2%PC de suplementação proteico-energética no 2º 
período (seca); estratégia 2: suplementação proteico-energética ao nível de 
0,3% do peso corporal nos três períodos (1ª chuva, seca, 2ª chuva). Os tempos 
de pastejo, ruminação, ócio e de mastigação total apresentaram diferenças 
(P<0,05) entre as estratégias de suplementação e os períodos de avaliação. O 
tempo de cocho foi influenciado (P<0,05) apenas pelo período de avaliação e o 
tempo de alimentação total apenas pela estratégia de suplementação. A 
suplementação da dieta dos animais melhora a eficiência da alimentação e de 
ruminação da matéria seca e da fibra em detergente neutro. 
 

Palavras-chave: bovinos, pastagem, pastejo, ruminação. 
 

Ingestive behavior of crossbreds steers finished in pastures and under 
different supplementation strategies. 

 

Abstract: This study aimed evaluating the ingestive behavior of crossbred 
steers in the growing phase and termination in two supplementation strategies 
in Brachiaria brizantha pastures. Marandu.  The experiment was conducted at 
Fazenda Princess Bushman, located in Ribeirão Wide-BA, with a duration of 
420 days. 22 crossbred steers were used (½ + ½ Zebu Dutch), with initial body 
weight of 200.45 ± 30.02 kg, distributed in a completely randomized design in a 
factorial 2 x 3, 11 replicates per treatment and three periods evaluation (1st 
rain, drought, rain 2nd). The strategies were: use of mineral salt on the 1st and 
3rd period (rainy periods) and 0.2% PC protein-energy supplementation in the 2 
nd period (dry); Strategy 2: protein-energy supplementation level of 0.3% of 
body weight in the three periods (1st rain, drought, rain 2nd). The grazing times, 
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rumination, Breaks Leisure and total chewing present differences (P <0.05) 
between supplementation strategies and the evaluation periods. The trough 
time was influenced (P <0.05) only for the period of evaluation and the total 
feeding time only by supplementation strategy. The supplementation of animal 
diet alters the ingestive behavior thereof improving feed efficiency and 
rumination of dry matter and neutral detergent fiber. 
 

Kew Words: cattle, pasture, grazing, ruminating. 
 

 

Introdução 

No Brasil o sistema de produção de carne é caracterizado pelo uso da 
forragem como recurso basal, contudo, devido a sazonalidade da produção 
certas épocas do ano há um decréscimo da qualidade da forragem que 
compromete o desempenho do animal. Nesse sentido faz se necessário o uso 
de fonte alimentar que complemente essa deficiência. 

A adição de suplemento concentrado na dieta de animais criados a pasto 
confere maior eficiência na utilização da forragem disponível, proporcionando 
maior consumo de nutrientes e, consequentemente, melhorando o 
desempenho animal com concomitante encurtamento do ciclo de produção 
(Reis et al., 2014). 

Nesse sentido é preciso buscar uma estratégia que maximize o 
desempenho, de forma econômica e sem causar distúrbios no animal. Uma 
ferramenta que norteia a investigação e a busca por novas técnicas de 
alimentação e manejo nutricional é o comportamento do animal. O estudo do 
comportamento ingestivo visa conhecer como as mudanças dos padrões de 
alimentação, imposta pelos homens, podem interferir nas respostas produtivas. 
Pinheiro et al (2011). 

Dessa forma objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo de novilhos 
mestiços na fase de recria e terminação sob duas estratégias de 
suplementação durante os períodos seco e chuvoso do ano, em pastagens de 
Brachiaria brizantha cv. Marandu.   

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na Fazenda Princesa do Mateiro, município 
de Ribeirão do Largo, região Sudoeste da Bahia. O período experimental teve 
duração de 420 dias, composto por quinze períodos de 28 dias. Foram 
utilizados 22 novilhos mestiços castrados (½Holandês - ½Zebu), com 
aproximadamente oito meses de idade e peso corporal médio inicial de 200,45 
± 30,02 kg, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 2 x 3, sendo 11 repetições por tratamento e três períodos de 
avaliação. As estratégias de suplementação testadas foram:  
Estratégia 1 (E1) 

 Primeiro e terceiro período (chuvoso): Suplementação mineral (sal mineral 
recria)  

 Segundo período (seco): Suplementação proteico-energética - 0,2% PC por 
dia;  

Estratégia 2 (E2) 
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 Primeiro, segundo, e terceiro período: Suplementação proteico-energética - 
0,3% PC por dia. 

Os animais foram mantidos em uma área de sete hectares, dividida em 
quatorze piquetes de 0,5 hectare cada, formados por Brachiaria brizantha cv. 
Marandu e receberam diariamente a suplementação às 10:00 horas.  Na tabela 
1 encontram-se a proporção dos ingredientes com base na matéria natural. 

 
Tabela 1: Proporção dos ingredientes dos suplementos com base na matéria natural. 

Ingrediente (%) E1 E2 

Milho - 45,43 

Farelo de soja - 45,43 

Ureia + SA1
 - 4,99 

Mistura mineral2 100 4,63 

(E1) = estratégia de suplementação 1: suplementação mineral no 1
o
 e no 3

o
 período e 0,2% do peso 

corporal de suplemento proteico-energético no 2
o
 período; (E2) = estratégia de suplementação 2:  

suplementação com 0,3% do peso corporal de suplemento proteico-energético durante os três períodos; 
1
Ureia + Sulfato de amônio (9:1); 

2
Composição: Cálcio 235 g; fósforo 60 g; magnésio 16 g; enxofre 12 g; 

cobalto 150 mg; cobre 1600 mg; iodo 190 mg; manganês 1400 mg; ferro 1000 mg; selênio 32 mg; zinco 
6000 mg; 1120 mg; flúor (máximo) 1600 mg. 

As avaliações dos comportamentos ingestivo foram realizadas no 3º, 9º e 
13º período experimental, com duração de 48 horas cada, onde os animais 
foram observados visualmente por observadores treinados, a cada 5 minutos, 
conforme metodologia de Silva et al. (2006).  

O tempo de alimentação total (TAT) e de mastigação total (TMT) foram 
determinados pelas seguintes equações: 

TAT = PAST + COC 

Em que: PAST (minutos) = tempo de pastejo; COC (minutos) = tempo de 
alimentação no cocho. 

TMT = PAST+ RUM 

Em que: PAST (minutos) = tempo de pastejo; RUM (minutos) = tempo de 
ruminação. 

Os resultados foram interpretados estatisticamente por meio de análises 
de variância e regressão, a 0,05 de probabilidade de erro, utilizando-se o 
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG (UFV, 2001). 

 

Resultados e Discussão 

O tempo de alimentação no cocho (COC) apresentou diferença (P<0,05) 
apenas entre os períodos avaliados, sendo os maiores valores observados no 
segundo período (seca) (Tabela 2). 

Os tempos destinados às atividades de pastejo (PAST), ruminação 
(RUM), ócio (ÓCIO) e mastigação total (TMT) apresentaram diferença (P<0,05) 
entre os períodos e as estratégias de suplementação utilizadas. O tempo de 
alimentação total (TAT), houve diferença (P<0,05) entre as estratégias de 
suplementação.  

Embora os tempos de pastejo (PAST), serem semelhantes nos períodos, 
no grupo de animais suplementados na estratégia 1 foi observada uma 
tendência de redução na estação seca (2o período). Esse fato pode está 
relacionado ao fornecimento de concentrado em substituição ao sal mineral 
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nesse período. 
Por outro lado, os animais suplementados na estratégia 2 apresentaram o 

mesmo (P>0,05) tempo de pastejo (PAST), (Tabela 2). Possivelmente devido 
os animais terem recebido a mesma quantidade de suplemento concentrado, 
na ordem de 0,3% do peso corporal em todos os períodos. 

 
Tabela 2. Tempo despendidos nas atividades de pastejo (PAST), ruminação 
(RUM), ócio e cocho (COC) por novilhos suplementados a pasto. 

Variáveis 

(min.dia-1) 
1º Período  2º Período  3º Período  CV(%)  

E1 E2 E1 E2 E1 E2  P T 

PAST 465,90 420,90 425,68 413,86 504,54 416,81 13,66 * * 

RUM 434,77 418,41 412,50 454,77 536,59 407,73 16,83 * * 

ÓCIO 526,13 586,13 635,68 540,45 392,04 605,00 15,57 * * 

COC 12,95 14,55 32,27 29,77 10,73 15,91 55,25 * Ns 

TAT 471,59 432,95 457,95 443,64 515,27 432,72 13,42 ns * 

TMT 898,40 835,68 838,18 868,64 1041,13 824,55 11,72 * * 
(E1) = estratégia de suplementação 1: suplementação mineral no 1

o
 e no 3

o
 período e 0,2% do peso 

corporal de suplemento proteico-energético no 2
o
 período; (E2) = estratégia de suplementação 2:  

suplementação com 0,3% do peso corporal de suplemento proteico-energético durante os três períodos; 
(*) significativo (P<0,05) e ns não significativo a 5 % de probabilidade pelo teste F, T = tratamento, P = 
período, (TAT) = tempo de alimentação total, (TMT) = tempo de mastigação total. 

O tempo de ruminação (RUM) foi semelhante (P>0,05) entre as duas 
estratégias de suplementação no (1o e 2o períodos), sendo observado valor 
superior (P<0,05) para animais suplementados na estratégia 1 no (3o período), 
(Tabela 2). Essa resposta pode ser justificada pelo maior consumo de matéria 
seca da forragem, pois, de acordo com Van Soest (1994), o tempo de 
ruminação é influenciado pelo tipo da dieta, sendo proporcional ao teor de fibra 
da mesma.  

Quando comparado as estratégias, os animais suplementados na 
estratégia 2 apresentaram um maior (P<0,05) tempo de ócio (ÓCIO), (Tabela 
2). Este resultado pode ter ocorrido devido o maior aporte de nutrientes obtido 
por meio do consumo de suplemento concentrado e pelo provável efeito 
substitutivo, onde os animais que receberam suplemento concentrado 
apresentaram menor (P<0,05) consumo de forragem. 

Contudo na estação seca (2o período), os animais suplementados na 
estratégia 1, apresentaram maior tempo em ócio (Tabela 2). Provavelmente, 
devido à mudança ocorrida no manejo nutricional, que nesse período passaram 
a receber 0,2% de suplemento. A medida que foi adicionado suplemento 
concentrado os animais apresentaram aumento no tempo em ócio (P<0,05). 
Uma vez que o suplemento ofertado (0,2 % de suplemento) oferecia aporte 
nutricional, levando a redução no tempo de os pastejo (Tabela 2), fato não 
evidenciado no período chuvoso. 

Os tempos de alimentação total (TAT) e de mastigação total (TMT) 
apresentaram o mesmo comportamento estatístico observado para o tempo 
destinado ao pastejo (Tabela 2).  

 

Conclusão 
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A suplementação da dieta dos animais altera o comportamento ingestivo 
dos mesmos, melhorando a eficiência da alimentação e de ruminação da 
matéria seca e da fibra em detergente neutro. 
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Efeito do processamento sobre o colesterol e seus óxidos em queijos Muçarela 

e Colônial. 
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RESUMO - A condução do presente trabalho objetivou quantificar colesterol e óxido de 

colesterol em amostras de queijo.  Os experimentos foram conduzidos na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Juvino Oliveira, e as amostras 

obtidas de um laticínio na cidade de Itapetinga-BA e foram realizadas as análises para 

a determinação do colesterol e do óxido 7-cetocolesterol em dois tipos de queijo em 

dois diferentes tempos de congelamento (0 e 30) dias. O queijo Colônial apresentou 

teor de colesterol maior que o da muçarela e houve diferença em seus valores nos 

dois diferentes tempos analisados, e valores significativos para 7-cetocolesterol. 

PALAVRA CHAVE: Colesterol, Queijo, Óxidos de colesterol. 

ABSTRACT - The conduct of this study aimed to quantify cholesterol and cholesterol 

oxide in cheese samples. The experiments were conducted at the State University of 

Southwest Bahia , Campus Juvino Oliveira, and samples obtained from a dairy plant in 

the city of Itapetinga -BA and we did the analyzes for the determination of cholesterol 

and oxide 7- ketocholesterol in two types of cheese in two different freezing times ( 0 to 

30 ) days. The Colonial cheese presented cholesterol greater than the mozzarella and 

was no difference in their values in two different times analyzed, and significant values 

for 7- ketocholesterol . 

KEYWORDS: Cholesterol, Cheese, cholesterol oxides. 

 

INTRODUÇÃO 

O queijo é “o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial 

do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado) ou de 

soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, enzimas específicas de 

bactérias específicas, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de 

qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias 

e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias 

aromatizantes e matérias corantes.” Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA)1 

A classificação dos queijos se basea em características do tipo de leite 

utilizado, do tipo de coagulação, da consistência da pasta, do teor de gordura, do tipo 
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de casca, do tempo de cura, etc. 

O conhecimento dos efeitos do processamento sobre a composição lipídica, 

teor de colesterol e seus óxidos, em queijos produzidos em regiões tropicais é 

escassa, dessa forma o estudo sobre a composição geral de queijos produzidos nesta 

região é fundamental, em função da mudança de paradigmas, nos quais se baseiam 

ainda a medicina internacional, especialmente nos efeitos da gordura de origem 

animal, o colesterol e seus óxidos. 

 

OBJETIVO 

Objetiva-se com a condução deste trabalho, avaliar os efeitos do 

processamento sobre a composição lipídica, o teor de colesterol e seus óxidos em 

queijos Muçarela, Minas Frescal e colônial.  

 

METODOLOGIA 

Foram coletadas em uma empresa local em Itapetinga - Ba duas amostras de 

queijo, Mussarela e Colônial, e foram armazenadas em dois tempos diferentes de 

congelamento (0 e 30) dias, depois dos 30 dias foram realizadas as análises de 

colesterol e oxido de colesterol. 

As analises foram realizadas em triplicata, pesou–se 0,5g da amostra em um 

tubo em ensaio e foi adicionado 4mL de KOH 50% e 6mL de álcool etílico, agitou-se 

no vórtex e foi deixado em repouso durante 22hrs no escuro em temperatura 

ambiente. Houve a separação de fases e foi coletada a fase hexânica, que foi seca em 

evaporador  

rotatório a temperatura ambiente. Restando somente o extrato, este foi dissolvido em 2 

mL de fase móvel (grau de pureza CLAE) (acetonitrila 95:5) e filtrado com filtro de 

seringa (0,45 µm).  

Foi utilizado um cromatógrafo líquido da marca Shimadzu, equipado com um 

sistema quaternário de bombas, degaseificador, válvula de injeção com alça de 

amostragem de 20µL, coluna analítica de fase reversa C18 acoplada ao forno de 

coluna e detector de arranjo de diodos. Como fase móvel, foi utilizada uma mistura de 

solventes acetonitrila e isopropanol na proporção 95:5(v/v), sendo estes de pureza 

cromatográfica. Os valores e dados foram determinados através do software LC 

Solution®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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 O queijo Colônial apresentou maior teor de colesterol nos dois tempos 

estudados comparados ao queijo muçarela como a Tabelo 1 demonstra, estudos 

sobre o queijo colonial são escassos, valores diferentes foram encontrados na 

pesquisa realizada pelo INMETRO (2013), 99,87 mg.100 g-1, Os valores baixos para 

as concentrações do colesterol no queijo Muçarela pode estar atrelado ao fato do 

queijo do presente estudo apresentar teor de gordura menor que nos outros estudos. 

Ali e Abdel-Razig (2011), estudaram o efeito de diferentes níveis de gordura no leite 

para a fabricação de Muçarela e o efeito do armazenamento sobre o teor de colesterol 

do queijo e observaram aumento no conteúdo de colesterol durante 30 dias de 46,25 

para 61,72 mg.100 g-1, como no presente trabalho houve uma variação no teor de 

colesterol nos diferentes tempos 0 dias e 30 dias, dos dois tipos de queijos. 

 

Tabela 1. Teor de colesterol mg/100g para queijos Muçarela e Colônial em tem tempos 

0 e 30 dias de congelamento. 

  Tempo 

Queijo  0 30 

Muçarela  6,409240251 7,161538937 

Colônial  9,0052136 7,640241009 

 

Segundo HERZALLAH (2005) o tempo de exposição a temperatura pode elevar 

os óxidos de colesterol, e a massa da muçarela fica exposta a temperatura de 87º C, o 

que poderia exercer algum efeito sobre o teor de colesterol. No entanto, nas condições 

deste estudo isto não foi demonstrado.    

Os alimentos que contenham colesterol quando expostos ao calor, ao ar, ou à 

luz durante seu processamento e armazenamento, podem apresentar óxidos de 

colesterol, como resposta da auto-oxidação (VAN DE BOVENKAMP; KOSMEIJER-

SCHUIL; KATAN, 1988; HERZALLAH, 2005; AL-ROWAILY, 2008; AL-ISMAIL; 

HUMIED, 2003), contudo, em produtos lácteos a auto-oxidação do colesterol ocorre 

moderadamente, mesmo em condições adversas. Fatores como o modesto teor de 

colesterol e o alto teor de gordura saturada podem explicar este comportamento 

(ADDIS; PARK, 1992, SAVAGE; DUTTA; RODRIGUEZ-ESTRADA, 2002). 

Houve presença do 7-cetocolesterol como observa-se na Tabela 2, Apesar de 

ser considerado o óxido de colesterol menos tóxico, a sua presença nos alimentos é 

tida como referência para a avaliação da oxidação do colesterol (LERCKER; 

RODRIGUEZESTRADA, 2000; ANGULO et. al., 1997)  
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Tabelo 2. Teor de 7-cetocolesterol   mg/100g para queijos Muçarela e Colônial em tem 

tempos 0 e 30 dias de congelamento. 

 

 Tempo 

Queijo 0 30 

Muçarela 0,587666461 0,591914261 

Colônial 0,918980939 0,635444687 

 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se com esse experimento que houve diferença no teor de colesterol 

nos dois diferentes tempos de congelamento, zero e trinta dias. E que o queijo colonial 

apresentou maior teor de colesterol que o queijo muçarela. Foi detectada a presença 

do óxido 7-cetocolesterol nas amostras de queijo analisadas, indicando que o 

processamento resultou na oxidação do colesterol.  
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RESUMO 
A Bahia tem se destacado no cultivo de café com diferentes variedades, o 
Planalto da Conquista e a Chapada Diamantina são uns dos maiores produtores, 
com destaque para os pequenos produtores rurais. A variação nas condições 
climáticas e hídricas de diferentes regiões interferirá na qualidade do grão de café, 
bem como o tempo de colheita, secagem, armazenagem são fatores que 
interferem futuramente nos atributos sensoriais conferidos a bebida. Visto que os 
consumidores tem como fator decisivo de compra o aroma, sabor, acidez e que 
estes aspectos são diferentes para cada variedade, avaliação físico-química dos 
grãos se torna importante como medida de classificar os grãos quanto aos seus 
compostos e presumir a qualidade final da bebida. Objetivou-se com este estudo 
avaliar as características físico-químicas de grãos de café verde. 

Palavras - chave: Atributos sensoriais, Condições climáticas, Qualidade. 

ABSTRACT 

Bahia has excelled in coffee cultivation with different varieties , the Plateau of the 

Conquest and the Chapada Diamantina is one of the largest producers , especially 

small farmers . The variation in climate and water conditions in different regions 

interfere with the coffee bean quality as well as the time of harvesting, drying , storage 

are factors that affect future in sensory attributes given to drink. Since consumers have 

to purchase deciding factor aroma, flavor, acidity and that these aspects are different 

for each variety , physico-chemical evaluation of the grain becomes important as a 

measure to classify the beans about their compounds and assume the final quality 

drink. The objective of this study was to evaluate the physicochemical characteristics of 

green coffee beans 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do café é avaliada segundo critérios bem estabelecidos, sendo 

função de inúmeras variáveis, como a variedade plantada, as formas de cultivo, a 

colheita e o preparo do produto na fazenda, o beneficiamento e a classificação, forma 

de industrialização, e de sua preparação (ILLY e VIANI, 1995). Na região do Planalto 

de Vitória da Conquista, os municípios de destaque com maior densidade de plantas 

de café são Vitória da Conquista e Barra do Choça, com cultivos estabelecidos a 

altitudes de 800 a 1.100 m, sendo que 95% das áreas são constituídas de pequenas 

propriedades (DUTRA NETO, 2004). A região apresenta condições favoráveis ao 

cultivo de cafeeiros, a precipitação pluviométrica média varia entre 900 a 1200 

mm/ano e a temperatura média anual oscila entre 19,6 e 20,2º C (DUTRA NETO, 

2004). As análises realizadas neste projeto de pesquisa serão úteis para classificação 

dos produtos quanto a sua composição química estimando a sua qualidade, detecção 

de fraudes, melhoria na otimização de processos como no plantio, colheita e pós 

colheita do café etapas estas que podem interferir significativamente no sabor e aroma 

do café.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os experimentos foram realizados nos Laboratório de Projetos Agroindustriais 

e Laboratório de Engenharia de Processos situados na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, Campus Itapetinga. As amostras de café para as análises foram 

adquirida de produtores distintos da região do Planalto de Vitória da Conquista 

localizada no Sudoeste da Bahia. Os cafés foram previamente classificados quanto à 

bebida pela “prova de xícara”.  Antes do início das análises os grãos verdes de café 

foram secados em estufa a 105 °C até que mantivesse o peso constante. As amostras 

foram moídas em moinho de bola e peneiradas em peneira de 20 mesh. Logo após  

passar pela peneira o material fora acondicionado em fracos âmbar e congelados a 

temperatura de aproximadamente – 4°C até o momento das análises. Os grãos de 

café foram submetidos a análises físico-químicas para avaliar acidez total titulável, pH, 

teor de sólidos solúveis, açúcares totais, redutores e não redutores e compostos 

fenólicos totais. Para as análises de acidez total titulável, pH, açúcares, teor de sólidos 

solúveis, foram peados 4g gramas a amostra adicionados 100 ml de água destilada, 

este material fora submetido a agitação por uma hora, em seguida filtrada com papel 
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filtro qualitativo, a partir deste filtrado foram retiradas alíquotas para as análises. O pH 

fora medido diretamente no filtrado, o teor de sólido solúveis determinou-se utilizando 

refratômetro. Para a acidez titulável foram coletadas 5 ml do filtrado e adicionados 45 

ml de água destilada, 3 gotas do indicador fenolftaleína, a mistura fora titulada com 

NaOH – 0,1 N o termino da titulação compreendeu-se com o auxilio de um pHmetro 

sendo o pH de viragem entre 8,4 e 8,6. A quantificação de açúcares nas amostras foi 

determinado através do  teste com  ácido 3,5 - dinitrosalicílico –DNS. Para compostos 

fenólicos totais foram pesados 5 g das amostras, adicionados álcool etílico 50% e 

submetidos em banho ultrssônico por 45 minutos, o sobrenadante recolhida fora 

armazenado em tubo tubos de ensaio e centrifugados a 1800 rpm durante 15 minutos. 

A quantificação realizou-se pelo método de Folin-Denis. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados obtidos da análises físico-químicas dos grãos de café estão 

descritos nas tabelas 1 e 2. 

TABELA 1: Resultado dos parâmetros físico-químicos avaliados nas amostras de 

café. 

Tipo/produtor Ph 
Índice de 

acidez  
Sólidos solúveis 

(°Brix) 

Compostos fenólicos 

(mg GAE. ) 

Eufrásio 5,75 31,34% 8 1,7375 

Chão 5,68 37,21% 11 2,7659 
Despolpado 

mole 5,47 33,18% 9 1,8682 

Bebida dura 5,60 28,68% 9 1,7091 

Dura natural 5,72 27,28% 10 1,7432 
Fonte: Dados da pesquisa 

TABELA 2: Teores de açúcares redutores, não redutores e totais nas amostras de 

café. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Tipo/Produtor 
Açúcares redutores 

(g/ml) 
Açúcares não redutores 

(g/ml) 
Açúcares totais 

(g/ml) 

Eufrásio 0,0532 0,1662 0,2194 

 Chão 0,0545 0,1740 0,2285 
Despolpado 

Mole 0,0552 0,1554 0,2106 

Bebida dura 0,0544 0,1584 0,2128 
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Dura Natural 0,0557 0,1639 0,2196 

 

Após a avaliação físico-química das amostras de café observou-se diferença 

entre os parâmetros avaliados para os diferentes tipos de café. Para o pH parâmetro 

que tem sido correlacionado com a acidez perceptível, as amostras do produtor 

Eufrásio e a do tipo Dura Natural foram as que apresentaram os maiores valores, 5,75 

e 5,72 respectivamente. Os maiores valores de acidez titulável foram encontrados 

para as variedades Chão e Despolpado Mole, 37,21% e 33,18%. A variedade do tipo 

chão apresentou maiores valores para o teor de sólidos solúveis e compostos 

fenólicos totais. O teor de sólidos solúveis em grãos de tem uma relação direta com o  

rendimento industrial, assim como a sua relação com o sabor e corpo da bebida, 

tornando um ponto muito importante para a bebida, e a quantidade de compostos 

fenólicos nos grãs está relacionado com o estádio de maturação dos frutos bem como 

o ataque de microrganismos. Quanto ao parâmetro açúcares redutores, não redutores 

e totais as variedades apresentaram valores muito próximos, sendo que na amostra 

Chão fora quantificado o maior valor. Os açúcares não redutores são os predominante 

nos grãos de café, particularmente a sacarose. 

4. CONCLUSÃO 

 Mediante os resultados obtidos pode-se constatar diferenças, algumas 

significativas entre os parâmetros físico-químicos avaliados para os diferentes tipos de 

grãos verde de café. Fatores como condições climática, período correto da colheita, 

irrigação, estocagem dentre outros podem interferir nestes parâmetros e 

consequentemente sendo refletidos na qualidade do café. Com isto o grão de café 

requer atenção especial desde o manejo do plantio até a sua transformação em 

bebida para assim preservar ao máximo as suas qualidade, sejam elas de aroma, 

sabor, cor parâmetros estes criteriosamente avaliados pelos apreciadores da bebida. 
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RESUMO 
A indústria de alimentos vem sempre buscando atender à crescente demanda dos 
consumidores e com isso vem desenvolvendo embalagens ativas com o intuito de 
promover qualidade e segurança aos produtos acondicionados. Entre os diversos tipos 
de embalagens ativas, as antioxidantes, com ação antioxidante sobre o produto 
embalado são de grande importância. O amido vem sendo estudado como uma fonte 
promissora para desenvolver este tipo de embalagem e, além disso, tem o apelo de 
ser biodegradável. Objetivou-se neste estudo desenvolver uma embalagem 
biodegradável antioxidante utilizando como matriz polimérica o amido de milho e 
fécula de batata plastificada com glicerol. Testou-se para o desenvolvimento do filme 
diferentes combinações de amido de milho e fécula de batata e do plastificante glicerol 
e a concentração que escolhida para dar continuidade aos trabalhos 10g (3,33%) de 
amido, 3g (1%) de glicerol. Os resultados dos testes de espessura, gramatura e 
permeabilidade ao vapor d’água dos filmes testados indicam que o filme produzido 
pela fécula de batata obteve o melhor resultado. 
PALAVRAS-CHAVE: Embalagens ativas, polímeros biodegradáveis, antioxidante. 
 
TITLE:  
BASES OF DIFFERENT POLYMER EVALUATION FOR ANTIOXIDANTS 
CORPORATE FILM DEVELOPMENT WITH PLANT SPECIES EXTRACT 
 
ABSTRACT 
The food industry has been striving to satisfy the growing demand of consumers and 
with this comes developing active packaging with the aim of promoting quality and 
safety to packaged products. Among the various types of active packaging, 
antioxidants, with antioxidant action on the packaged product are of great importance. 
Starch has been studied as a promising source for developing  this type of packaging 
and, in addition, has the appeal of being biodegradable. This study aimed to develop 
an antioxidant biodegradable packaging using as polymeric matrix the corn starch and 
potato starch plasticized with glycerol. Was tested for the development of the film 
different combinations of corn starch and the plasticizer glycerol and the concentration 
chosen to give continuity to the work 10g (3.33%) starch, 3g (1%) glycerol. The results 
of the tests of thickness, weight and permeability to water vapor of the tested films 
indicate that the film produced by potato starch obtained the best result. 
PALAVRAS-CHAVE: Active packaging, biodegradable polymers, antioxidant. 
 
INTRODUÇÃO 
Os filmes e revestimentos biodegradáveis vêm apresentando crescente importância 
comercial por contribuírem para a proteção do meio ambiente. As tendências mais 
modernas enfatizam também a necessidade de que sejam produzidos, 
preferencialmente, com matérias primas de fontes renováveis. Devido a isso, há 
grande interesse no desenvolvimento de embalagens obtidas a partir destas fontes e o 
amido tem se tornado uma boa alternativa (GARCIA et al., 2000; LARSEN, 2003). 
 
Nos últimos anos, tem se ampliado pesquisas na área de embalagem e uma nova 
linha tecnológica está em destaque: as embalagens ativas. Entre os diversos tipos de 
embalagens ativas conhecidas, as antioxidantes, que retardam a oxidação lipídica dos 
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produtos embalados, são de grande importância para a indústria, principalmente do 
ramo alimentício (BRODY, 2001).   
 
A grande maioria das embalagens ativas utiliza material polimérico convencional 
derivado de petróleo gerando problemas ambientais quando descartadas. 
Embalagens biodegradáveis a base de amido e plastificantes naturais não 
apresentam esta desvantagem (ARVANITOYANNIS; BILIADERIS, 1998). 
 
Com isso, este trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar embalagens 
ativas flexíveis, formuladas pela incorporação de extrato de espécies vegetais a 
uma matriz polimérica de amido de milho e fécula de batata plastificadas com 
glicerol, avaliando as análises de gramatura, espessura e permeabilidade do filme.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Preparo do filme 
Foram preparados filmes de amido de milho e fécula de batata com concentrações 
variadas até o ideal (3,33%), de acordo com a metodologia descrita por SOARES 
(1998) com modificações. Também foram testadas diferentes concentrações de 
plastificante glicerol. Após a formação do gel de amido pelo aquecimento da solução 
filmogênica a 80 ± 5 ºC por 20 minutos, os filmes foram colocados em placa de vidro 
(25 x 30 cm) e foram submetidos à secagem em estufa com circulação de ar, à 
temperatura de 60 ± 5 ºC por 5h. Posteriormente os filmes foram armazenados em 
sacos plásticos e armazenados adequadamente para evitar a entrada de umidade. 
 
Filme 1 (F1): Fécula de batata 
Filme 2 (F2): Amido de Milho 
Filme 3 (F3): 1,6% amido de milho + 1,6% fécula de batata 
 
Determinação da gramatura 
A gramatura foi determinada através da pesagem de uma área definida do filme em 
balança analítica, feito em duplicata para cada repetição, (HENRIQUE 2008).                  
Determinação da espessura 
A avaliação da espessura dos filmes foi realizada utilizando-se micrômetro digital (PIK 
B – Pantec) e os resultados foram expressos em milímetros (mm). Foram medidos dez 
pontos por repetição, considerando a espessura do filme como a média das dez 
leituras (SOBRAL, 1999).  
Determinação da permeabilidade 
A permeabilidade foi determinada gravimetricamente segundo teste da ASTM (1995), 
modificado por Gontard, Guilbert e Cuq (1992). O filme foi colocado em célula 
contendo sílica gel (UR = 0%; 0 mm Hg pressão de vapor), constituindo uma 
membrana. A célula então foi colocada dentro de um dessecador contendo água 
destilada (UR = 100%; 32,23 mm Hg pressão de vapor), em sala climatizada a 22 °C. 
A célula foi pesada em balança semi-analítica a cada 24 horas. A permeabilidade foi 
avaliada em duplicata para cada repetição. (HENRIQUE, 2008).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Preparo do filme 
Os filmes foram preparados com amido de milho, fécula de batata e a mistura de 

ambos (Figura 1, Figura 2 e Figura 3). A mistura dos diferentes tipos de amido 

proporcionou maior facilidade de gelatinização, maior facilidade de espalhamento nas 
placas, não apresentou formação de bolhas e nem rachaduras após o processo de 
secagem, também foi o que apresentou maior facilidade de remoção das placas. 
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Figura 1- Filme de amido de 

milho 

Figura 2- Filme de Fécula 

de Batata 

Figura 3- Filme da Mistura 

 
Gramatura 
Os valores para gramatura dos filmes obtidos pela mistura dos diferentes amidos 
variaram entre 40,875 a 44,95 g/m2. Já para os filmes de fécula de batata ficaram 
entre 31,8 a 37,55 g/m². Uma boa gramatura de filmes está diretamente relacionada à 
resistência mecânica dos filmes, sendo que maiores gramaturas oferecem maiores 
resistências mecânicas, no caso dos filmes produzidos, aqueles obtidos da fécula de 
batata, oferecem menor resistência quando comparados aos da mistura, tendo assim 
melhores características para serem utilizados na fabricação de embalagens ativas 
antioxidantes. 
 
Espessura 
As espessuras dos filmes da fécula de batata (F1) apresentaram variação entre 0,11 e 
0,17 mm. Já as espessuras dos filmes obtidos pela mistura (F3), variaram entre 0,15 e 
0,27 mm. Estes dados mostram que a espessura da fécula proporcionou a obtenção 
de filmes mais finos que os da espessura da mistura, sendo estes apropriados para 
utilização na produção das embalagens ativas antioxidantes, uma vez que filmes mais 
finos podem proporcionar melhor migração do composto antioxidante para o produto. 
A espessura é um parâmetro que influencia as propriedades dos filmes e quando 
controlada permite a uniformidade do material e a validade das comparações entre 
suas propriedades. O método de casting, utilizado aqui para obtenção dos filmes, pode 
ter levado a formação de filmes de amido com espessura variável, como visto para o 
filme da mistura, isto devido principalmente a variações na forma de espalhar o filme 
nas placas e também por variações no processo de secagem. 

Determinação da permeabilidade ao vapor d’água 

 O ganho de peso dos filmes está apresentado na Figura 4. Observando a curva dos 
gráficos, nota-se que os filmes F1 e F2 apresentaram o mesmo comportamento 
quanto ao ganho de peso, enquanto que o filme F3 apresentou comportamento 
diferenciado, com cerca de 0,5 g a mais de peso de água no último dia. Estes 
resultados mostram que o filme obtido pela mistura dos amidos teve uma maior 
permeabilidade ao vapor d’água, e isto faz com que o mesmo não tenha uma boa 
adequação para ser utilizado na produção de embalagens ativas antioxidantes 
considerando que a umidade é um dos fatores que acelera o processo de oxidação 
dos alimentos.  
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Figura 4. Avaliação da permeabilidade dos filmes.                     

 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível obter o filme de amido de milho e fécula de batata, que se trata de 
matérias-primas oriundas de fonte renovável e biodegradável, e o filme de fécula de 
batata foi o que apresentou as melhores características para produção de embalagens 
ativas antioxidantes. Portanto, o presente trabalho apresenta resultados que podem 
ser utilizados em estudos futuros que visem à otimização das características do filme, 
assim como a sua utilização em alimentos. 
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo a avaliação da qualidade da água do rio Catolé 
Grande, localizado no município de Itapetinga, por meio da quantificação de variáveis 
físico-químicas, antes e após a contribuição de fontes de poluição oriundas da cidade. 
As amostras foram coletadas à montante e à jusante do rio em relação ao perímetro 
urbano, com uma frequência de amostragem mensal, de março a junho de 2015, as 
amostras foram coletadas de 15 a 20 cm, na calha central do rio, em cada mês 
avaliado. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH, condutividade elétrica, 
turbidez, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos. Das variáveis observadas, 
apenas a condutividade elétrica (CE) e o oxigênio dissolvido (OD) diferiram 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os valores de CE 
foram maiores e os de OD menor no ponto localizado após a cidade. A CE em ambos 
pontos e o OD no ponto 2, se encontram fora dos padrões estabelecidos pela 
Legislação CONAMA 357. As demais variáveis diferiram não significativamente antes 
e após o perímetro urbano. 
 

PALAVRAS CHAVE: Monitoramento ambiental, parâmetros físico-químicos, recursos 
hídricos. 
 

Monitoring of water quality in the Catole Grande river before and after the 
pollution sources contribution. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed the evaluation of the water quality of the Catole Grande river, 
located in the city of Itapetinga, through the quantification of physico-chemical variables 
before and after the pollution sources contribution. The samples were collected 
upstream and downstream of the river in relation to urban perimeter, with a monthly 
sampling frequency. Within the period from March to June 2015, samples were 
collected from 15 cm to 20 cm size, in the central channel of the river, in each month 
assessed. The physico-chemical parameters evaluated were: pH, electrical 
conductivity, turbidity, dissolved oxygen and total dissolved solid. Only the electrical 
conductivity (EC) and dissolved oxygen (DO), from the total observed variables, 
differed statistically between themselves by Tukey test at 5% of probability. The EC 
values were greater and the OD values were smaller at the point located after the city. 
The EC in both points and DO in point 2 was out of the standard set by CONAMA 357 
resolution. The other variables showed satisfactory results before and after the urban 
perimeter. 
 

KEYWORDS: Environmental monitoring, physico-chemical parameters, water 
resources. 
 

INTRODUÇÃO 

A água é o elemento crucial da vida. Seus múltiplos usos são indispensáveis a 
um largo espectro das atividades humanas, onde se destacam, entre outros, desde o 
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abastecimento público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica 
e as atividades de lazer e recreação, bem como a preservação da vida aquática. 
(CETESB, 2006).  
              Segundo ALBUQUERQUE (2001), a água utilizada pela humanidade provém 
de mananciais, lagos, rios e lençóis subterrâneos, correspondendo a uma pequena 
parte da água disponível para utilização da população. O contato do homem com 
essas fontes é direto e constante. Por consequência disso, esses lugares são os mais 
poluídos com esgotos, resíduos industriais e agrotóxicos. 
              Conforme Barros (2011), a qualidade da água pode ser representada por 
meio de diversas variáveis que traduzem as suas principais características físicas, 
químicas e biológicas. Dentre os fatores de importância para a avaliação da qualidade 
da água destacam-se o pH, a condutividade elétrica, a temperatura, o oxigênio 
dissolvido, o nitrato, dentre outros (Gomes et al, 2011).  
              Desta maneira o objetivo do presente estudo será a avaliação da qualidade 
da água do rio Catolé Grande, localizado no município de Itapetinga, por meio da 
quantificação das variáveis, antes e após a contribuição de fontes de poluição. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local do presente estudo está situado na bacia hidrográfica do rio Catolé 
Grande, sendo esta pertencente à bacia hidrográfica do rio Pardo, que está 
integralmente localizada na região sudoeste da Bahia. O rio Catolé nasce no planalto 
de Vitória da Conquista, próximo à cidade de Barra do Choça, dirigindo-se à calha do 
rio Pardo no sentido Nordeste-Sudeste, com seção de controle a jusante da cidade de 
Itapetinga-BA. As amostras foram coletadas à montante e à jusante do rio em relação 
ao perímetro urbano do município. 

A frequência de amostragem foi mensal, de março de 2015 a junho de 2015, 
perfazendo um total de quatro coletas. A amostragem foi realizada, segundo 
metodologia da CETESB (1988), na seção delimitada para o estudo no rio Catolé 
Grande, referente às diferentes épocas. Foram coletadas amostras de 15 a 30 cm na 
calha central do rio, abaixo da superfície para evitar a introdução de possíveis 
contaminantes superficiais. Após a coleta, as amostras de água foram acondicionadas 
em caixas de isopor e transportadas ao Laboratório de Dispersão de Poluentes da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Itapetinga. 
              Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH, condutividade elétrica 
(CE), turbidez, oxigênio dissolvido (OD) e sólidos totais dissolvidos (ST). Em cada 
amostra de água coletada, as variáveis físico-químicas foram quantificadas segundo 
metodologias descritas em MATOS (2004), baseadas em APHA (2005). 
              Para determinação do potencial hidrogeniônico, foi utilizado o método 
eletrométrico, com peagâmetro marca Digimed, modelo DM - 22. A condutividade da 
água foi obtida por meio de condutivímetro marca Digimed, modelo DM – 32. A 
variável turbidez foi determinada pelo método nefelométrico, utilizando-se um 
turbidímetro, Marca Digimed, modelo DM-TU – 0 a 1000 UNT. As concentrações de 
oxigênio dissolvido foram obtidas pelo método químico de Winkler, modificado pela 
azida de sódio, que compreende diversas fases. E para determinação das 
concentrações de sólidos totais, foi utilizado o método gravimétrico.  

A partir dos resultados obtidos foram realizados a ANOVA e posteriormente o 
teste de Tukey a 5% de probabilidade, com emprego do software SAEGED - Sistema 
para Análises Estatísticas, Versão 9.1 (SAEG, 2007) para constatar se houve 
diferença significativa entre os valores das variáveis nos diferentes pontos de 
amostragem. Obtiveram-se as variáveis estatísticas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados podem ser observados na Tabela 1, onde estão apresentados os 
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valores médios dos parâmetros analisados (pH, condutividade elétrica, turbidez, 
oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos), na seção transversal do rio Catolé 
Grande, em diferentes meses, a partir da metodologia de coleta adotada, CETESB 
(1988), antes de fontes de poluição (ponto 1) e após a área urbana do município de 
Itapetinga (ponto 2). 
 

TABELA 1. Médias estimadas das variáveis em estudo, antes e após o perímetro 
urbano. 

Variáveis Ponto 1  Ponto 2 
pH 8,12a 7,9a 

Condutividade Elétrica (CE) 104,00a 138,77b 
Turbidez 7,23a 7,87a 

Sólidos Totais (ST) 86,25a 97,83a 
Oxigênio Dissolvido (OD)  5,95a 2,07b 

Médias seguidas pela mesma letra, nas linhas, não diferem estatisticamente (p<0,05) pelo teste 
de Tukey. 

 
Os valores de pH da seção do rio Catolé, não apresentaram grandes variações, 

mostrando uma tendência a neutralidade. Verifica-se que o pH da água foi alcalino, 
oscilando entre 7,75 ± 0,19 a 7,91 ± 0,03, no ponto 1 e 7,88 ± 0,29, no ponto 2, isto é, 
ambos estão de acordo com os padrões estabelecidos pelo CONAMA 357 (2005), 
nesta variável. 

Os dados de condutividade elétrica apresentaram grande variação. O valor 
médio encontrado foi de 103 μS cm-1no ponto 1 e 138,77 μS cm-1no segundo ponto    
ultrapassando o limite de 100 μS cm-1, indicativo de ambientes impactados, segundo a 
CETESB (2009). 

Os valores do parâmetro turbidez, encontrados no ponto 1 variaram de 8,61 ± 
0,36 a 5,55 ± 0,18 NTU. Estes valores observados no ponto 2 também não excederam 
o valor médio, 11,87 NTU, o maior valor encontrado foi de 13,51 ± 0,13 NTU, no mês 
de abril, indicando maior interatividade com ações antrópicas neste mês, devido, a 
turbidez ser significativamente afetada pelas condições hidrológicas do ambiente. É 
possível inferir que o rio Catolé se apresenta na condição de qualidade água doce 
classe 1, para esta variável, segundo a Resolução nº 357 do CONAMA (BRASIL, 
2005). 

Os valores obtidos para sólidos totais foram 86,25 mg L-1 e 97,83 mg L-1 no 
ponto 1 e 2, respectivamente. Os valores encontrados mostram que a contribuição dos 
sólidos neste ambiente aquático, provavelmente, é de origem natural, provenientes do 
arraste de partículas que desagregam do solo e chegam por meio do escoamento 
superficial.  A média do segundo ponto foi maior que a primeira, afinal, áreas com 
maior atividade agrícola, processos de erosão, descargas de galerias pluviais, 
lançamentos de estações de tratamento de água e efluentes, aumentam a 
possibilidade de acréscimo de sólidos.  

Observa-se que no ponto 1, o valor médio de concentração de oxigênio foi de 
5,95 mg L-1, sendo este enquadrado no limite estabelecido pela Resolução CONAMA 
nº 357/2005, indicando a ocorrência de boa oxigenação. Já ao longo do perfil 
estudado após a área urbana da cidade, encontrou-se um valor médio de 2,07 mg L-1, 
podendo ser enquadrada em águas de classe 04. Este fato pode ser atribuído a 
decomposição de matéria orgânica (por oxidação) oriunda dos efluentes ali 
despejados. 

De acordo com o teste de Tukey, realizado nos dois pontos de coleta, não 
houve diferenças significativas nas variáveis, pH, turbidez e sólidos totais, como pode 
ser observado na Tabela 1.   

Em contrapartida, a variável CE difere estatisticamente pelo teste de Tukey 
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entre os dois pontos. Isso se deve principalmente aos efluentes lançados, que ao 
serem decompostos, aumentam a concentração de íons na água. A variável OD 
também apresentou diferenças significativas. A baixa concentração de OD no ponto 2 
acusa o efeito insalubre causado ao ecossistema pelo despejo dos efluentes, os quais 
escurecem as águas e consomem oxigênio em sua decomposição. 
 

 

CONCLUSÃO 

              Diante o exposto, conclui-se que dentre as variáveis observadas, apenas a 
condutividade elétrica e o oxigênio dissolvido diferiram estatisticamente entre si. A CE 
em ambos pontos e o OD no ponto 2, se encontram fora dos padrões estabelecidos 
pela CONAMA, sugerindo desequilíbrio ambiental, principalmente no ponto à jusante, 
onde há o despejo de efluentes de sistemas de tratamento de esgotos em geral, 
acusando o efeito deletério do ecossistema em questão. As demais variáveis (pH, 
turbidez e sólidos totais), apresentaram resultados satisfatórios antes e após o 
perímetro urbano. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento fisiológico do 
feijão-caupi submetido a irrigação com água salina em diferentes fases fenológicas. O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com sete 
tratamentos e três repetições. Os tratamentos empregados foram: T1 – testemunha, 
água de poço com condutividade elétrica de 0,07 dS m-1; 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 plantas dos tratamentos T3, T4, T5 e T6 foram irrigadas com 
água de poço nas demais fases do ciclo. Aos 33, 60 e 82 DAP foram analisados área 
foliar (AF), razão de área foliar (RAF), taxa fotossintética (A), condutância estomática 
(gs), taxa de respiração (e) e produtividade (Y). As características avaliadas não 
apresentaram diferença significativa entre os tratamentos, porém, ocorreram 
diferenças numéricas expressivas com relação à produtividade. 

 

PALAVRAS CHAVE: estresse salino, feijão-caupi, irrigação 

 

PHYSIOLOGICAL BEHAVIOUR OF COWPEA UNDER IRRIGATION WITH 
WATER IN DIFFERENT PHASES SALINA PHENOLOGICAL 

 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the physiological behavior of cowpea 
subjected to irrigation with saline water at different crop stages. The experimental 
design was completely randomized with seven treatments and three repetitions. The 
treatments were: T1 - control, well water with electrical conductivity of 0.07 dS m-1; 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 plants of T3, T4, T5 and T6 
were irrigated with well water in the other phases of the cycle. At 33, 60 and 82 DAP 
were analyzed leaf area (LA), leaf area ratio (LAR), photosynthetic rate (A), stomatal 
conductance (gs), respiration rate (e) and productivity (Y). The evaluated 
characteristics were not significantly different between treatments, however, there were 
significant numerical differences with respect to productivity. 

 

KEYWORDS: salt stress, cowpea, irrigation 
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INTRODUÇÃO: O feijão caupi, também conhecido como feijão-de-corda ou feijão-
macassar, constitui-se na principal cultura de subsistência das regiões Norte e 
Nordeste do Brasil, especialmente no Sertão Nordestino (LIMA et al., 2007).  

Por ser uma cultura tipicamente de subsistência, a maioria dos produtores são 
considerados pequenos ou médios, com produção destinada primeiramente para 
consumo doméstico, e venda da produção excedente. Como os pequenos produtores 
não possuem infra-estrutura para uma produção mais tecnificada, grande parte desses 
produtores cultiva o caupi na estação das chuvas. 

Na região Nordeste principalmente, onde a taxa de evapotranspiração excede 
a de precipitação pluvial durante a maior parte do ano, a irrigação é a grande aliada 
para garantia de boas safras agrícolas. Porém, o manejo inadequado da água e do 
solo pode afetar sensivelmente a produtividade. Nesta região, a água usada para 
irrigar, possui elevados teores de sal, o que causa problemas de salinização nos solos. 

De acordo com os dados obtidos pela FAO, o feijão-de-corda tolera a irrigação 
com água salina com condutividade elétrica de até 3,3 dS m-1 (AYERS & WESTCOT, 
1999), sendo considerada então como uma espécie moderadamente tolerante à 
salinidade; no entanto, Dantas et al. (2002) afirmam que o grau de tolerância do caupi 
ao estresse salino varia entre genótipos.  

Devido à falta de conhecimento específico, aliada à expansão das áreas 
salinizadas no Brasil, principalmente, nos perímetros irrigados, este trabalho teve por 
objetivo avaliar o comportamento fisiológico do feijão-caupi submetido a irrigação com 
água salina em diferentes fases fenológicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi conduzido em casa de vegetação na 
área experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), localizada 
em Vitória da Conquista, Latitude: 14° 51' 53'' Sul/Longitude: 40° 50' 13'' Oeste, no 
Estado da Bahia, durante o período de 13 de dezembro de 2014 a 06 de março de 
2015. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com sete tratamentos e 
três repetições. Todos os tratamentos consistiram de uma fração de lixiviação 
equivalente a 20% da lâmina de água de irrigação, sendo que para a testemunha, 
água doce, a condutividade elétrica foi de 0,07dS m-1 e, para os demais tratamentos 
2,5 dS m-1. As irrigações obedeceram ao turno de rega de dois dias e foi utilizada uma 
fração de lixiviação de 20% 

Os tratamentos consistiram em T1: água doce durante todo o ciclo; T2: água 
salina durante todo o ciclo; T3: água salina de 0 a 33 DAP; T4: água salina de 0 a 60 
DAP; T5: água salina de 33 a 60 DAP; T6: água salina de 60 a 82 DAP e T7: uma 
semana com água salina, e uma semana com água doce. 

A semeadura do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), variedade BRS 
“Xique-xique foi feita manualmente no dia 13 de dezembro, dentro e fora dos 
lisímentros, em sulcos espaçados 0,50 m entre si, com vinte e seis sementes por 
metro linear de sulco. Aos 15 dias, foi feito o desbaste, obtendo assim treze plantas 
por metro linear de sulco.  
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A água salina foi preparada utilizando-se de água com adição de NaCl e 
CaCl2, na proporção de 3:2, proporção esta reinante na maioria das águas de poços 
utilizada em irrigação do Nordeste brasileiro (Medeiros, 1992). O intervalo entre as 
irrigações obedeceu ao turno de rega de dois dias. 

As fases fenológicas foram separadas em fase I (vegetativa), fase II 
(reprodutiva) e fase III (enchimento de grãos). As plantas foram coletadas aos 33 DAP, 
60 DAP e 82 DAP para análise das variáveis: área foliar (AF), razão de área foliar 
(RAF) e produtividade (Y). Nos mesmos dias, na casa de vegetação, utilizando-se 
equipamento portátil de análises de trocas gasosas por meio de infravermelho (IRGA), 
foram feitas medições de taxa fotossintética (A), condutância estomática (gs) e taxa de 
transpiração (e). As medições foram feitas no período compreendido entre o final de 
uma fase e o início de outra em uma folha desenvolvida, localizada na parte superior 
de uma planta de cada lisímetro. 

Os dados obtidos foram avaliados mediante análise de variância pelo teste “F”, 
adotando-se um nível de 5% de probabilidade.   

 

RESULTADOS DE DISCUSSÃO: Na Tabela 1 encontram-se os valores 
médios da área foliar (AF), razão de área foliar (RAF), taxa fotossintética (A), 
condutância estomática (gs), taxa de transpiração (e) e produtividade (Y) do feijão 
caupi submetido aos tratamentos com salinidade. 

 

TABELA 1. Valores médios da área foliar (AF), razão de área foliar (RAF), taxa 
fotossintética (A), condutância estomática (gs), taxa de transpiração (e) e 
produtividade (Y). 

 

 

Verificou-se a partir dos resultados do teste de F da análise de variância que a 
salinidade da água de irrigação aplicada nos tratamentos não afetou significativamente 
as variáveis analisadas, mesmo comparando as medições em cada fase fenológica ou 
no final do ciclo da cultura. Isso evidencia que a fração de lixiviação de 20 % foi 
suficiente para manter a salinidade do solo a níveis toleráveis à cultura, de modo que 
não afetasse o seu desenvolvimento e a sua produtividade, visto que a salinidade do 
solo ficou abaixo da salinidade limiar indicada para a cultura. De acordo com Silva et 
al. (2011) a elevação da salinidade do solo decorrente da irrigação com água salina 

Tratamentos 
AF 

(cm2) 

RAF 

(cm²g) 

A 

(micromol-2 s-1) 

gs 

(mol-2 s-1) 

e 

(mol-2 s-1) 

Y 

(kg ha-1) 

1 1368,40 125,20 18,42 2,12 10,27 814,05 
2 2471,54 130,31 20,93 1,28 11,83 1501,33 
3 2003,76 135,12 22,33 2,06 11,99 1222,81 
4 1716,39 158,68 15,88 1,29 9,34 1323,90 
5 2368,66 167,40 19,59 1,22 10,63 1152,21 
6 2170,75 132,06 18,57 1,79 10,06 869,55 
7 1857,56 135,57 16,95 1,01 10,30 1564,21 
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provoca redução nas trocas gasosas do feijão-caupi. Porém, o nível de salinidade 
usado (2,5 dS m-1), juntamente com a fração de lixiviação que foi de 20% não 
provocou danos ou reduções das taxas gasosas e nem da área foliar, que tende a 
diminuir com o estresse salino. 

De acordo com os resultados, pode-se notar que a salinidade não reduziu a 
produtividade da cultura, pelo contrário, o tratamento dois em que foi utilizada a 
irrigação com água salina durante todo o ciclo, obteve maior produtividade, mesmo 
não apresentando diferença significativa entre todos os tratamentos salinos e água 
doce. A maior produtividade dos tratamentos salinos em relação à água doce pode 
estar relacionada à adição do Cálcio, via água salina, que poderia melhorar o estado 
nutricional da planta em relação ao da água doce, favorecendo o seu desempenho 
agronômico.  

 

CONCLUSÕES: O desempenho fisiológico e produtivo do feijão caupi, variedade BRS 
Xique-Xique não foi afetado com uso de água salina com condutividade elétrica de 2,5 
dS m-1 e uma fração de lixiviação de 20%. 
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Resumo  
Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio em pastos de Brachiaria 
(Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos, e suas implicações sobre a produção, 
a qualidade e as características estruturais da forragem e a viabilidade econômica. 
Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso, com quatro tratamentos (doses de 
nitrogênio) e quatro repetições(número de piquetes adubados), sendo: T1 =pasto 
diferido sem adubação nitrogenada; T2 =pasto diferido com 50 Kg de N.ha-1; T3 
=pasto diferido com 100 Kg de N.ha-1; e T4 =pasto diferido com 150 Kg de N.ha-1. 
Foram utilizadas inicialmente 48 novilhas da raça Nelore, com média de 8 meses de 
idade e com peso corporal inicial de 178,69±26,67 kg, sendo distribuídas 3 novilhas 
por piquete em todos os tratamentos em um sistema de pastejo sob lotação contínua 
com taxa de lotação variável, onde cada tratamento recebeu dois animais-testes e um 
número variável de reguladores. Os resultados foram avaliados por meio de análise de 
variância e regressão a 5% de probabilidade. Para as disponibilidades de matéria seca 
total, lâmina foliar e colmo, houve efeito linear crescente em função das doses de 
nitrogênio, no período inicial de pastejo, com um aumento de 11,89; 6,16 e 6,97 kg de 
MS.ha-1 para cada 1 kg de N aplicado, respectivamente, no período inicial de pastejo. 
Os dados da viabilidade econômica demonstram que o tratamento com 50 Kg de N.ha-

1 é o mais viável financeiramente, nas condições de realização desta pesquisa.  

Palavras–chave: Adubação, diferimento, oferta de pasto.  

RECOVERY IS DEGRADED PASTURES UNDER DIFFERENT HEIFERS 
CAPACITY SYSTEMS. PRODUCTION AND QUALITY FODDER, PROPERTIES 
OF SOIL AND ECONOMIC VIABILITY.  
Abstract  
The objective was to evaluate the effect of different doses of nitrogen in Brachiaria 
pastures (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu deferred, and its implications on 
production, the quality and the structural characteristics of forage and economic 
viability. We used the completely randomized design with four treatments (of nitrogen) 
and four repetitions (number of fertilized pickets), as follows: T1 = differed pasture 
without nitrogen fertilization; T2 = deferred pasture with 50 kg of N.ha-1; T3 = pasture 
deferred 100 kg N.ha-1; and T4 = deferred pasture with 150 kg N.ha-1. They were first 
used 48 Nelore heifers, averaging eight months old and initial body weight of 178.69 ± 
26.67 kg, being distributed three heifers per paddock in all treatments in a grazing 
system under continuous stocking with variable stocking rate, where each treatment 
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received two animal-tests and a variable number of regulators. The results were 
evaluated by analysis of variance and regression at 5% probability. For the availability 
of total dry matter, leaf blade and stem, there was increased linearly as a function of 
nitrogen levels in the initial period of grazing, with an increase of 11.89; 6.16 and 6.97, 
MS.ha kg-1 per 1 kg of N applied, respectively, in the initial period of grazing. The data 
of the economic viability demonstrate that treatment with 50 kg of N.ha-1 is the most 
financially viable under the conditions of this study.  
Keywords: Fertilization, deferral, pasture supply.  
Introdução  
A utilização de pastagens como principal fonte de alimento para o rebanho é a base da 
dieta dos sistemas pecuários brasileiros, além de ser a fonte de alimentação mais 
econômica. Devido às variações do clima, a produção das plantas forrageiras tropicais 
é desuniforme ao longo do ano. Durante a época de transição do período das águas 
para o período de seca, a qualidade e a disponibilidade de forragem diminuem de 
forma gradativa.  
O principio básico do manejo de pastagens é manter o equilíbrio entre a taxa de 
lotação e a taxa de acúmulo de massa forrageira. A taxa de lotação deve ser definida 
de acordo com a disponibilidade de forragem e com um alto nível de qualidade.  
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 (PAULINO, 1999). A 
adubação nitrogenada é fundamental para manutenção da produtividade das 
pastagens, uma vez que a deficiência de nitrogênio é o primeiro fator desencadeador 
do processo de degradação (MACEDO, 2005).  
Segundo EUCLIDES et al.,(2007) o uso de pastagens cultivadas com adubação 
nitrogenada pode ser uma alternativa economicamente viável para a produção de 
ruminantes, daí a importância da avaliação do consumo de forragem pelos animais.  
Material e Métodos  
O experimento foi conduzido na fazenda Boa Vista, município de Macarani - BA, 
região Centro - Sul da Bahia, localizada a 15° 33′ 46″ de latitude sul e 40° 25′ 38″ de 
longitude oeste, com altitude de 315 m.  
A área experimental compreendia em 10 hectares(ha), constituídos por Brachiaria 
brizantha cv. Marandu, que foram divididos em 16 piquetes com aproximadamente 0,6 
ha cada.  
Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso (DIC), com quatro tratamentos e 
quatro repetições, sendo: T1= pasto diferido sem adubação nitrogenada; T2= pasto 
diferido com 50 Kg de N.ha-1; T3= pasto diferido com 100 Kg de N.ha-1; e T4= pasto 
diferido com 150 Kg de N.ha-1.  
O período experimental foi de 230 dias, sendo 107 dias de diferimento, 15 dias de 
adaptação dos animais à dieta experimental e 108 dias de pastejo e coleta de dados. 
Foram colocados os animais reguladores na área experimental para realizar o pastejo 
de uniformização, a altura de resíduo ficou entre 15 a 20 cm.  
A fonte de nitrogênio (N) utilizada foi a ureia (45% de N), que foi aplicada a lanço, de 
acordo com as quantidades estabelecidas nos tratamentos (111; 222 e 333 kg.ha-1), 
referentes às doses de 50, 100 e 150 Kg de N.ha-1, sendo parceladas em duas 
aplicações.  
As avaliações da forragem foram feitas a cada 27 dias, as médias da 1ª coleta de 
forragem (0 dias de pastejo) e da 2ª coleta de forragem (27 dias de pastejo); as 
médias da 3ª coleta de forragem (54 dias de pastejo) e da 4ª coleta de forragem (81 
dias de pastejo).  
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Para estimar a produção de forragem, foram coletadas 5 amostras em cada piquete, 
utilizando uma tesoura de poda e um quadrado de 0,70 x 0,70 m, totalizando uma área 
de 0,49 m2. Todas as amostras foram pesadas, em seguida, homogeneizadas e 
divididas em duas subamostras representativas.  
A taxa de acúmulo diário de matéria seca foi obtida com gaiolas de exclusão do 
pastejo, sendo utilizadas quatro gaiolas por tratamento, totalizando 16 gaiolas, que 
foram distribuídas uma por piquete. O corte da forragem acumulada nas gaiolas foi 
feito aos 81 dias após a entrada dos animais na área experimental. As alturas do pasto 
e da planta foram avaliadas em 20 pontos em cada piquete, utilizando-se uma régua 
graduada em centímetros e uma transparência, de acordo a metodologia descrita por 
Fagundes(2004).  
Foram feitas análises de variância com um nível de significância estatística de 5%, 
foram testados os modelos de regressão das variáveis estudadas em função das 
doses de nitrogênio aplicadas. Para realizar as análises estatísticas, foi utilizado o 
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas SAEG (RIBEIRO JÚNIOR.,2001).  
 
Resultados e Discussão  
 

Verificou-se efeito linear crescente (P<0,05) em função das doses de nitrogênio para 
as disponibilidades de matéria seca total (DMST), lâmina foliar (DMSLf) e colmo 
(DMSC), com um aumento de 11,89; 6,16 e 6,97 kg de MS.ha-1 para cada 1 kg de N 
aplicado, no período inicial de pastejo (Tabela 1). A adubação nitrogenada promoveu 
um acréscimo de 20, 32 e 52% de DMST; de 33, 66 e 92% de DMSLf; e de 50, 102 e 
116% de DMSC, para as respectivas doses 50, 100 e 150 Kg de N.ha-1, em 
comparação ao tratamento sem adubação. 
O aumento da disponibilidade de matéria seca total (DMST), provavelmente, foi 
ocasionado pelos efeitos positivos do nitrogênio, durante o período de diferimento. As 
condições climáticas no momento das adubações foram ideais para minimizar a perda 
de nitrogênio, que geralmente ocorre através da volatilização, e consequentemente 
aumentou a sua incorporação no solo.  
As disponibilidades de matéria seca de lâmina foliar (DMSLf) e de colmo (DMSC) 
também podem ser atribuídas aos efeitos positivos do nitrogênio e às boas condições 
climáticas. Todos os tratamentos apresentaram valores acima de 2.500 kg.ha-1 de 
matéria seca de forragem, que é o mínimo necessário no momento de entrada dos 
animais no pasto diferido para viabilizar a prática, segundo a recomendação de Martha 
Júnior et al.(2003).  
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. Verificou-
se efeito linear crescente (P<0,05) em função das doses de nitrogênio para a proteína 
bruta (PB) da amostra composta, no período inicial e final de pastejo.  
Não houve efeito (P>0,05) das doses de nitrogênio para a fibra em detergente neutro 
(FDN), com teores médios de 78,43 e 82,18%, no período inicial e final de pastejo, 
respectivamente. O período de diferimento pode ter ocasionado o aumento dos teores 
de FDN, no entanto, estes resultados não favorecem o consumo voluntário dos 
animais.  
Houve efeito linear crescente (P<0,05) das doses de nitrogênio na produção de 
proteína bruta em kg.ha-1, somente no período inicial de pastejo, com valor médio de 
156,49 kg.ha-1 no período final (P>0,05). A produção de PB kg.ha-1 está diretamente 
relacionada com a DMST e com o teor de PB da forragem.  
Para a viabilidade econômica, observou-se que o custo operacional efetivo total, o 
custo operacional total e do custo total foram maiores para o tratamento com 150 Kg 
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de N.ha-1, com valores de R$ 902,63, R$ 1.002,16 e R$ 1.371,95. Estes valores foram 
influenciados pela maior quantidade de ureia utilizada neste tratamento.  
Conclusões  
A adubação nitrogenada no inicio do diferimento é uma estratégia para maximizar a 
produção de forragem, a densidade populacional de perfilhos e melhorar a qualidade 
nutricional, elevando o teor de proteína bruta, no período seco do ano.  
Os dados da viabilidade econômica demonstram que o tratamento com 50 Kg de N.ha-

1 é o mais viável financeiramente, nas condições de realização desta pesquisa. 
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Resumo  
O rio Catolé Grande, principal manancial do município de Itapetinga, Bahia, tem 
sofrido forte ação antrópica, com descarte de esgoto urbano, industrial e contaminação 
por agrotóxicos e lixo. O biomonitoramento, utilizando-se peixes como bioindicadores 
de qualidade de água, é um método barato e eficiente, pois permite análise temporal 
do grau de contaminação do ambiente aquático. Este estudo teve como objetivo 
analisar possíveis alterações histopatológicas em células hepáticas de Geophagus 
brasiliensis, que possam validar essa espécie como bioindicadora de qualidade de 
água do rio Catolé Grande. Exemplares coletados no rio Catolé Grande, BA, foram 
levados para o Laboratório de Biologia da UESB, em Itapetinga, onde foram 
devidamente identificados, pesados, medidos, insensibilizados e sacrificados para a 
retirada do fígado para a preparação de lâminas histológicas, de acordo com técnicas 
de rotina para hematoxilina e eosina. As análises histológicas, com auxílio de um 
microscópio de luz, e posteriormente o registro fotográfico, revelaram a presença de 
anomalias nos hepatócitos, como núcleo periférico, deformações/degenerações no 
contorno celular, atrofias, vacuolizações, dentre outras, porém com maior frequência 
no primeiro local de coleta (P1), e semelhante nos demais pontos de amostragem. 
Concluiu-se que Geophagus brasiliensis, espécie nativa no rio Catolé Grande, 
demonstrou ser uma importante ferramenta para o biomonitoramento deste rio no 
município de Itapetinga.  
Palavras chave: Acará, Bioindicador, Biomonitoramento, Histologia, Peixes, Poluição  
Hepatic histopathology of Geophagus brasiliensis, from Catolé Grande river,  
in Itapetinga, BA  
Abstract  
The Catolé Grande river, the main wellspring of the municipality of Itapetinga, Bahia, 
has suffered strong human pressure, with urban and industrial sewage disposal, and 
pesticide contamination and waste. Biomonitoring, using fish as biological indicators of 
water quality, is an inexpensive and efficient method because it allows temporal 
analysis of the degree of contamination of the aquatic environment. This study aimed 
to examine possible histopathological changes in liver cells of Geophagus brasiliensis 
that can validate this species as bioindicator of water quality of the Catolé Grande river. 
Specimens collected in the Catolé Grande river, BA, were taken to the UESB Biology 
Laboratory in Itapetinga, where were properly identified, weighed, measured, stunned 
and euthanized for removal of the liver for preparation of histological slides according 
routine techniques for hematoxylin and eosin. Histological analysis at the light 
microscope, and later the photographic record, revealed the presence of abnormalities 
in hepatocytes as: a peripheral core, deformation / degeneration in the cell contour,  



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 
114 

 

atrophy, vacuolation, among others, though more often in the first sampling point (P1), 
and similar in the other sampling points. It was concluded that pearl cichlid, native 
species in the Catolé Grande river, proved to be an important tool for biomonitoring of 
the river in the municipality of Itapetinga.  
Keywords: Acará, bioindicator, biomonitoring, histology, fishes, pollution  
INTRODUÇÃO  
O rio Catolé Grande destaca-se como afluente do rio Pardo (BELEM et al., 2009, 
sendo o principal rio que abastece o município de Itapetinga, BA, e mesmo com sua 
importância, ele está bastante poluído e com a mata ciliar devastada. O assoreamento 
tomou conta do seu leito com visíveis acúmulos de detritos, lixos e entulhos, 
interferindo na topografia, diminuição do volume de água com formação de ilhas 
(PINTO, 2013).  
Existe uma interação entre as substâncias tóxicas e os organismos aquáticos, e esse 
tipo de influência pode gerar desajustes no ambiente onde esses organismos ocorrem, 
o que vai depender do grau de impacto e o tempo de exposição a essas substâncias 
(COGO et al., 2009).  
Alguns organismos aquáticos podem ser utilizados como bioindicadores, pois estes 
ficam expostos a diversos tipos de poluentes, podendo ser tolerantes ou não, e o que 
irá definir tal condição são as características que esses organismos possuem. Dentre 
estes organismos, destacam-se alguns peixes. Nestes animais, o fígado, como maior 
órgão do metabolismo, entra em contato direto com poluentes absorvidos do ambiente 
(GONZALEZ et al.,1993) e as lesões encontradas na análise estão diretamente 
ligadas ao ambiente aquático.  
A espécies Geophagus brasiliensis, popularmente como Papa-Terra e Acará, é um 
ciclídeo, muito comum em lagos e reservatórios da região Central e Sul do Brasil 
(SCHWANTES et al., 1991). Esta espécie pode ser facilmente encontrada no rio 
Catolé Grande, em Itapetinga, BA (PINTO, 2013).  
Desta forma, o objetivo desse estudo foi descrever, por meio de análises histológicas, 
possíveis alterações hepáticas em Geophagus brasiliensis, oriundos do rio Catolé 
Grande, no trecho urbano do município de Itapetinga, Bahia, que permitam validar esta 
espécie como bioindicadora de qualidade da água.  
MATERIAL E MÉTODOS  
Exemplares de Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824) foram capturados em 
três diferentes pontos no trecho urbano do rio Catolé Grande, por Pinto (2013). O 
primeiro ponto (P1) corresponde à captação do SAAE, o segundo (P2) ao Parque 
Municipal Zoobotânico da Matinha e o terceiro (P3) à região central da cidade na 
avenida Beira Rio, próximo à praça dos Orixás.  
Os peixes coletados foram colocados em baldes com água e transportados ao 
Laboratório de Biologia da UESB, onde foram identificados, fotografados, 
insensibilizados por hipotermia e fixados em formalina 10% ficando nesta solução por 
cinco dias e, posteriormente, transferidos para solução de etanol 70% (UIEDA & 
CASTRO, 1999). Foram tomadas as medidas de comprimento padrão (mm) e peso (g) 
e os exemplares foram dissecados para retirada do fígado.  
Para análise histológica do material foi utilizada a técnica de rotina de desidratação em 
álcool etílico para impregnação e inclusão em parafina. Os cortes foram realizados em 
um micrótomo com espessura de seis ou sete micrômetros. De acordo com Behmer et 
al. (1976), foi adotado o método de hematoxilina e eosina (HE) para visualização geral 
dos tecidos. Para estudo foram confeccionadas e analisadas 72 lâminas 
histopatológicas do fígado de Geophagus brasilienses, sendo 36 lâminas  
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de exemplares coletados em P1, 26 lâminas do P2 e 10 lâminas de P3. As lâminas 
histopatológicas foram analisadas em microscopia de luz e foram consideradas as 
alterações e anormalidades dos hepatócitos dos exemplares.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Nos exemplares de Geophagus brasilienses foram encontradas as seguintes 
anomalias hepáticas: núcleos periféricos, deformação e degeneração do contorno 
celular, atrofia celular e nuclear, vacuolização celular e nuclear e hiperemia. Tais 
anomalias celulares parecem estar relacionadas com o grau de antropismo sofrido 
pelo rio, uma vez que exemplares coletados em pontos supostamente mais 
impactados apresentaram maior grau de anomalias em seus hepatócitos.  
Verificou-se que o núcleo na periferia da célula se organiza de forma simples com 
membrana, citoplasma e núcleo, e quando essa organização acontece de forma 
diferente à célula sofre alteração, o núcleo dentro da membrana e assim 
sucessivamente  
Deformação e degeneração no contorno celular e nuclear são alterações celulares, 
onde o equilíbrio é rompido pelo efeito de uma agressão, e que podem ou não evoluir 
para a morte celular reduzindo ou cessando a função, sendo compreensível pelo 
acúmulo dentro ou fora das estruturas promovendo uma série de substâncias 
degenerativas (água, proteínas, lipídios, muco e carboidratos) que são produtos de um 
metabolismo perturbado.  
A atrofia celular e nuclear é uma forma de resposta adaptativa da célula, que podem 
ou não ocasionar lesões adaptativas, a novas condições impostas pelo organismo, 
diminuindo ou reduzindo de forma expressiva o seu tamanho natural.  
A vacuolização celular e nuclear é um tipo de dano ou resposta celular que a partir do 
momento em que a célula, por um estresse químico qualquer, tem seu funcionamento 
alterado, principalmente no que diz respeito ao seu metabolismo. Esse tipo de 
alteração pode também estar associado a um tipo de resposta celular, onde o acumulo 
de lipídio em vesículas ou mesmo em gotículas constitui na verdade um mecanismo 
de resposta celular quando na presença de agentes químicos lipofílicos. Desta forma, 
a célula conseguiria imobilizar tais substâncias, inviabilizando sua interação com o 
restante dos componentes celulares e diminuindo seu efeito tóxico na célula 
(OLIVEIRA-RIBEIRO et al., 2012). A vacuolização citoplasmática também é uma 
alteração que diminui o número de hepatócitos no tecido, e geralmente deve-se ao 
acumulo de vesículas de gordura no fígado (RABITTO et al., 2005).  
A hiperemia é um aumento anormal na quantidade de sangue no interior da célula, 
que atingiu uma porção de hepatócitos e o contorno celular foi impregnado.  
Além da contaminação através da água poluída, os organismos aquáticos também 
podem se contaminar através da ingestão de outros itens alimentares, em razão da 
bioacumulação (GRISOLIA et al., 2009).  
Sarmento-Soares et al. (2009) relataram que algumas espécies, como Astyanax aff. 
lacustris e Geophagus brasiliensis, conseguem adaptar-se às novas condições dos 
ambientes aquáticos, como trechos desmatados.  
A descoberta de lesões no fígado de várias espécies que sofrem alterações 
histopatológicas, dentre as quais Geophagus brasiliensis deste estudo, indica a 
potencialidade como espécies bioindicadoras para modelos de análises.  
CONCLUSÕES  
Pode-se inferir que a qualidade da água do rio Catolé Grande, em Itapetinga, BA, 
causou alterações histopatológicas em hepatócitos de Geophagus brasiliensis. Assim, 
a espécie Geophagus brasiliensis pode ser indicada para o biomonitoramento do 
ambiente aquático, contudo, novas pesquisas se fazem necessárias para a 
determinação quantitativa dos agentes agressores presentes na água.  
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Decomposição da Serapilheira Foliar de Povoamentos de Pinus no 
Sudoeste da Bahia.(1)

 

Mariana de Aquino Aragão
 (2), Patrícia Anjos Bittencourt Barreto(3)  

RESUMO 
A decomposição do folhedo é o principal processo de reposição dos nutrientes da 
vegetação para o solo, contribuindo para a manutenção da produtividade e 
sustentabilidade das florestas plantadas. Este trabalho teve por objetivo avaliar a 
decomposição de folhas de dois povoamentos Pinus, um puro (composto por Pinus 
caribaea) e um misto (composto por Pinus caribaea e Pinus oocarpa), ambos com 13 
anos de idade. A decomposição foi avaliada nas condições originais dos povoamentos 
e nas condições de uma floresta nativa, por meio da técnica dos sacos de 
decomposição. Os resultados indicaram maior taxa de decomposição das acículas no 
ambiente da Floresta Nativa e do povoamento misto, o que pode ser explicado pela 
interação de fatores bióticos e abióticos que regulam a funcionalidade do ecossistema, 
sendo a decomposição regulada tanto pela qualidade de substrato como pela 
qualidade do microambiente. 
Palavras-chave: folhedo, massa remanescente, plantio florestal. 

Decomposition of Needles Litter of Pinus in Southwest Bahia. (1) 

ABSTRACT 
The decomposition of leaf litter is the main process of replacing nutrients of vegetation 
into the soil, contributing to the maintenance the productivity and sustainability of 
planted forests. This study aimed to evaluate the decomposition of leaves of two 
stands Pinus, a pure (composed of Pinus caribaea) and a mixture (consisting of Pinus 
caribaea and Pinus oocarpa), both 13 years old. The decomposition was evaluated in 
the original conditions of the stands and under the conditions of a natural forest, by 
means of the technique of bags decomposition. The results indicated higher 
decomposition rate of the needles in Native Forest environment and the mixed 
population, which can be explained by the interaction of biotic and abiotic factors that 
regulate the ecosystem functionality, with decomposition regulated by both the quality 
of the substrate as the quality the microenvironment. 
Keywords: leaf litter, remaining mass, pinus. 

 INTRODUÇÃO 

Os sistemas florestais nativos ou plantados, quando manejados de forma 
adequada, representam ecossistemas equilibrados do ponto de vista nutricional, visto 
que a ciclagem dos elementos químicos permite a continuidade da produção nos sítios 
(POGGIANI, 1985).  

Nas regiões tropicais, em florestas nativas ou plantadas, a constante deposição 
de resíduos vegetais na superfície do solo possibilita a formação de uma camada 
orgânica, denominada de serapilheira. Segundo Andrade et al. (2003), a queda de 
qualquer um dos componentes da parte aérea das plantas e sua posterior 
decomposição constitui um importante mecanismo de transferência de nutrientes da 
fitomassa vegetal para o solo.  

O processo de decomposição desencadeia a liberação dos nutrientes da 
serapilheira para o solo, além da dissipação de parte do seu carbono, na forma de 
dióxido de carbono (CO2), regulando o acúmulo de matéria orgânica no solo e 
contribuindo para a manutenção da fertilidade e produtividade do sítio (SCHEER et al., 
2007). Diversos fatores controlam o mecanismo de decomposição, podendo-se citar 
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dentre aqueles de maior representatividade: as condições do ambiente (temperatura, 
precipitação pluviométrica e características edáficas do sítio), a qualidade dos 
resíduos vegetais (KOKOURA et al. 2003) e a atividade dos organismos do solo 
(CÉSAR, 1993).  

Diversas pesquisas sobre decomposição da serapilheira foliar têm sido 
realizadas em plantios dos gêneros Eucalyptus e Pinus, localizados em diferentes 
condições do Brasil, todavia ainda são escassos os trabalhos que avaliam o efeito do 
ambiente no processo de decomposição e, além disso, vale destacar que na literatura, 
até o presente, não se verifica registros de estudos sobre o tema no estado da Bahia. 

No Brasil, as atividades de reflorestamento com espécies do gênero Pinus 
foram iniciadas na metade do século 20 (AUER et al., 2007), totalizando cerca de 1,6 
milhões de hectare em 2012, localizados predominantemente no Sul do país (84,7% 
do total de plantios de Pinus) (ABRAF, 2013). Entretanto, verifica-se potencial de 
expansão das áreas plantadas com o gênero na região Nordeste. 

Dessa maneira, buscando conhecer o comportamento da decomposição de 
acículas de Pinus em ambientes florestais na região sudoeste da Bahia, objetivou-se 
nesse trabalho avaliar a velocidade de decomposição de acículas de Pinus coletadas 
em dois povoamentos, um puro (composto de Pinus caribaea) e um misto (composto 
de Pinus caribaea, Pinus oocarpa e Pinus taeda) nas próprias condições originais dos 
povoamentos e na condição de uma floresta nativa. 

 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no município de Vitória da Conquista, localizado na 
região Sudoeste do estado da Bahia, Brasil. As áreas experimentais estão situadas 
sobre Latossolo Amarelo Distrófico, ácido e de baixa fertilidade. Segundo a 
classificação de Köppen, o clima da região é o tropical de altitude (Cwb), com verão 
chuvoso e temperaturas amenas. 

Foram avaliados dois povoamentos florestais, um puro (composto de Pinus 
caribaea var hondurensis) e um misto (composto de Pinus caribaea var hondurensis, 
Pinus oocarpa e Pinus taeda L.). Ambos os povoamentos possuem área de 0,40 ha, 
15 anos de idade e espaçamento 3x3 m, totalizando cerca de 450 indivíduos em cada 
povoamento.  

A coleta das acículas foi realizada com auxílio de um podão, retirando-se folhas 
da base da copa das árvores, que se encontravam em estado de senescência, 
caracterizadas por sua coloração verde amarelada. No povoamento misto, as árvores 
de Pinus taeda não foram incluídas na coleta de acículas, uma vez que estas 
apresentavam-se mal desenvolvidas e com grande proporção de mortalidade no 
povoamento. 

A influência do microambiente na decomposição foi avaliada colocando-se as 
acículas nas condições originais dos povoamentos, onde foram realizadas as coletas, 
e na condição de uma floresta nativa. Assim, estabeleceu-se quatro tratamentos: (1) P. 
caribaea in situ (PCI); (2) P. caribaea em floresta nativa (PCE); (3) P. oocarpa + P. 
caribaea in situ (POCI) e (4) P. oocarpa + P. caribaea em floresta nativa (POCE). 

A floresta nativa utilizada para a avaliação é classificada como Floresta 
Estacional Semidecidual Montana e possui área correspondente a cerca de 42 ha. 
Encontra-se em estágio médio de regeneração, com área preservada considerável, 
apesar de existirem espaços com visíveis efeitos de interferências antrópicas. 

Após a coleta, em julho de 2014, as acículas foram submetidas à secagem em 
estufa a 60 ºC por 48 horas. Depois da secagem, porções de 10 g foram colocadas em 
sacos de decomposição de náilon (litterbags) com 1 mm2 de malha e dimensões de 16 
x 25 cm (ANDERSON & DOMSCH,1989). A malha foi escolhida com propósito de 



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 
119 

 

permitir o acesso da mesofauna (pequenos insetos e microorganismos). 
Para cada tratamento, utilizou-se 30 sacos de decomposição, distribuídos de 

forma aleatória sobre a serapilheira do piso florestal. Durante o período experimental, 
iniciado em agosto de 2014, foram coletados cinco sacos por tratamento em intervalos 
de 60 dias, ou seja, aos 60, 120, 180, 240, 300 e 360 dias, totalizando cerca de um 
ano de avaliação. A cada coleta o material retirado dos sacos foi limpo, retirando o 
solo aderido e possíveis organismos presos, secos em estufa a 60 ºC por 48 horas e 
pesado. 

O percentual de massa remanescente foi obtido pela relação entre a massa 
inicial e massa remanescente, de acordo com a expressão (1):  

% Re = (Po / Pr) x 100        (1) 
Onde,  
Re = % de massa remanescente;  
Po = peso seco inicial do folhedo;  
Pr = peso seco final do folhedo. 
 

Para comparação da decomposição da serapilheira foliar entre os tratamentos, 
em cada uma das épocas de avaliação, os dados foram submetidos a análise de 
variância como em um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com quatro 
tratamentos e cinco repetições, adotando-se o teste F a 5% de significância. De forma 
complementar, para comparar as médias foi utilizado o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade, por meio do programa estatístico SAEG 9.1. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de massa remanescente para cada tratamento, em percentual, 
estão apresentados na Tabela 1. Nos primeiros 120 dias, a perda de massa não 
apresentou diferença significativa entre os tratamentos, ou seja, a taxa de 
decomposição foi semelhante entre os tratamentos. 

 A partir do terceiro período de avaliação foram verificadas diferenças entre os 
tratamentos. Aos 180 dias, o menor percentual de perda de massa foi encontrado no 
POCI (19,8%), que não se distinguiu do PCI (23,1%), embora este último tenha sido 
semelhante aos tratamentos em mata nativa. 

 A partir dos 240 dias de estudo, foi possível notar uma maior distinção entre os 
tratamentos, quando o tratamento POCI apresentou a menor taxa de decomposição, 
em relação aos demais tratamentos, que se estendeu até o fim do experimento. Por 
sua vez, o PCE obteve o maior percentual de perda de massa aos 240 dias, que 
representou cerca de 30%. Entretanto aos 300 e 360 dias, foi o POCE que 
demonstrou as maiores perdas (34,2 e 33,5%, respectivamente). 

TABELA 1. Percentual de massa remanescente de acículas de Pinus oocarpa + Pinus 

caribaea em Floresta nativa, Pinus oocarpa + Pinus caribaea in situ, Pinus caribaea 
em Floresta nativa e Pinus caribaea in situ. 

Trat. 
Dias 

60 120 180 240 300 360 
POCE 82,9a 75,6a 73,2b 70,8bc 65,8c 66,5b 

POCI 79,5a 78,7a 80,2a 74,9a 71,3a 73,3a 

PCE 79,6a 75,8a 74,5b 70,0c 66,7bc 70,3ab 

PCI 82,8a 79,3a 76,9ab 73,1ab 70,3ab 70,2ab 
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*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey, a 
5% de probabilidade. 

As maiores taxas de decomposição foram observadas nos tratamentos  
conduzidos em floresta nativa. Dentre eles, ainda foi possível a identificação da maior 
perda de massa da serapilheira heterogênea, composta por duas espécies do gênero 
Pinus. Gama-Rodrigues et al. (2003) relacionam esse fato com a interação dos fatores 
bióticos e abióticos que regulam a funcionalidade do ecossistema, sendo a 
decomposição determinada tanto pela qualidade de substrato como pela qualidade do 
microambiente. 

Gama-Rodrigues et al. (2002), estudando a decomposição das espécies 
Eucalyptus grandis e E. urophylla, in situ e em floresta natural, observaram que as 
condições ecofisiológicas da floresta natural proporcionaram maiores taxas de 
decomposição para as espécies de eucalipto do que no próprio povoamento. 

De acordo com Tauk (1990), a decomposição é um processo complexo e 
multifacetado, que envolve um grande número e diversidade de microrganismos do 
solo. Assim, é provável que as maiores taxas de decomposição verificadas no 
ambiente da Floresta nativa estejam relacionadas a ocorrência de uma maior 
diversidade de microorganismos decompositores, quando comparado com os 
tratamentos in situ. 

 CONCLUSÕES 

A decomposição das acículas é maior nas condições de floresta nativa do que 
no próprio povoamento. 

A serapilheira composta por duas espécies do gênero Pinus apresentou maior 
perda de massa do que o material puro de Pinus caribaea. 
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Variabilidade fenotípica de características de carcaça do pato nativo comparada 

com linhagem comercial1. 
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Objetivou-se avaliar diversidade em características de carcaça, via análise 
multivariada, comparando com uma linhagem comercial. Foram utilizados 81 patos 
abatidos aos 90 dias de idade, sendo 20 fêmeas comerciais, 19 machos comerciais,19 
fêmeas nativas e 23 machos nativos.  Foram mesuradas 21 características da carcaça 
e realizadas análises de importância relativa de variáveis para a variação e 
componentes principais. As características de carcaça de menor contribuição para a 
variação foram peso da coxa, peso da sobrecoxa, peso do peito e comprimento da 
sobrecoxa. Nas variáveis de rendimento da carcaça foram rendimento de peito e 
rendimento de moela. Observando as medidas da carcaça, os dois primeiros 
componentes principais explicaram 83,2% da variação entre os tratamentos. 
Avaliando-se as análises dos rendimentos da carcaça, juntos os dois primeiros 
componentes principais explicaram 66,11% da variação. Os grupos de aves 
comerciais foram superiores aos nativos para todas das variáveis da carcaça. Com 
base nos rendimento da carcaça os patos nativos machos apresentaram rendimento 
de coxa, sobrecoxa e fígado superiores aos comerciais. Este resultado evidencia que 
os patos nativos devem ser melhor aproveitados, pois apresentam bom desempenho 
no rendimento de carcaça, equivalente a linhagem comercial. 

 

Palavras–chave: Avicultura, Cairina moschata, multivariada. 

 

Phenotypic variability of native duck carcass characteristics compared to commercial 

line 

 

Aimed to evaluate diversity in carcass characteristics, using multivariate analysis, 
compared to a commercial line. They used 81 ducks slaughtered at 90 days of age, 20 
commercial females, 19 males commercial, 19 females indigenous and 23 males 
indigenous. Measured were 21 carcass features and performed relative importance of 
analysis variables to the variation and main components. The carcass characteristics of 
minor contribution to the variation were weight thigh, drumstick weight, breast weight 
and length of the thigh. The carcass yield variables were breast yield and yield gizzard. 
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Noting the carcass measurements, the first and second principal components 
explained 83.2 % of the variation between treatments. Evaluating the analyses of 
carcass yields, together the first and second principal components explained 66.11 % 
of the variation. Groups of commercial poultry were higher than those indigenous to all 
of the carcass variables. Based on carcass yield males indigenous ducks presented 
thigh yield, thigh and liver superior to commercial. This result demonstrates that the 
indigenous ducks should be better used since they have good performance in carcass 
yield, equivalent to commercial line. 
 

Keywords: Poultry, Cairina moschata, multivariate. 

 
Introdução 

 
No Brasil existem poucas empresas avícolas especializadas na produção de 

patos. Santa Catarina é a responsável por 90% das exportações e por 75% da 
produção nacional (AVICULTURA INDUSTRIAL, 2010). Entretanto, a produção e 
consumo de patos no país ainda são pequenos, sendo que o aumento da apreciação 
da carne do pato pelos consumidores brasileiros é um dos desafios da cadeia 
produtiva destas aves. 

O pato (Cairina moschata), também conhecido como “pato crioulo”, é 
considerado uma ave nativa, sendo originária da América do Sul e domesticada pelos 
indígenas. Em países europeus e asiáticos, muitas raças de pato foram desenvolvidas 
para a produção comercial. Entretanto, no Brasil as poucas criações comerciais 
existentes utilizam basicamente aves francesas e britânicas melhoradas 
geneticamente. Já, o pato nativo encontra-se subutilizado, principalmente em 
pequenas criações domésticas de fundo de quintal.   

O pato nativo apresenta características de produção que se adequam ao modo 
de vida da agricultura sustentável. A carne de pato possui excelentes qualidades 
nutricionais, caracterizada por possuir baixo teor de gordura, sendo este um potencial 
desejado pelo mercado consumidor (YAKUBU, 2013).  

O pato nativo, como muitas outras espécies nativas de animais de produção, 
está em estado de erosão genética sendo necessário promover a conservação e 
utilização dessas aves. Assim, objetivou-se avaliar diversidade em características de 
carcaça, via análise multivariada, comparando com uma linhagem comercial. 

 
Material e Métodos 

 
O experimento foi realizado no setor de Avicultura da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), localizado na cidade de Itapetinga em agosto de 2014 a 
janeiro 2015. Foram utilizados 81 patos abatidos aos 90 dias de idade, sendo 20 
fêmeas comerciais, 19 machos comerciais,19 fêmeas nativas e 23 machos nativos. O 
processo de abate foi por meio da insensibilização, em seguida de um corte da veia 
jugular, sangria, depenagem e evisceração. Após serem lavadas as carcaças foram 
pesadas para avaliação do peso da carcaça quente (depenada e eviscerada). 

O rendimento de carcaça (RCAR) foi calculado através da relação do peso da 
carcaça quente e o peso vivo do animal em jejum. Os rendimentos do peito (RPEI), 
coxa (RCOX), sobrecoxa (RSCOX), fígado (RFI), moela (RMO) e coração (RCO) 
foram calculados pela relação entre o peso destes e o peso da carcaça. Foram feitas 
as medições do peso da carcaça (PCA), peso do peito (PPT), peso da coxa (PCX), 
peso da sobrecoxa (PSC), peso da moela (PM), peso do fígado (PF), peso do coração 
(PC), comprimento do peito (CPT), altura do peito (APT), largura do peito (LPT), 
comprimento da coxa (CCX), largura da coxa (LCX), comprimento da sobrecoxa 
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(CSC), largura da sobrecoxa (LCX). Utilizou a balança (precisão de 5 g) e o 
paquímetro digital (precisão de 0,01mm) para obter as medidas de peso e biométricas, 
respectivamente. Foi realizada uma análise de contribuição relativa das variáveis para 
a variação total entre os grupos, via critério de Jollife, posteriormente uma análise de 
componentes principais, gerando os gráficos biplots. Foram utilizados os softwares 
estatísticos SAS (2004) e o Past versão 2.03 (HAMMER et al., 2001). 

  
Resultados e Discussão 

 
As características de carcaça de menor contribuição para a variação total foram 

peso da coxa (PCX), peso da sobrecoxa (PSC), peso do peito (PPT) e comprimento 
da sobrecoxa (CSC). Em relação às variáveis de rendimento da carcaça foram os 
rendimentos de peito (RPEI) e moela (RMO). 

Para as medidas da carcaça, os dois primeiros componentes principais 
explicaram 83,2% da variação entre os tratamentos, sendo que o primeiro componente 
para carcaça (CP1C) explicou 76,0% e o segundo (CP2C) 7,2% da variação total. Já 
para os rendimentos da carcaça o CP1RC explicou 41,17% da variação, enquanto que 
o CP2RC explicou 24,94%. 

Analisando as medidas da carcaça, evidenciou-se a discriminação entre os 
sexos, os patos machos (NM e CM), dispostos do lado direito do gráfico, ficaram na 
mesma direção dos vetores das variáveis, indicando que possuem valores superiores 
aos das fêmeas (NF e CF), do lado esquerdo, para todas as medidas de carcaça 
(Figura 1). Também houve a separação entre os tratamentos, sendo que machos 
comerciais (CM) ficaram separados dos demais, devido ao seu desempenho superior 
para essas características. As fêmeas comerciais (CF), de modo semelhante, ficaram 
separadas das nativas (NF) no segundo quadrante. 

 
FIGURA 1. GRÁFICO BIPLOT: MEDIDAS DE CARCAÇA 

 
Biplot baseado nos dois primeiros componentes principais (CP1 e CP2) obtidos das medidas da carcaça 
de machos e fêmeas de patos nativos e comerciais. NM, machos nativos; NF, fêmeas nativas; CM, 
machos comerciais; CF, fêmeas comerciais. PCC, peso da carcaça; PM, peso da moela; PF, peso do 
fígado; PC, peso do coração; CPT, comprimento do peito; APT, altura do peito; LPT, largura do peito; 
CCX, comprimento da coxa; LCX, largura da coxa; LSC, largura da sobrecoxa. 

Comparando a diversidade entre os grupos genéticos com base em seus 
rendimentos de carcaça certificou-se maior aproximação, com os tratamentos CM e 
CF apresentando desempenho superior aos NM e NF para a variável RCAR (Figura 
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2). Os grupos nativos apresentaram rendimento carcaça inferior aos comerciais 
(RCAR médio de 72,67% e 78,31% para nativos e comerciais, respectivamente). Para 
os RCOX, RSCOX e RFI, os NM foram superiores aos demais, já os grupos dos patos 
NF e CM tiveram desempenho semelhante e as CF apresentaram os menores 
rendimentos destas partes (Figura 2). 

FIGURA 2. GRÁFICO BIPLOT: RENDIMENTO DE CARCAÇA  

            

Biplot baseado nos dois primeiros componentes principais (CP1 e CP2) obtidos das medidas dos 
rendimentos da carcaça de machos e fêmeas de patos nativos e comerciais. NM, machos nativos; NF, 
fêmeas nativas; CM,machos comerciais; CF, fêmeas comerciais. RCAR, rendimento de carcaça; RPEI, 
rendimento de peito; RCOX, rendimento de coxa; RSCOX, rendimento de sobrecoxa; RFI, rendimento de 
fígado; RMO, rendimento de moela e RCO, rendimento de coração.     

                                                           Conclusão 

Verificou-se que os patos nativos apresentam bom potencial para produção de 
carne, com valores de rendimentos de carcaça próximos aos grupos de patos 
comerciais. Práticas de valorização da carne dessa ave são necessárias, a fim de 
estimular e aumentar o consumo pela população. Estes resultados auxiliarão as 
práticas de caracterização e conservação da espécie. 
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Adição de duas fontes de amido no concentrado em dietas a base de 
gramíneas tropicais adubadas na avaliação dos parâmetros da 

fermentação ruminal in vitro1 

Marleide Borges de Carvalho
2
, Joel Queiroga Ferreira

3
, Yann dos Santos Luz

4
, Mauro 

Pereira de Figueiredo
3 

Resumo: Objetivou-se avaliar a cinética de fermentação ruminal para diferentes níveis 

de substituição do milho por raiz de mandioca integral no concentrado, em dietas 

contendo capim elefante cv. Pioneiro (Pennisetum purpureum), utilizando a técnica 

semiautomática de produção de gases in vitro. Foi utilizado um delineamento em 

blocos casualizados, com quatro repetições, sendo os tratamentos compostos como 

se segue: (0, 25, 50, 75, 100 %, na matéria seca) de substituição do milho pela raiz de 

mandioca integral. A pressão dos gases foi mensurada às 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 

24, 30, 36, 48, 72 e 96 h, após a inoculação. As mensurações evidenciaram que a 

produção de gases da fração fibrosa (Vf2); e a produção final dos gases, estimada 

pelo modelo (Total), apresentaram significância (P<0,05), com efeito linear crescente 

para a inclusão da raiz de mandioca integral. Já para o tempo de colonização (L), 

apresentaram efeito linear decrescente (P<0,05). Os resultados permitem inferir que a 

substituição do milho pela raiz de mandioca integral promove um incremento na 

fermentação ruminal, no que se refere à produção de gases.  

Palavras–chave: carboidrato, degradação ruminal, forrageiras. 

Adding two sources of starch in the concentrate in diets based on 
tropical grasses fertilized in evaluating the parameters of ruminal 

fermentation in vitro 

Abstract: The objective was to evaluate the ruminal fermentation kinetics for 
different levels of substitution of corn by cassava root integral in the concentrate in 
diets containing elephant grass cv. Pioneer (Pennisetum purpureum) using 
semiautomatic technique vitro gas production. A randomized block design with four 
replications, and the treatments composed as follows: (0, 25, 50, 75, 100% dry 
matter basis) of corn replacement by cassava root integral. The gas pressure was 
measured at 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 48, 72 and 96 h after 
inoculation. The measurements showed that the gas production of the fiber (VF2); 
and the final production of gas, estimated by the model (Total) showed significant 
(P <0.05) with increasing linear effect for the inclusion of whole cassava root. As 
for the lag time (L) showed linear decrease (P <0.05). Results show that replacing 
the corn full cassava root promotes an increase in ruminal fermentation with regard 
to the production of gases. 

Keywords: carbohydrate, ruminal degradation, forage. 

Introdução 

A suplementação de vacas leiteiras com rações concentradas para a produção 

de leite a pasto é fundamental para otimizar o aumento da produção de leite por área. 

Por outro lado, a suplementação com concentrados representa o principal fator que 

eleva os custos de produção. Não só a busca por fontes alternativas de ingredientes 

para a suplementação, como também o aumento da eficácia destas, quando utilizadas 
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em sistemas de produção baseados em pastagens irrigadas e adubadas 

intensivamente, são importantes para viabilizar financeiramente a atividade em locais 

onde os preços dos produtos tradicionais sejam elevados. 

Neste contexto, a mandioca pode ser considerada como uma alternativa, 

porque é passível de ser cultivada em todo o Brasil, particularmente na região 

Nordeste, onde seu cultivo já é tradicional. Já o milho, o ingrediente mais utilizado nos 

concentrados para vacas leiteiras, apresenta baixas produtividades, quando plantado 

em muitas regiões do nordeste brasileiro e, consequentemente, é interessante 

encontrar alternativas para ele, que possam ser produzidas regionalmente. 

Objetivou-se neste trabalho avaliar a cinética de fermentação ruminal de 

diferentes níveis de substituição do milho por raiz de mandioca integral, em dietas 

contendo pastagens tropicais de alta qualidade, utilizando a técnica semiautomática de 

produção de gases in vitro.  

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal – UESB 

Campus de Vitória da Conquista/BA. O delineamento experimental foi o de blocos 

inteiramente ao acaso, analisado dentro das horas de incubação, adotando-se, para 

formação dos blocos, as fontes dos inóculos. Os tratamentos foram constituídos de 

diferentes níveis de raiz de mandioca integral seca e moída, em substituição ao milho 

moído no concentrado (Controle (0%), 25%, 50%, 75%, 100% na base da matéria 

seca). As dietas foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 60°C, por 72 h. 

Em seguida, foram moídas em moinho mecânico para determinação dos teores de 

matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE), 

sendo quantificados de acordo com Detmann et al. (2012). Foram analisadas fibra em 

detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e fibra em detergente 

ácido (FDA) pelo método sequencial, conforme Detmann & Valadares Filho (2010). Os 

carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados pela diferença entre os carboidratos 

totais e a FDNcp, para o volumoso; já para as dietas que continham ureia, utilizou-se a 

equação proposta por Hall (2000): CNF = 100 – [(%PB – %PB da uréia + % uréia) + 

FDNcp + %EE + % Cinzas]. As dietas foram incubadas em frascos (160 mL), 

previamente injetados com CO2, segundo a técnica in vitro semiautomática de 

produção de gases descrita por Maurício et al. (1999). Para tanto, os frascos foram 

colocados em uma estufa com temperatura constante de 39°C. Foi adicionado 1,0 g 

de amostra por frasco, para cada tratamento, juntamente 90,0 mL de meio de cultura. 

A inoculação (10,0 mL/frasco) foi feita usando líquido ruminal de três bovinos 

fistulados mantidos a pasto e suplementados com 1 kg de concentrado da dieta 

intermediaria. Cada animal, considerado como um bloco e uma mistura homogênea 

desses três inóculos, originou o quarto bloco. O modelo bicompartimental, foi utilizado 
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para descrever a cinética do processo de fermentação, por meio da produção 

cumulativa de gases. 

 O efeito da substituição do milho pela raiz de mandioca integral com relação a 

produção de gases foi avaliado através da análise de regressão. As estimativas para 

os parâmetros do modelo bicompartimental foi obtido a partir do uso do método 

Gauss-Newton, dentro do PROC NLIN, com o auxílio do programa Statistical Analyses 

System - SAS (SAS, 2002). 

Resultados e Discussão 

Para o parâmetro Vf1 (Tabela 1), que representa a produção de gases 

originados pelos CNF, não foi observado efeito significativo (P>0,05) entre as dietas 

testadas.  

Já para os demais parâmetros da fermentação in vitro, houve significância 

estatística (P<0,05), sendo que, para as taxas de fermentação dos carboidratos 

fibrosos (Kd2) e não fibrosos (Kd1), apresentaram comportamento quadrático para a 

inclusão da raiz de mandioca integral em substituição ao milho.  

O ponto mínimo para inflexão da curva para o parâmetro Kd1 foi de 0,0658 h-1
, 

situando-se em 35,71% de substituição do milho pela raiz de mandioca. Para o 

parâmetro Kd2, esse ponto de inflexão da curva foi de 0,0233 h-1
, situado em 25,00% 

de substituição, indicando que a utilização de pequenas quantidades da raiz de 

mandioca integral em substituição ao milho promove uma redução na taxa de 

fermentação das duas frações dos carboidratos. 

Com a substituição de 100% do milho pela raiz de mandioca, as taxas de 

fermentação foram superiores à dieta com 0% de inclusão da raiz de mandioca 

integral em substituição ao milho, na qual Kd1 foi de 0,092 h-1 e 0,076 h-1
, 

respectivamente, e, para Kd2, foram de 0,027 h-1 e 0,025 h-1
, respectivamente.  

Para o parâmetro L, que representa o tempo de colonização do substrato pelos 

microrganismos, verificou efeito linear decrescente (P<0,05), com inclusão da raiz de 

mandioca integral, em que cada unidade percentual de inclusão reduziu o valor do “lag 

time” em 0,02 horas. 
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TABELA 1. Estimativas dos parâmetros cinéticos da produção de gases in vitro da 
matéria seca (MS) das dietas com níveis crescentes de inclusão da raiz de mandioca 
(RM) em substituição ao milho no suplemento. 
Item  Níveis de Substituição do milho (%) CV1 V

a
l
o
r
 
P
 
2

 

3 
Control

e 
25 50 75 100  L Q FA 

Vf1(mL/g) 108,3 124,4 126,
5 

118,0 109,9 15,9 0,920
5 

0,118
3 

0,7867 

Kd1(h-1)4 0,076 0,064 0,06
8 

0,080 0,092 7,76 0,049
6 

0,036
5 

0,2177 

L (h)5 11,81 10,69 10,1
2 

9,61 9,41 4,76 0,000
0 

0,063
4 

0,7968 

Vf2(mL/g)6 118,8 103,0 115,
3 

127,7 141,7 16,4 0,044
6 

0,135
3 

0,4551 

Kd2 (h-1)7 0,025 0,021 0,02
2 

0,026 0,027 11,1 0,063
2 

0,022
5 

0,1045 

Total(mL/g)
8 

227,1 227,4 241,
8 

245,7 251,6 3,9 0,000
6 

0,967
8 

0,2381 

1
Coeficiente de variação (%). 

2
L e Q: efeitos de ordem linear e quadrática relativos à substituição do milho por 

RM integral moída e seca, respectivamente, 
3
FA = falta de ajuste, 

4
Kd1: Ŷ = 0,0747 - 0,0005 x RM + 0,000007 

x RM
2
 (r

2
 = 0,94); 

5
L: Ŷ = 11,51 - 0,02 x RM (r

2
 = 0,93); 

6
Vf2: Ŷ = 107,18 + 0,2819 x RM (r

2
 = 0,60); 

7
Kd2: Ŷ = 

0,0245 - 0,0001 x RM + 0,000002 x RM
2
 (r

2
 = 0,80); 

8
Total: Ŷ = 225,20 + 0,2698 x RM (r

2
 = 0,93). 

Vf1: volume máximo de PG da fração CNF; Kd1: taxa de digestão para a fração dos CNF; L: tempo de 
colonização; Vf2: volume máximo da PG da fração dos CF; Kd2: taxa de digestão para a fração dos CF. 

 

Para os parâmetros Vf2, que reflete a produção de gases oriunda dos 
carboidratos fibrosos e, para o total de gases produzidos, estimados pelo modelo 
(Total), verificou efeito linear crescente (P<0,05) (equações, Tabela 1), com inclusão 
da raiz de mandioca integral, em que cada unidade percentual, segundo a estimativa, 
acrescentou 0,28 mL de gases, para Vf2, e 0,27 mL de gases, para a soma dos gases 
produzidos. Estes resultados indicam que a inclusão da raiz de mandioca integral 
aumenta a fermentação dos carboidratos fibrosos, refletindo-se, assim, na produção 
total de gases. 

Conclusões 

 Suplementos que contemplam a substituição do milho pela raiz de mandioca 
integral em dietas à base de pastagens tropicais adubadas com nitrogênio promovem 
um incremento na produção de gases e elevando o conteúdo verdadeiramente 
degradável da matéria seca no rúmen. 
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ERGÔNOMICAS E DE SEGURANÇA NAS 
OPERAÇÕES DE CORTE FLORESTAL SEMIMECANIZADO NA REGIÃO 
SUDOESTE DA BAHIA. 

 

Matheus Macedo Sousa Lira¹, Luís Carlos de Freitas ², Talita Sousa Lopes³, Iann Pinheiro 
Rocha

4
, Danúsia Silva Luz

5 
Resumo: A pesquisa objetivou avaliar as condições ergonômicas e de 
segurança nas operações de corte florestal semimecanizado no Sudoeste da 
Bahia. O estudo foi desenvolvido na fazenda Irmãos Simonassi no município de 
Barra do Choça – BA. Em relação aos equipamentos, avaliou-se os dispositivos 
de segurança, estado de conservação, nível de ruído, queixas dos operadores, 
dentre outros ?? citar os demais. Quanto ao perfil dos operadores, foi aplicado 
um questionário em forma de entrevista para evitar erros de interpretação pelos 
funcionários. Com o auxílio de vídeos e fotos, identificou-se as posturas mais 
frequentes durante cada etapa da colheita, posteriormente estas foram 
avaliadas com o auxílio do Software Ergolândia 5.0, adotando-se o Sistema de 
Classificação de Posturas OWAS. Para determinação do nível de ruído, 
utilizou-se o aparelho medidor de nível de pressão sonora Bruel & Kjaer, 
modelo 2236. Percebeu-se que os operadores possuem baixo nível de 
escolaridade e treinamento para o desempenho das atividades, o que 
comprometeu de forma significativa o nível de segurança durante a realização 
das operações, além de interferir na saúde dos operadores. 
Palavras chave: Ergonomia, colheita florestal, segurança do trabalho. 

EVALUATION OF THE ERGONOMIC CONDITIONS AND SAFETY OF 
FOREST CUTTING OPERATIONS SEMI-MECHANIZED IN THE REGION 

SOUTHWEST OF BAHIA. 
Abstract: The research aimed to evaluate the ergonomic and safety conditions 
in the semi-mechanized forest harvest operations in southwestern Bahia. The 
study was conducted on the farm Simonassi Brothers in the municipality of 
Barra do Choça - BA. Regarding the equipment we evaluated the safety 
devices, conservation status, noise, complaints from operators and others. 
Regarding the profile of operators, a questionnaire was applied in an interview 
in order to avoid misinterpretations by employees. With the aid of videos and 
photos, we identified the most common positions during each stage of harvest, 
these were subsequently evaluated with the help of the Software Ergolândia 
5.0, adopting the system of postures OWAS classification. To determine the 
noise level, we used the sound pressure level meter apparatus Bruel & Kjaer, 
model 2236 is realized that operators have low levels of education and training 
for the performance of activities, which compromised significantly the level of 
safety during the operations, and interfere with the health of operators. 
Keywords: Ergonomics, forest harvesting, work safety. 
Introdução 

 Apesar dos avanços tecnológicos no setor, as operações de colheita 
florestal ainda possuem muitos riscos quanto a saúde e segurança dos 
trabalhadores, além de serem muito onerosas. A Organização Internacional do 
trabalho (OIT), relatou que em 2000, o setor florestal aliado à agricultura e à 
caça,foi considerado uma das atividades com maiores índices em acidentes de 
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trabalho no mundo, ocupando a sexta posição no ranking tanto para acidentes 
fatais quanto para não fatais. 
 A colheita semimecanizada exige um grande esforço físico por parte dos 
trabalhadores, que realizam o trabalho em posições desconfortáveis, por quase 
toda sua jornada de trabalho, além de manusear máquinas e ferramentas 
perigosas, ou carregar cargas elevadas de peso, justificando ainda mais a 
necessidade de avaliações ergonômicas (BARBOSA, et al., 2014). De acordo 
com Iida (2005), a ergonomia estuda diversas variáveis que interferem no 
desempenho de um sistema produtivo e visa reduzir as consequências nocivas 
sobre o operador, diminuindo a fadiga, acidentes, lombalgias, estresse, o que 
propicia melhor bem-estar e segurança dos trabalhadores. Uma boa interação 
entre o trabalhador, ferramentas e local adequado de trabalho influência 
diretamente para desenvolvimento de um bom trabalho (PROENÇA et al., 1996 
citado por BARBOSA, et al., 2014). 

 Devido ao elevado nível do risco das atividades de colheita, atreladas as 
cargas exaustivas, este estudo objetivou-se analisar as condições ergonômicas 
e de segurança das operações de corte florestal semimecanizado no Sudoeste 
da Bahia, visando proporcionar não apenas benefício social, mas também 
econômico pelo aumento na produtividade dada a melhor performance dos 
trabalhadores. 
Material e Métodos 

Caracterização da área de estudo 

 Este trabalho foi desenvolvido na área de produção florestal da fazenda 
Irmãos Simonassi, situada na zona rural do município de Barra do Choça, 
localizado no planalto Sul Baiano, cuja as coordenadas geográficas são -14º 
52’ S e -40° 34’. Realizou-se a coleta de dados entres os meses de abril a 
junho de 2015. Avaliou-se um povoamento de Eucalyptus urophylla, propagado 
via sementes, com 7 anos de idade. O espaçamento adotado foi de 3,5 m entre 
linhas e 3,0 m entre plantas. A produção do povoamento é destinada para o 
segmento de Serraria. 
Sistema de colheita 

 O sistema adotado nas operações de colheita foi o de toras curtas. As 
árvores foram traçadas com 2,45 m de comprimento, até atingirem o diâmetro 
mínimo de 10 cm. O sistema de corte avaliado foi o semimecanizado 
(motosserra), com 4 trabalhadores, sendo 1 operador de motosserra e 3 
ajudantes. 
Perfil dos trabalhadores 

 Para análise do perfil dos trabalhadores foi aplicado um questionário em 
forma de entrevista, aplicado individualmente no local de trabalho, objetivando 
reduzir erros quanto a interpretação das perguntas pelos operadores de 
colheita florestal. Devido ao reduzido número de trabalhadores, optou-se pela 
realização de um censo em todas avaliações realizadas. 
Análise Ergonômica e de Segurança 

 Para avaliação postural adotou-se o método OWAS (Ovako Working 
Posture Analysing System), em que, previamente foram identificadas, por meio 
de vídeos e fotografias, as posturas mais frequentes durante cada etapa das 
operações de colheita florestal, sendo estas posteriormente processadas com o 
auxílio do software Ergolândia 5.0 desenvolvido pela FBS Sistemas. 
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 Para determinação do nível de ruído, utilizou-se o aparelho medidor de 
nível de pressão sonora Bruel & Kjaer, modelo 2236. Observou-se o Leq (nível 
de ruído equivalente), próximo a zona auditiva do operador e a uma distância 
de  20 metros dos mesmos, obtendo-se posteriormente uma média aritmética 
dos níveis observados. De acordo com os respectivos fabricantes, o protetor 
auricolar atenua em média 29 dB do ruído gerado pela motosserra que é de em 
média 102 dB. 

 

Resultados e Discussão 

Perfil dos trabalhadores e organização do trabalho 

 Foram entrevistados 4 (quatro) funcionários, sendo todos homens, com 

idade média de 33 anos, mínima de 30 e máxima de 37 anos, 50% são 

casados e possuem dependentes familiares. Todos os operadores possuíam 

registro na carteira de trabalho, recebem 1 (um) salário mínimo (exceto o 

operador de corte que recebe um salário de 900 reais) mais uma ajuda de 

custo (R$100,00), auxílio transporte (R$20,00) e cesta básica. Quanto ao nível 

de escolaridade, 75% dos trabalhadores possuíam apenas o Ensino 

Fundamental.  

Segurança e fatores profissionais 

 De forma geral, os operadores possuíam grande nível de experiência em 

colheita florestal, com mais de 1 década inseridos na área, porém nenhum 

recebeu algum tipo de treinamento especializado. Todos os operadores 

entrevistados consideraram necessária a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI), embora não os utilizassem com frequência. Mesmo 

considerando importante o uso de EPIs, os operadores não receberam 

treinamento para o desempenho de suas atividades, o que pode justificar a 

resistência a utilização dos equipamentos de prevenção de acidentes.  

 O nível de ruído médio informado pela fabricante do equipamento (102 

dB), é compatível ao nível médio encontrado neste estudo, que foi de 101,025, 

de acordo com a tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Nível de ruído equivalente em diferentes distâncias 
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 De acordo com a Norma Regulamentadora (NR) 15 (2002) 
equipamentos que produzem ruído maior que 85 dB(A), durante uma jornada 
de trabalho de 8 horas, necessitam da utilização de protetores auriculares, o 
que não foi observado com a maioria (75%) dos funcionários da empresa. O 
protetor auricolar, é somente utilizado pelo operador de corte, tornando o nível 
de ruído adequado para este, de acordo com a norma citada anteriormente, 
porém os ajudantes necessitam da utilização do mesmo. Ainda de acordo com 
a mesma norma, os ajudantes só deveriam possuir uma jornada diária de 
trabalho médio de 1,0 (uma) hora, devido aos elevados níveis de ruído e não 
utilização dos protetores auriculares.  

 

Hábitos e Saúde 

 Todos os operadores consideraram-se em ótimo estado de saúde, e não 

realizam visitas e exames médicos periódicos.  Porém, os operadores 

apresentaram queixas ligadas à dores musculares, como: lombalgias e 

dorsalgias, devido as posturas desconfortantes e a elevada carga física devido 

ao peso das toras, sendo esse quadro unânime entre os funcionários. 

 Apesar de apresentarem queixas sobre dores crônicas, os trabalhadores 

consideram-se em ótimo estado de saúde. Isso pode ser justificado pelo baixo 

grau de escolaridade, em que julgam ótima saúde apenas com a ausência de 

doenças. De acordo com Nogueira (2006), saúde consiste na perfeita harmonia 

entre condições básicas de vida como: educação, alimentação, emprego, 

habitação, saneamento básico, convívio social, lazer e acesso aos meios de 

atenção à saúde, entre outros. 

Análise postural 
 Pode-se perceber que as posturas mais frequentes realizadas durante a 
derrubada e o traçamento, necessitam de correções imediatas e futuras. 
Verificou-se que as posições mais frequentes durante o empilhamento não 
necessitam de correções. Ao contrário do desgalhamento, em que serão 
necessárias correções futuras. De forma geral 50% das posturas adotadas 
necessitam de correções breves ou futuras, seja no alinhamento dos membros 
e da coluna, ou na troca dos equipamentos utilizados. 
Conclusões 

 As atividades desenvolvidas no setor de colheita florestal, envolvem 

muitos riscos, sejam físicos (ruído, vibração), ergonômicos (posturas 

inadequadas), ou de operação (acidentes de trabalho). Estes, em muitas 
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vezes, podem ser reduzidos drasticamente, com a adoção de medidas 

ergonômicas e técnicas corretas de trabalhos.  
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Análise das mudanças na dinâmica da cobertura vegetal no município de 
Vitória da Conquista, por meio da utilização de índices de vegetação 

 
AUTORES: Pedro Henrique Vieira Candido¹, Odair Lacerda Lemos², Luana Jessica Souza 

Santos³  
RESUMO: O presente estudo objetivou comparar e avaliar a dinâmica temporal 
do NDVI, SAVI e GESAVI, para a cobertura vegetal da região de Vitória da 
Conquista nos anos de 2011, 2012 e 2013. As imagens utilizadas são 
RapidEye, corrigidas radiometricamente e dos ruídos atmosféricos através do 
módulo FLAASH. O universo amostral foi composto de 10 amostras de 10x10 
pixels, espalhadas pelas 5 áreas analisadas. Os índices da família SAVI 
apresentaram uma tendência não ocorrida no NDVI, o decréscimo no ano de 
2012, que pode ser explicado pela escassez de chuvas ou por ruídos 
atmosféricos. O NDVI se mostrou ineficiente para as áreas Eucalipto 1 e 
Eucalipto 2, saturando seu sinal a cerca de 0.80, e o SAVI apresentou valores 
médios mais baixos e incremento similar ao  DVI. O GESAVI apresentou maior 
incremento em todas as áreas estudadas, mostrando que sua utilização é uma 
boa alternativa para estudos de monitoramento de vegetação.  
PALAVRAS CHAVE: NDVI, SAVI, GESAVI. 
TITLE: Analysis of the changes in dynamics of the vegetation cover in the town 
of Vitória da Conquista, through the use of vegetation indices  
ABSTRACT: The objective of this study was to compare the temporal dynamics 
of the NDVI, SAVI and GESAVI vegetation indices for the vegetation cover of 
the Vitória da Conquista region, and evaluate the changes that occurred in 
2011, 2012, and 2013. The images used were from the RapidEye satellites, 
corrected radiometrically and for atmospheric noise through the FLASSH 
module.  The analysis extracted values from 10 samples of 10x10 pixels from 
each of the 5 study areas. The indices from the SAVI family presented a 
tendency that was not observed in the NDVI: a decrease in the 2012 values, 
which can be explained by scarce rain or atmospheric noise. The NDVI was 
inefficient in observing the Eucalyptus areas (1 & 2), mainly because of the 
saturating values at 0.80. The SAVI shows similar response, but lower 
averages. GESAVI has the highest increment in all study areas and appears to 
be a viable alternative for remote vegetation studies.  
KEYWORDS: NDVI, SAVI, GESAVI 
INTRODUÇÃO: Os índices de vegetação vem sendo utilizado há quase quatro 
décadas para aplicações no sensoriamento remoto, e utilizam de combinações 
matemáticas de bandas para a discriminação do que é ou não vegetação. 
Idealmente, os índices devem ser sensíveis à vegetação, insensíveis ao solo, e 
não apresentar interferências atmosféricas 

Rouse et al. (1974) desenvolveram o índice de vegetação mais utilizado 
atualmente, o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Existem 
diversos trabalhos que fazem relação do NDVI com medida de índice de área 
foliar (IAF), determinação da porcentagem de cobertura do solo, e estimativas 
da radiação fotossinteticamente ativa, entre outros (MENESES, 2012).  
Huete (1988) constatou a imprecisão do NDVI como indicador de biomassa em 
casos de baixa cobertura da vegetação. Propuseram um novo índice com 
melhor desempenho para essas áreas, o Soil Adjusted Vegetation Index 
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(SAVI).  
Um índice mais atual que utiliza parâmetros da linha de solo (Soil Line) em sua 
fórmula é o GESAVI. Segundo Gilabert et al. (2002) a linha de solo é a relação 
linear entre as reflectâncias no Infravermelho próximo e vermelho visível para 
solos expostos que apresentam variação de umidade, textura, entre outros 
fatores.  
O objetivo deste trabalho é comparar a dinâmica temporal do NDVI, SAVI e 
GESAVI, para a cobertura vegetal da região de Vitória da Conquista, e avaliar 
as mudanças ocorridas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS: A área de estudo foi o município de Vitória da 
Conquista, na microrregião do Planalto da Conquista. A região possui 
classificação de Köppen tipo A, ou seja, clima tropical com estação seca bem 
definida no inverno. A vegetação característica predominante é a mata de cipó 
(Floresta Estacional Semidecidual de Montana). 
As imagens utilizadas são produtos 3A RapidEye, adquiridas através do 
geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente. Adquiriu-se três imagens da cena 
2432206, para as seguintes datas: 04/ 09/2011, 05/08/2012, 06/05/ 2013. 
O processamento para transformar o ND em reflectância de superfície foi feito 
no módulo FLAASH do ENVI 5, para a modelagem atmosférica e de aerossóis. 
Não houve necessidade de correção geométrica pois os produtos 3A são 
baixados georreferenciados.  
Para a composição do universo amostral foram espalhadas 10 amostras de 
10X10 pixels (2500 m²) para as cinco áreas estudadas, classificadas em 
Eucalipto 1, Eucalipto 2, Nativa 1, Nativa 2, e Nativa 3.  
O NDVI é a razão da diferença e a soma entre as bandas do infravermelho 
próximo e do vermelho, segundo a fórmula evidenciada na equação 1. Os 
valores foram computados utilizando-se a ferramenta Raster Calculator do 
ArcMap 10.1. 
     DVI = (ρIVP – ρV) / (ρIVP + ρV)                      
(1) 
Em que ρIVP e ρV são a reflectância no infravermelho próximo e no vermelho 
visível, respectivamente. 
O SAVI se mostra sensível à variação dos tipos de solos, sua fórmula (equação 
2) inclui uma constante (L) de determinação empírica para atenuar a 
sensibilidade às diferentes tipos de solos. Para áreas de cobertura vegetal 
intermediária L é tipicamente em torno de 0,5, valor também adotado no 
presente estudo. 

SAVI = {(ρIVP – ρV) / (ρIVP + ρV +L)} * (1+L)                      
(2) 

Em que L é a constante; o restante das variáveis são as mesmas do NDVI.  
O procedimento para encontrar o GESAVI inclui o cálculo da linha do solo, que 
foi realizado por um procedimento remoto proposto por Xu e Guo (2013), onde 
se utiliza uma regressão linear dos valores dos pixels do infravermelho. 
Adotou-se o valor universal da constante Z: 0.35.  
                                   GESAVI: ρIVP - B*ρV - A / ρV + Z                    
(3) 
Em que B e A são os parâmetros da reta; Z é uma constante de determinação empírica que 
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representa o ponto de cruzamento entre a linha do solo e isolines de reflectância de vegetação; 
o restante das variáveis são as mesmas do NDVI.  
A partir da ferramenta Zonal Statistics as Table foram exportados os dados 
amostrais em forma de tabela, para serem processados em planilha eletrônica. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na figura 1 foi observado que os índices da 
família SAVI apresentam uma tendência não encontrada no NDVI, que é o 
decréscimo no ano de 2012. Excluindo-se os valores de 2012 para os índices 
da família SAVI, nota-se que as vegetações nativas apresentaram maior 
acréscimo de 2011 para 2013 que os dosséis de eucalipto, uma dinâmica 
inesperada visto que eucaliptos são conhecidos por seu crescimento rápido. 
De acordo com Qi et al. (1994), o NDVI apresenta uma resposta convexa e não 
linear com a percentagem de cobertura vegetal, e por conta dessa relação, o 
sinal do NDVI satura a partir de 80% de cobertura verde. Esta saturação pode 
ser percebida pelos valores apresentados pelo Eucalipto 2, que para os três 
anos quase não se altera, e pelo Eucalipto 1 nos anos de 2012 e 2013. Os 
autores também afirmam que o SAVI apresenta uma resposta quase linear, 
porém, com sinais inferiores de uma forma geral. Os valores médios mais 
baixos do SAVI também foram observados neste estudo. 
No ano de 2012 a região de estudo sofria por conta da escassez de chuvas, 
apresentando um total anual de 503,7 milímetros, o que fez com que fosse 
diminuído a atividade fotossintética da vegetação e aumentou a interferência do 
solo na análise, causa mais provável dos valores baixos dos índices da família 
SAVI para esse ano.  
Outra possível causa dos valores discrepantes de 2012 para o SAVI e GESAVI 
são os ruídos atmosféricos encontrados. Uma dificuldade encontrada quando 
se usa índices de vegetação que buscam minimizar o efeito de fundo do solo é 
um aumento da sensibilidade a variações na atmosfera (Qi et al., 1994).  
A sensibilidade a fatores como condições atmosféricas, angulo de 
imageamento, e iluminação solar também deve ser observada, principalmente 
tratando-se de copas com idades diferentes. Copas mais velhas produzem 
mais sombra e apresentam mais influência do solo, geometria de visada e de 
iluminação (Canavesi, 2008). 
De uma forma geral o GESAVI apresentou maior incremento em todas as 
áreas estudadas, mostrando que sua complexidade operacional é uma 
alternativa válida para estudos de monitoramento da vegetação. 
  

CONCLUSÃO: O GESAVI apresentou maior incremento em todos os anos e 
para todas as áreas vegetadas, mostrando-se o mais eficiente para analisar a 
vegetação. 
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FIGURA 1. Valores dos índices nos três anos para cada tipo de vegetação analisada.  
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equipamento ultrassonográfico automatizado1
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RESUMO 

Este estudo objetivou avaliar a eficácia do método automatizado para 
determinar as características físico-químicas do leite de cabra. Amostras de 
leite de 23 cabras mestiças Boer x SRD foram coletadas semanalmente (da 6ª 
a 16ª semana de lactação) para determinação da densidade, gordura, lactose, 
proteína, extrato seco desengordurado e extrato seco total, utilizando o método 
tradicional e automatizado. Os resultados obtidos com os dois métodos foram 
semelhantes (P>0,05) para a maioria das análises; nos casos em que houve 
diferença (p<0,05) os valores mostrados pelo método automatizado estavam 
dentro dos limites estabelecidos pela IN-37. Conclui-se que o método 
automatizado é adequado para determinação das características físico-
químicas do leite de cabra, especialmente dos teores de gordura, proteína, 
lactose e extrato seco total. 
PALAVRAS-CHAVE: análise de leite caprino, extrato seco total, gordura, 
lactoscan®, lactose, proteína. 

Determination of physico-chemical characteristics of goat milk with 
automated ultrasound equipment1

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of automatic method to 
determine physico-chemical traits of the goat milk. Samples from 23 crossbred 
Boer x native does, weekly (from 6th to 16th week of lactation) were collected to 
determine density, fat, lactose, protein, non-fat dry extract and total dry extract. 
The results obtained from two methods were similar (P>0.05) to the most of 
analysis; in the case that occur difference (P<0.05) the values showed by 
automatic method were within the limits recommended by IN-37. In conclusion, 
the automatic method is adequate to determine physico-chemical traits of the 
goat milk, especially the levels of fat, protein, lactose and total dry extract.  
KEYWORDS: Goat milk analysis, total dry extract, fat, lactoscan®, lactose, 
protein. 
INTRODUÇÃO 

A Instrução Normativa n° 37, do Ministério da Agricultura (IN-37), fixa as 
condições de produção, identidade e os requisitos mínimos de qualidade do 
leite de cabra destinado ao consumo humano, mesmo que seja produção de 
leite cru (BRASIL, 2000). As determinações contidas na IN-37 estabelece base 
de remuneração para o produtor e a facilita a detecção de fraudes (AGNESE et 
al., 2002). 
As análises das características do leite caprino são tradicionalmente realizadas 
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por métodos físico-químicos estabelecidos pelo Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 
2000). Entretanto, devido ao aumento do número de amostras e da frequência 
de realização das análises em estabelecimentos processadores, tem sido 
sugerido métodos analíticos automatizados que expressem resultados seguros 
em curto espaço de tempo (PONSANO et al., 2007). Assim, o uso de 
equipamento ultrassônico, por ser prático e rápido, tem sido utilizado na análise 
do leite de vaca (GARVES & LEITE, 2013). No entanto, não existem relatos do 
uso deste método para análise comercial de leite de cabra. Dessa forma, este 
estudo teve como objetivo avaliar a eficácia do método automatizado para 
determinar as características físico-químicas do leite de cabra. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, 
localizada no município de Vitória da Conquista (14º51’58’’ S, 40º50’22’’ O), a 
923 m de altitude, clima subúmido a seco (Aw na classificação climática de 
Köppen-Geiger), temperatura média anual de 20,2 ºC e precipitação 
pluviométrica média de 733,9 mm/ano (SEI, 2013).  
Foram utilizadas 23 cabras mestiças Boer x SRD de 1ª e 3ª lactação, com 
idade variando de 12 a 48 meses, que estavam entre o 1º e 4° mês de 
lactação. As cabras foram mantidas em sistema semi-intensivo, em pastagem 
composta de capim Tifton- 68 (Cynodondactylon (L.) Pers), Estrela africana 
(Cynodon nlemfuensis, Vanderyst) e Sempre verde (Panicum maximum, 
var.gongylodes), e suplementadas com alimento concentrado (18% PB) em 
quantidade equivalente a 1,5% do peso vivo; água e sal mineral foram 
disponibilizados ad libtum.  
As coletas das amostras de leite (250 mL/ animal) foram realizadas 
semanalmente por um período de onze semanas consecutivas (da 6ª a 16ª 
lactação), as quais analisadas no mesmo dia da coleta, no setor de Caprino-
ovinocultura da mesma universidade e no Laboratório de Tética e Dietética do 
Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia - UFBA.  
Os parâmetros físico-químicos analisados foram: densidade, gordura, lactose, 
proteína, extrato seco total - EST e extrato seco desengordurado – ESD (EST-
Gordura). As determinações destes parâmetros foram feitas pelos métodos 
tradicional (Instituto Adolfo Lutz) e automatizado, realizado por meio do 
analisador ultrassônico (Lactoscan SA, Entelbra).  
A interpretação dos resultados foi realizada com base no Regulamento Técnico 
de Produção, Identidade e Qualidade do leite de cabra - IN-37 (BRASIL, 2000). 
Na análise dos dados, as médias (±dp) das características físico-químicas 
obtidas por ambos os métodos, foram comparadas pelo teste K (PROC GLM, 
SAS versão 9.1). As diferenças foram consideradas significativas com P<0,05. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Densidade 
Os valores médios obtidos foram 1.035,8 e 1.034, 4 g L-1 (1ª lactação); 1.035,7 
e 1.034,4 g L-1 (3ª lactação), determinado pelo método tradicional e 
automatizado, respectivamente. Em 63,6%, das análises os resultados foram 
similares para os dois métodos (P>0,05). Quando ocorreu diferença entre os 
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dois métodos (P<0,05), os valores determinados pelo método automatizado 
foram sempre inferiores ao método tradicional. Em estudos prévios, amostras 
analisadas por método tradicional, os valores médios de densidade do leite de 
cabras SRD, foram 1.028,85 g L-1 (SANTOS, 2013), enquanto, em análises 
automatizadas, de amostras (compostas) de leite de cabras de diferentes 
grupos genéticos, foram verificados valores médios da densidade 1.032,3 g L-1 
a 1.033,3 g L-1 (MENDES, 2009). 
 

2. Gordura 
Os valores médios de gordura foram 3,1 e 3,6% (1ª lactação); 2,9 e 3,3% (3ª 
lactação), determinado pelos métodos tradicional e automatizado, 
respectivamente. Considerando todas as amostras, 95,5% dos valores foram 
semelhantes para ambos os métodos de análise. Em estudos anteriores, com a 
utilização do método tradicional, os teores médios de gordura foram 3,1% em 
SRD (SANTOS, 2013) e 4,4% em mestiças Boer x Saanen (OSMARI, et al., 
2009). Com a utilização de método automatizado, foram obtidos valores médios 
de 4,5 e 5,4% em amostras (compostas) de leite de cabras de diferentes 
grupos genéticos (MENDES, 2009). 
 

3. Lactose 
Os valores médios de lactose foram 5,0 e 5,3% (1ª lactação); 5,0 e 5,2% (3ª 
lactação), determinado por método tradicional e automatizado, 
respectivamente. Em 54,4% e 36,4%, os valores obtidos pelos dois métodos 
foram semelhantes, nas amostras oriundas de cabras de 1ª e 3ª lactação 
(P>0,05). Quando ocorreu diferença, os valores determinados pelo método 
automatizado foram superiores ao tradicional.   
Em estudos prévios, com a utilização do método tradicional, os valores médios 
foram 4,4% em mestiças Boer x Saanen (OSMARI et al, 2009); 4,5 a 5,0% em 
Boer (GREYLING et al., 2004); e 4,5% em cabras SRD (SANTOS, 2013). Com 
a utilização de análises automatizadas, foram encontrados valores médios de 
lactose foram de 5,0 e 5,3% em amostras (compostas) de leite de cabras de 
diferentes grupos genéticos (MENDES, 2009). 
 

4. Proteína 
Considerando todas as cabras (1ª e 3ª lactação) os teores médios de proteína 
foram 3,1 e 3,5%, determinado por métodos tradicionais e automatizado, 
respectivamente. Os valores determinados pelo método automatizado foram 
mais elevados que aqueles obtidos pelo método tradicional, durante todas as 
semanas de análises (P<0,05). 
Teores mais elevados de proteína (5,0% - 5,1%) que os encontrados no 
presente estudo foram descritos em leite de cabras da raça Boer originárias da 
África do Sul (GREYLING et al, 2004; IASCHI et al., 2004). No Brasil, teores de 
3,2% de proteína no leite de cabras SRD (SANTOS, 2013), determinados pelo 
método tradicional. Por outro lado, em amostras (compostas) de leite de cabras 
de diferentes grupos genéticos foram encontrados teores médios de 3,0 e 
3,2%, em análises realizadas por método automatizado (MENDES, 2009). 
 

5. ESD - Extrato Seco Desengordurado  
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Os teores médios de ESD, determinados por método tradicional e 
automatizado, foram 9,8 e 9,6%, respectivamente, para as cabras de 1ª e 3ª 
lactação. Em 63,6% e 54,5% das análises, os valores obtidos por meio dos 
dois métodos foram similares, nas amostras oriundas de cabras de 1ª e 3ª 
lactação. Nas amostras que foram verificadas diferenças (P<0,05), os valores 
determinados pelo método tradicional foram superiores ao automatizado. 
Em estudos anteriores, utilizando o método tradicional, foi observado valor 
baixo que os verificados no presente estudo, sendo 8,1% em cabras SRD 
(SANTOS, 2013). Em amostras (compostas) de leite de cabras de diferentes 
grupos genéticos, determinadas por método automatizado, foram encontrados 
valores médios de 8,7 a 9,1%, (MENDES, 2009). 
 

6. EST - Extrato Seco Total 
Os teores médios de EST encontrados nas amostras oriundas de cabras de 1ª 
lactação, determinados por método tradicional ou automatizado, foram 12,9 e 
13,1% respectivamente; nas amostras de leite de cabras de 3ª lactação, o teor 
médio de EST foi 12,7% em ambos os métodos. Os dois métodos 
apresentaram valores similares em 95,5% das amostras analisadas. 
Em leite de cabras não especializadas para produção de leite, os teores de 
EST foram 11,3% em animais SRD (SANTOS, 2013) e 13,0% em mestiças 
Boer x Sannen (OSMARI et al, 2009); todos as análises foram realizadas 
utilizando método tradicional. Em contrapartida, utilizando o método 
automatizado, foram encontrados valores médios de 13,1 e 14,6% em 
amostras (compostas) de leite de cabras de diferentes grupos genéticos 
(MENDES, 2009). Todos os valores citados nesses estudos prévios são 
similares aos encontrados no presente estudo, independentemente do método 
de análise utilizado.   
Todas as características físico-químicas analisadas no presente estudo estão 
de acordo com os valores estabelecidos pela IN-37, exceto a densidade, cujos 
valores foram ligeiramente superiores. 
Considerando todas as análises, o método automatizado mostrou elevada 
similaridade com o tradicional; em adição, foi evidenciada a rapidez na 
obtenção dos resultados em comparação com o método tradicional. 
 

CONCLUSÃO 

O método automatizado é adequado para determinação das características 
físico-químicas do leite de cabra, especialmente dos teores de gordura, 
proteína, lactose e EST. 
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 Chocolate do leite de cabra elaborado com diferentes teores de cacau: 
Características Físico-Químicas1.  
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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 4 formulações com diferentes concentrações de massa de 
cacau e realizadas análises microbiológicas (coliformes totais, termotolerantes e 
salmonella), de composição (umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e açucares), físico-
química (acidez, pH e atividade de água e cor), textura instrumental. O leite caprino é 
um produto com características diferenciadas, pois possui sabor marcante quando 
comparado ao leite de vaca, podendo ser processado e/ou adicionado como matéria-
prima para diversos produtos alimentícios. Em relação à composição e caracterização 
físico-química, as variáveis pH, tamanho médio das partículas, acidez titulável, cor 
instrumental, umidade, cinzas, proteína e gordura apresentaram ajuste de modelo 
linear ou quadrático. Apenas a variável atividade de água não ajustou modelo para 
regressão (p<0,05). A partir dos resultados de textura instrumental, verificou-se que a 
concentração de massa de cacau não afetou as características de textura. No perfil 
convencional, todos os atributos avaliados conseguiram discriminar as formulações. 
Todas as formulações apresentaram elevada aceitação pelos consumidores, porém a 
formulação com 45% de massa de cacau apresentou os maiores escores hedônicos 
de aceitação para todos os atributos.  
Palavras–chave: Chocolate, composição, textura.  
Goat milk chocolate prepared with different cocoa contents: Physical and 
Chemical Characteristics  
Abstract: The objective of this study to develop and evaluate chocolate quality 
parameters to goat's milk with different cocoa mass concentrations. 4 formulations 
were prepared with different mass concentrations of cocoa and performed 
microbiological analyzes (total coliforms, thermotolerant and salmonella), composition 
(moisture, ash, protein, lipids and sugars), physico-chemical (acidity, pH and water 
activity and color), instrumental texture. The goat milk is a product with different 
characteristics, since it has remarkable flavor when compared to cow's milk may be 
processed and / or added as a raw material for various food products. Regarding the 
composition and physico-chemical characterization, variable pH, average particle size, 
acidity, instrumental color, moisture, ash, protein and fat had adjustment linear or 
quadratic model. Only the variable water activity not adjusted for regression model (p 
<0.05). From the results of instrumental texture, it was found Página - 2 - de 4  
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that the cocoa mass concentration did not affect the textural characteristics. In the 
conventional profile, all attributes were able to discriminate the formulations. All 
formulations showed high acceptance by consumers, but the formulation with 45% 
cocoa mass had the highest hedonic scores of acceptance for all attributes.  
Keywords: Chocolate, composition, texture.  
Introdução  
O leite caprino é um líquido branco, viscoso, com odor característico e que apresenta 
composição química e propriedades físico-químicas semelhantes às do leite de vaca. 
No entanto, possui particularidades como maior percentual de pequenos glóbulos de 
gordura, o que confere maior digestibilidade e melhor absorção pelo intestino, e 
constituição diferente das proteínas, que o caracteriza como um alimento de alto valor 
nutricional, sendo uma alternativa para pessoas que possuem alergia ao leite de vaca. 
A utilização do leite de cabra para elaboração de chocolates surge como alternativa 
para as indústrias deste setor. Aumentaria a demanda por esse leite, trazendo 
benefícios para os produtores, apresentando-se como uma opção de consumo, 
agregando valor para o leite caprino. A caracterização físico-química e química 
comprovam a real composição do produto.  
A investigação da composição química, das propriedades físico-químicas, de textura e 
de cor, é fundamental para avaliar o comportamento do produto durante o seu 
processamento, armazenamento e acondicionamento (AFOAKWA, 2009).  
Assim, 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 4 formulações com diferentes concentrações de massa de 
cacau e realizadas análises microbiológicas (coliformes totais, termotolerantes e 
salmonella), de composição (umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e açucares), físico-
química (acidez, pH e atividade de água e cor), textura, instrumental.  
Material e Métodos  
O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
campus de Itapetinga - BA. A elaboração das três repetições dos chocolates ao leite 
de cabra foram realizadas entre os meses de junho a novembro de 2014 na Fábrica de 
Chocolates do Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC) da Comissão Executiva para o 
Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) em Ilhéus/BA.  
As análises microbiológicas das formulações foram realizadas no Laboratório de 
Microbiologia do Centro de Pesquisa do Cacau na Seção de Tecnologia e Engenharia 
Agrícola – SETEA. A caracterização físico-química e composição química foram 
realizadas na UESB, nos Laboratórios de Processamento de Leite e Derivados, 
Engenharia de Processos (LEP), Análise de Alimentos e no Centro de 
Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias (CEDETEC).  
Instrumentos: (Aquisição da matéria-prima)  
As matérias-primas para elaboração dos chocolates foram obtidas diretamente no 
comercio 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.  
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Procedimentos:  
Processamento do chocolate  
A fabricação das formulações foi baseado no processo padrão utilizado pela fabrica de 
chocolates do Centro de Pesquisa de Cacau (CEPEC), da CEPLAC, onde os memos 
foram produzidos. Os chocolates foram armazenados sob temperatura de refrigeração, 
protegidos da luz, até o momento de realização das análises. A determinação do pH 
foi realizada por meio de pHmetro modelo QUIMIS, calibrado com soluções tampões 
pH 4,0 e pH 7,0, utilizando-se 10 g da amostra previamente macerada em 100 mL de 
água destilada, até obtenção de uma mistura homogênea realizando, em seguida, a 
leitura direta do pH (IAL, 2008).  
A acidez titulável foi determinada por meio do método potenciométrico, utilizando-se 
10 g da amostra previamente macerada em 100 mL de água destilada (IAL, 2008). A 
atividade de água foi determinada em equipamento AQUALAB 4 TEV, que faz a leitura 
de forma direta das amostras maceradas, com precisão ± 0,015 e faixa de detecção 
de (0,03 a 1,0) aw. O tamanho médio das partículas foi caracterizado por meio da 
utilização de um micrômetro digital MITUTOYO, com escala de 0μm a 25μm 
(LUCCAS, 2006). Uma pequena parte da amostra de chocolate foi fundida em placa 
de metal e misturada a um óleo mineral antes de ser transferida, com uma pequena 
espátula, para leitura direta no equipamento. A cor das amostras de chocolate foi 
determinada em triplicata no sistema L*, a*, b*,em colorímetro modelo Colorquest XE 
(HunterLab), iluminante D65 e observador 10º, conectado a um computador provido de 
sistemas software universal, previamente calibrado em uma superfície branca e preta. 
Nesse sistema de cores, L* representa a luminosidade (L*=0 – preto e L*=100 – 
branco) e a* e b* são as coordenadas de cor responsáveis pela cromaticidade: (+a* = 
vermelho e – a* = verde, +b* = amarelo e –b* = azul). Foram realizadas três leituras 
em pontos distintos das amostras de chocolate (CIE, 1996). A composição química 
(Umidade, Cinzas, Lipídeos e Proteínas) das quatro formulações de chocolate foi 
realizada em triplicata, segundo metodologia descrita por IAL (2008).  
Resultados e Discussão  
Na elaboração dos chocolates de leite de cabra com diferentes teores de cacau, 
espera-se agregar valor e importância tecnológica ao leite caprino visto que é uma 
matéria-prima com grande disponibilidade no estado da Bahia e que, muitas vezes, 
possui certa desconfiança por parte dos consumidores. Espera-se elaborar chocolates 
com composição centesimal adequada e que possam ser apresentadas no mercado 
novas opções de produtos derivados do leite de caprino.  
Resultados alcançados:  
A influência das concentrações de massa de cacau na caracterização físico-química 
(pH, acidez titulável, atividade de água, tamanho médio das partículas e cor 
instrumental) das quatro formulações de chocolates estudadas foi modelada 
estatisticamente . Os modelos foram testados quanto à sua significância (p < 0,05), 
falta de ajuste não significativa (p > 0,05), significância dos parâmetros da regressão 
(p < 0,05) e coeficientes de determinação (R2) em relação ao SQTRAT capazes de 
explicar o fenômeno em estudo. As médias, equações de regressão ajustadas e 
coeficientes de determinação (R2) para caracterização físico-química revelaram que 
para as variáveis pH e tamanho médio das partículas, quando se tem um aumento da 
massa de cacau tem-se uma diminuição nos valores destas variáveis, apresentando 
um efeito linear decrescente em relação ao teor de cacau.  
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Conclusão  
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. A 
formulação contendo 45% de massa de cacau seria a mais indicada para ser 
desenvolvida e inserida no mercado.  
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar a dinâmica de eliminação dos 
oocistos de Eimeria sp. no período peri-parto em cabras SRD criadas 
extensivamente em região semiárida. Vinte 20 cabras locais sem raça definida 
foram monitoradas quinzenalmente do início da gestação até 75 dias após o 
parto, quanto ao número de oocistos excretados por grama de fezes (Oopg). 
Houve diferença (P<0,05) na quantidade de oocistos excretados durante a 
gestação, sendo mais elevada no início (3.300) e no final (2.450) e mais baixa 
na fase intermediária (1.850) da gestação. No período pós-parto Oopg se 
manteve expressivo (≥2.400). As matrizes se constituem em potencial fonte de 
disseminação da eimeriose para suas crias, uma vez que a quantidade de 
oocisto excretados no ambiente no período peri-parto é expressiva. 
Palavras-chave: eimeriose, gestação, pós-parto, lactação, Oopg. 

 

Excretion of Eimeria sp. oocysts during peri-partum period in native goats 
raised in Caatinga region 

Abstract 
This study aimed to characterize the dynamics of excretion of oocysts of 
Eimeria sp. during peri-partum period in native goats raised extensively in semi-
arid region. Twenty native does were monitored to number of oocysts excreted 
per gram of feces (Oopg) fortnightly from early phase of pregnancy up to 75 
days postpartum. There was difference (P<0.05) in the number of oocysts of 
Eimeria sp. excreted during gestation, being higher at the beginning (3.300) and 
at the end (2.450) and lower at the intermediate stage (1.850) of pregnancy. In 
the postpartum period the Oopg kept high (≥2.400). The goat does constitute 
potential source of spread of eimeriosis for the kids, since the amount of 
excreted oocysts in the environment in peri-partum period is expressive. 
Keywords: eimeriosis, pregnancy, post-partum, lactation, Oopg. 

 

Introdução 

A caprinocultura é uma atividade explorada em diferentes regiões, isto, devido 

à facilidade de adaptação que os caprinos apresentam quando submetidos a 

diferentes condições edafoclimáticas (FILHO, 2006), entretanto a atividade 

ainda enfrenta grandes desafios, especialmente no manejo sanitário dos 

rebanhos, o que favorece o aparecimento de doenças nos animais (ALMEIDA 

et al., 2010). 

A eimeriose é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero 

Eimeria comumente encontrada em rebanhos caprinos (SMITH & SHERMAN, 

1994), muito embora os animais jovens sejam os mais acometidos pela Eimeria 
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sp., os animais adultos também podem ser parasitados, podendo contribuir 

para infecção das crias. 

No período peri-parto ocorre um aumento expressivo quantidade de oocistos 

de Eimeria sp.,excretados pelas fezes, fenômeno conhecido como sprin rise,  já 

descrito em ovelhas (BRUNSDON, 2011). Levando-se em conta que a 

ocorrência e intensidade desse fenômeno em animais da espécie caprina ainda 

é pouco conhecida (COSTA et al., 2011) especialmente nos animais criados 

em região semiárida, objetivou-se com este estudo caracterizar a dinâmica de 

eliminação dos oocistos de Eimeria sp. no período peri-parto em cabras nativas 

criadas extensivamente em região semiárida. 

Metodologia 

O estudo foi conduzido na Fazenda Várzea Grande no município de Brumado-

BA (14°12'13”S, 41°39'55” O), localizado a 422 m de altitude, clima semiárido – 

Bsh segundo a classificação de koeppen-Geiber (PEEL et al., 2007). Vinte 

cabras do tipo sem raça definida foram mantidas em pastagem nativa da 

Caatinga e suplementadas com palma forrageira (Opuntia ficcus) durante o 

período mais seco do ano. Ainda receberam sal mineral (Caprinofós®, Tortuga, 

Brasil) e água ad libitum. Após confirmação de prenhez, por meio de 

ultrassonografia, a intensidade do parasitismo foi determinada por meio de 

coleta de amostras de fezes, quinzenalmente, durante a gestação e pós-parto. 

As amostras foram coletadas diretamente da ampola retal, armazenadas em 

sacos plásticos, individualmente identificadas, acondicionadas em recipiente 

isotérmico contendo gelo reciclável e encaminhadas ao Setor de Caprino-

ovinocultura da UESB, Campus de Vitória da Conquista, onde foram 

processadas em até 48 horas após a coleta. 

Para o processamento das amostras foi utilizada a técnica de McMaster de 

flutuação, desenvolvida por Gordon & Whitlock (1939). A leitura foi procedida 

em microscópio óptico (40X) e a quantificação de oocistos por grama de fezes 

(Oopg) foi determinada pela equação: número de oocistos de Eimeria sp. 

encontrados x 100. 

Os dados de Oopg (médias ± EP), determinados quinzenalmente antes e após o 

parto, foram previamente transformados em logaritmos e comparados pelo teste 

de Student-Newman-Keuls do PROC GLM, SAS versão 9.1 (2003). As diferenças 

foram consideradas significativas com P<0,05. 

Resultados e discussão 

No presente estudo foi verificada diferença na quantidade de oocistos de 

Eimeria sp. excretados durante a gestação (P<0,05), sendo mais elevada no 

início (3.300) e no final (2.450) e mais baixa (1.850) na fase intermediária 

(Tabela 1). O elevado nível de infecção no início da gestação pode ter sido em 

decorrência do estresse sofrido pelas cabras durante a estação de 
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acasalamento em adição à natural imunossupressão decorrente da elevação 

do nível plasmático da progesterona (LLOYD, 1983).  

Com a proximidade do parto (últimos 45 dias da gestação) a quantidade de 

oocistos excretados voltou a aumentar (de 1.726 ± 215 para 2.460 ± 207). Esse 

fato pode ser decorrente do manejo alimentar, uma vez que as cabras foram 

suplementadas apenas com palma forrageira, cujos baixos teores de energia e 

proteína podem ter contribuído para o maior nível infecção nessa fase de 

elevada demanda nutricional. A condição nutricional do animal tem grande 

relação com resposta imunológica contra infecções parasitárias (PAPESSCHI, 

2013), sendo que o aumento dos requerimentos nutricionais na fase final de 

gestação pode provocar elevação da carga parasitária (SOARES, 2009).  

Tabela 1. Quantidade de oocistos de Eimeria sp. eliminados por grama de 

fezes (Oopg) durante a gestação e no período pós-parto de cabras SRD 

criadas extensivamente na caatinga. 

 

Dias antes e 
após o parto 

Oopg 

Média ± EP Mínimo Máximo 

135 3.300 ±709A
 600 14.700 

120 2.383 ±281AB
 600 5.000 

105 2.716 ±236AB
 700 4.400 

90 2.160 ±226AB
 400 3.500 

75 2.058 ±247AB
 300 3.800 

60 1.850 ± 274AB
 200 4.200 

45 1.726 ± 215B
 800 3.600 

30 2.030 ± 165 AB
 400 3.100 

15 2.450 ± 189 AB
 500 3.700 

00 2.460 ± 207 AB
 400 3.800 

15  2.770 ± 214AB
 500 3.900 

30  2.810 ± 182AB
 1.100 4.100 

45  2.944 ± 218AB
 1.600 4.400 

60  3.156 ± 251AB
 700 4.500 

75  3.319 ± 313A
 500 4.900 

A, B
 Valores com letras diferentes diferem pelo teste Student-Newman-Keuls (P<0,05). 

No período pós-parto não houve diferença na quantidade de oocistos 

excretados, no entanto esta permaneceu relativamente elevada em todas as 

avaliações, cujos valores médios foram ≥2.400 Oopg. A elevada quantidade de 

oocistos excretados no período pós-parto pode estar relacionada ao desgaste 

por conta da lactação, uma vez que a alimentação provavelmente não foi 

suficiente para o atendimento dos requerimentos nutricionais de mantença e 

produção. Essa condição pode ter contribuído para a baixa resposta 

imunológica, levando ao aumento da carga parasitária (TEMBELY, 1998).   

Verificou-se menor quantidade de oocistos excretados durante a gestação que 

no período pós-parto (41,1% vs 58,9%), com média de excreção de 2.000±338 

vs    3.000±233 Oopg, respectivamente. Esses achados diferem daqueles 
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observados em cabras da raça Anglonubiana criadas em sistema semi-

intensivo, as quais apresentam maior excreção de oocistos de Eimeria sp.  no 

último mês de gestação em relação ao primeiro mês após o parto 

(PINTO,2009). Essa discordância dos resultados pode ser devida ao fato de 

que a contaminação-eliminação de oocistos de Eimeria sp. pode ser 

influenciada por vários fatores, como sistema de criação, idade dos animais, 

higiene das instalações, alimentação e outras infecções parasitárias 

concomitantes (CORDERO, 2002). 

Conclusão                                                                                                                            

As matrizes caprinas se constituem em potencial fonte de disseminação da 

eimeriose para as crias, uma vez que a quantidade de oocisto excretados no 

ambiente no período peri-parto é expressiva, indicando a necessidade da 

adoção de medidas para controle da doença também nessa categoria.   
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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido no município de Barra da 
Estiva, Bahia e teve como objetivo caracterizar a regeneração natural de um 
fragmento de Floresta Estacional Decidual. A coleta de dados ocorreu por meio 
da alocação de 100 parcelas de 5 x 5 m onde foram amostrados todos os 
indivíduos que apresentaram altura total mínima de 0,5 m. Esses indivíduos 
foram classificados em C1 (classe de altura de 0,5 até 1,0 m) e C2 (classe de 
altura acima de 1,0 m e circunferência à altura do peito ≤ 6,0 cm). Foram 
calculados os parâmetros densidade, frequência e regeneração natural 
absolutas e relativas, além do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’). 
Foram encontradas 184 espécies, pertencentes a 46 gêneros e 30 famílias 
botânicas. A partir desse levantamento observou-se uma distribuição uniforme 
do número de indivíduos em relação ao número de espécies. Os gêneros 
Calliandra e o Citharexylum apresentaram o maior número de indivíduos nas 
duas classes de tamanho. As espécies Calliandra fernandesii Barneby e 
Citharexylum sp. 1 obtiveram os maiores valores de Regeneração Natural. 
Palavras-chave: densidade, frequência, índice de diversidade. 
 

FLORISTIC AND REGENERATION OF NATURAL PHYTOSOCIOLOGY OF A 
DECIDUOUS FOREST IN BARRA DA ESTIVA, BAHIA 

 

Abstract: This work was developed in the municipality of Barra da Estiva, 
Bahia and aimed to characterize the natural regeneration of a fragment of a 
Deciduous Forest. Data collection occurred through the allocation of 100 plots 
of 5 x 5 m where we sampled all individuals who had minimum total height of 
0.5 m. These individuals were classified as C1 (height class 0.5 to 1.0 m) and 
C2 (height class above 1.0 m, up to circumference at breast height = 6.0 cm). 
The phytosociological parameters were calculated: density, frequency and 
absolute and relative natural regeneration, in addition to the Shannon-Wiener 
Diversity Index (H '). They found 184 species belonging to 46 genera and 30 
botanical families. From this survey there was a uniform distribution of the 
number of subjects in relation to the number of species. The Calliandra genres 
and Citharexylum had the highest number of species in two size classes. The 
species Calliandra fernandesii Barneby and Citharexylum sp. 1 had the highest 
natural regeneration values. 
Keywords: Density, frequency, diversity index. 
 

INTRODUÇÃO 
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A Chapada Diamantina apresenta uma diversidade de climas e 
topografia que proporciona elevada variedade de padrões fitofisionômicos. O 
tipo de vegetação predominante é o campo rupestre, geralmente acima de 900 
m de altitude, embora ocorram também campos cerrados ("gerais"), cerrados 
de altitude e diferentes tipos de florestas como as plúvio-nebulares, ciliares e 
as de grotão (RIBEIRO, 2005), e caatinga (LIMA & LIMA, 1998). 

Nesse contexto, os estudos sobre a composição florística e a estrutura 
fitossociológica das formações florestais são de fundamental importância, pois 
oferecem subsídios para a compreensão da estrutura e da dinâmica destas 
formações, parâmetros imprescindíveis para o manejo e regeneração das 
diferentes comunidades vegetais (CHAVES et al., 2013). 

A regeneração natural pode ser avaliada por meio de um levantamento 
florístico e, ou, estrutural (densidade, dominância e frequência por espécie), de 
plântulas ou de indivíduos jovens, usando-se qualquer método fitossociológico. 

Nesse sentido, os objetivos do presente estudo foram conhecer a 
composição florística e analisar a estrutura e a distribuição espacial da 
regeneração natural em uma Floresta Estacional Decidual, no município de 
Barra da Estiva. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados onde foi realizada na Fazenda Recreio situada no 
Povoado do Mateiro em Barra da Estiva – BA. 

Foram locadas parcelas de tamanho padrão de 5,0 m x 5,0 m. Em 
seguida foram registradas apenas a espécie e a classe de altura de cada fuste, 
de acordo com a seguinte codificação (CTCRMFC, 2005):  

 C1 = altura de 0,5 até 1,0 m; e  

 C2 = altura acima de 1,0 m, e circunferência à altura do peito (CAP) ≤ 

6,0 cm. 

 

Foi aferido também a heterogeneidade da floresta através do Índice de 
Diversidade de Shannon-Wiener (H’). 

Os parâmetros da estrutura horizontal foram os usuais em fitossociologia 
e interpretados segundo Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) e Pielou (1975), 
expressos nas fórmulas que se seguem:  

 Densidade Total (DT) - Número total de indivíduos por hectare.  

DT = N/A 

Em que: 

 N = número total de indivíduos amostrados; e 

 A = área da amostragem em hectare. 

 

 Densidade Relativa (DRi) - porcentagem do número de indivíduos da i-

ésima espécie (ni), em relação ao número total de indivíduos 

amostrados (N).  

DRi = (ni/N).100 
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 Frequência Relativa da Espécie (FRi) - porcentagem que 

representa a frequência absoluta da i-ésima espécie (FAi), em relação 

ao somatório das frequências absoluta de todas as espécies.  

FRi = (FAi/Somatório FAi). 100 
 

A estrutura vertical foi analisada de acordo segundo o procedimento 
proposto por Souza & Soares (2013), cujas fórmulas estão descritas a seguir:  

 Classe de Tamanho Absoluta da Regeneração Natural: 

 
Em que: 

 nij = número de indivíduos da i-ésima espécie na j-ésima classe 

de tamanho; 

 Ni = número total de indivíduos da i-ésima espécie em todas 

classes de tamanho 

 

 Classe de Tamanho Relativa da Regeneração Natural: 

 
 

 Regeneração Natural Relativa: 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram amostrados 2102 indivíduos distribuídos em 184 espécies, 
pertencentes a 46 gêneros e 30 famílias botânicas. 

Dentre as famílias amostradas destacaram-se pela riqueza as famílias 
Melastomataceae (15 gêneros), Fabaceae (11 gêneros), Myrtaceae (9 
gêneros). 

Os gêneros com maior número de indivíduos foram: Calliandra (465) e 
Citharexylum (333). Estas espécies também são as que predominaram nas 
duas classes de tamanho. 

O estande apresentou Índice de Shannon-Wiener de 3,374 nats, 
podendo ser considerado de elevada diversidade. Segundo Felfili & Rezende 
(2003), os valores de H’ geralmente situam-se entre 1,3 e 3,5 podendo exceder 
4,0 e alcançar números em torno de 4,5 em ambientes florestais tropicais. 

Calliandra fernandesii foi a espécie de maior densidade relativa (22,17 
%), seguida por Citharexylum sp. 1 (12,17 %) (Tabela 1).  

 

TABELA : Parâmetros fitossociológicos da regeneração natural das 10 
espécies de maior valor de Regeneração Natural. 

Espécies NInd DR FR CTRRN RN 

Calliandra fernandesii Barneby 465 22,17 4,38 20,73 15,76 
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Citharexylum sp. 1 256 12,21 7,66 12,18 10,68 

Casearia bahiensis Sleumer 143 6,82 5,88 7,36 6,69 

Eremanthus erythropappus (DC.) 
MacLeish 

109 5,20 5,47 5,55 5,41 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 113 5,39 6,57 0,17 4,04 

Pilocarpus aff. riedelianus Engl.  101 4,82 4,92 1,13 3,62 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 73 3,48 3,42 3,73 3,54 

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 39 1,86 1,78 5,84 3,16 

Citharexylum pernambucense Moldenke 77 3,67 1,50 3,75 2,97 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. 
Arg.) Woodson 

40 1,91 2,74 1,82 2,16 

 

Com relação a estrutura vertical, as espécies que se revelaram mais 
importantes foram a Calliandra fernandesii e a Citharexylum sp. 1, pois 
apresentaram uma CTRRN de 20,73 % e 12,18 %, respectivamente (Tabela 1). 

As cinco espécies de maior perfizeram juntas a 42,58% da regeneração 
natural total (Tabela 1). 
 

CONCLUSÃO 

As espécies de maior importância na área foram Calliandra fernandesii e 
a Citharexylum sp. 1, principalmente devido sua densidade e frequência 
relativa.  

O alto valor do Índice de Diversidade de Shannon-Wiener encontrado 
indica a relevância da área estudada. 
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Resumo: Com o objetivo de avaliar o cultivo de mandioca em diferentes 
sistemas de consórcio, realizou-se este ensaio na área experimental da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, 
BA. O experimento foi implantado em dezembro de 2013, no delineamento 
experimental em blocos ao acaso, com 7 tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram arranjos da seguinte forma: a) monocultivo de mandioca; b) 
monocultivo de feijão caupi; c) monocultivo de guandu; d) monocultivo de 
sorgo; e) mandioca +feijão caupi; f) mandioca + guandu; e g) mandioca + 
sorgo. Os componentes de produção para o feijão caupi, guandu e sorgo não 
foram influenciados pelos sistemas de plantio. As características avaliadas em 
plantas de mandioca não foram influenciadas pelo consórcio. 
 

Palavras–chave: Características produtivas, consórcio, Manihot esculenta 

  

Productivityroots andagronomic characteristics ofcassavaintercropped 
withpigeon pea, cowpea andsorghumin theSouthwestregion ofBahia1

 
 

Abstract: In order to evaluate the cassava crop at different consortium 
systems, took place this essay in the experimental area of the State University 
of Southwest Bahia, Vitoria da Conquista campus, BA. The experiment was 
established in December 2013, the experimental design of randomized blocks, 
with seven treatments and four replications. The treatments were the following 
arrangements: a) cassava monoculture; b) cowpea monoculture; c) 
monoculture of pigeon pea; d) sorghum monoculture; e) + cassava cowpea; f) 
cassava + pigeon pea; and g) + cassava sorghum. The production of 
components for the cowpea were not affected by tillage systems. The 
characteristics evaluated in cassava plants were not affected by treatments. 

Keywords: roductivefeatures, consortium, Manihotesculenta 

Introdução 
A cultura da mandioca é considerada como a de mais alta produtividade de calorias, a de maior eficiência biológica 

como fonte de energia, além de apresentar boa adaptação a solos deficientes em nutrientes (Nassar, 2006).  

No Brasil, a produção de raízes tuberosas, em 2014, foi de 
aproximadamente 23 milhões de toneladas, com produtividade média de 14,7 t 
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ha-1 e área plantada de aproximadamente 2,34 milhões de hectares (IBGE, 
2015). Porém, esta produtividade está aquém do potencial produtivo da cultura 
que pode atingir 90 t ha-1 de raízes tuberosas (COCK, 1979). 

A mandioca é cultivada basicamente em sistemas convencionais de 
preparo do solo, e devido ao lento desenvolvimento na fase inicial agravam-se 
os problemas de erosão, podendo tornar a cultura insustentável em muitas 
regiões. Uma das alternativas para minimizar a erosão hídrica é melhorar a 
cobertura do solo por meio do consórcio (TAKAHASHI; BICUDO, 2009). 

 
 Diante disso, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produtividade de raízes e características 

agronômicas da mandioca em consórcio com guandu, feijão caupi e sorgo, na região Sudoeste da Bahia. 

  Material e Métodos 

O trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
campus de Vitória da Conquista – BA, localizado a 14º51’58” de Latitude Sul e 
40º50’22” de Longitude Oeste, em altitude média de 941m e o clima, conforme a 

classificação de Köppen é do tipo Cwa (tropical de altitude), com precipitação média 

anual de 717 mm. 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com 7 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram arranjados da seguinte 
forma: a) monocultivo de mandioca; b) monocultivo de feijão caupi; c) 
monocultivo de guandu; d) monocultivo de sorgo; e) mandioca +feijão caupi; f) 
mandioca + guandu; e g) mandioca + sorgo. 
           O plantio foi realizado no dia 13 de dezembro de 2013. Foram utilizadas 
manivas da variedade Vermelhona, com idade aproximada de 18 meses. O 
solo foi arado, gradeado e sulcado, e as manivas distribuídas no espaçamento 
de 1,0m entre linhas e 0,6m entre plantas. O feijão caupi, o sorgo e o guandu 
foram semeados 30 dias após o plantio da cultura mandioca. O feijão caupi foi 
semeado em sulcos na densidade de 12 sementes m-1, espaçadas em 0,50 m 
entre linhas e dispostas nas entrelinhas alternadas da mandioca. O sorgo foi 
semeado na densidade de 14 sementes m-1, formando-se fileiras simples, 
espaçadas em 0,8m entre si e dispostas nas entrelinhas alternadas da 
mandioca e no monocultivo. O guandu foi plantado em fileiras simples, com 
espaçamento 1,0 x 0,5 m e dispostas nas entrelinhas alternadas da mandioca e 
no monocultivo.  

Após a colheita do feijão caupi e guandu avaliou-se a produtividade de 
grãos e para o sorgo foi avaliada a produtividade de massa verde.  

Aos 18 meses após o plantio, foi realizada a colheita, por meio do 
arranquio manual, e, em seguida, foram avaliadas as características: a) 
produtividade de raízes tuberosas; b) porcentagem de amido e c) rendimento 
de farinha. 
           A eficiência relativa dos consórcios foi avaliada através do índice de Uso 
Eficiente da Terra (UET) (Andrew e Kassam, 1976), conforme a seguinte 
expressão: 

UET = (rendimento da espécie A em consórcio com a espécie B / rendimento 
da espécie A isolada) + (rendimento da espécie B em consórcio com a espécie 
A / rendimento da espécie B isolada) 
        Os dados referentes a UET são descritivos e não foram analisados 
estatisticamente. Para os demais dados, a análise estatística foi realizada 
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utilizando-se o programa SAEG, versão 8.0 (RIBEIRO JÚNIOR, 2004), 
procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos 
tratamentos foram comparadas pelo Teste   Tukey, a de 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão 
Na Tabela 1, observa-se que as médias de produtividade de grãos do 

feijão caupi e do guandu foi maior no sistema de cultivo solteiro do que no 
consorciado. Esta diferença pode ser atribuída, devido à menor habilidade 
competitiva do feijão caupi e do guandu pelos fatores de produção, 
destacando-se água, nutrientes e luz, este último resultante do sombreamento 
causado pela cultura mais alta (mandioca), afetando a atividade fotossintética 
do feijão caupi e do guandu verificar a população de plantas, que geralmente é 
o motivo principal da redução de produtividade no consórcio. Mostrar qual a 
população das culturas consorciadas e solteiras. A competição com a 
mandioca consorciada provavelmente contribuiu para uma menor eficiência do 
feijão caupi e do guandu nesse sistema de plantio. 

Na cultura do sorgo, a média de produtividade de massa verde foi maior 
em monocultivo (Tabela 1). BEZERRA, et al. (2007) avaliando o rendimento, 
componentes de produção e uso eficiente da terra nos consórcios sorgo x 
feijão de corda e sorgo x milho observaram que o rendimento de grãos do 
sorgo no cultivo solteiro não diferiu significativamente do obtido no consorciado 
com o feijão-de-corda nas proporções 25% e 50%.  Sendo que a única redução 
significativa na produção de sorgo em relação ao cultivo solteiro ocorreu 
quando a participação do feijão-de-corda no consórcio foi de 75%. 
Tabela 1. Médias de produtividade de grãos do feijão caupi solteiro e 
consorciado, guandu solteiro e consorciado e médias da produtividade de 
massa verde do guandu solteiro e consorciado com a cultura da mandioca. 
Vitória da Conquista, 2015. 

Tratamentos Produtividade de grãos (kg ha-1) 

Feijão solteiro 951,5 

Feijão consorciado 216,7 

Guandu solteiro 108,39 

Guandu consorciado 60,95 

Tratamentos Produtividade de massa verde (t ha-1) 

Sorgo solteiro 15,8 

Sorgo consorciado 2,7 

A produtividade das raízes de mandioca variou de 27,87 t ha-1 a 18,56 t 
ha-1, (Tabela 2) com produtividade média de 24,96 t ha-1 podendo ser 
considerado um bom resultado, em função de ser superior à média nordestina 
(9,7 t ha-1) e nacional (14,7 t ha1) (IBGE, 2014). Assim, pode-se inferir que o 
comportamento da cultura da mandioca não foi afetado pelo feijão caupi, 
guandu e sorgo nos arranjos de consórcio estudados. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Devide et al. (2009) cujos resultados demonstraram que o 
sistema de consórcio com diferentes arranjos com feijão não interferiu na 
produção final da mandioca. 

Os teores de amido dos tratamentos variaram de 24,49% a 25,20%, com 
média geral de 24,72% (Tabela 2). Valores superiores aos obtidos no presente 
trabalho foram encontrados por Alburqueque et al. (2012) que avaliando o 
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cultivo de mandioca e feijão comum em diferentes sistemas e arranjos de 
plantas observaram teor de amido em torno de 31,0%, sendo que esta 
característica avaliada também não foi influenciada pelos tratamentos. 
Os rendimentos da farinha, observados nas raízes tuberosas dos tratamentos avaliados, variaram de 20,45% a 

21,39% (Tabela 2). A média geral do experimento foi de 20,75%. Cereda e Vipoux (2003) relatam que o 
rendimento de farinha varia de acordo com a variedade e a idade da cultura, de modo geral situa-se entre 
25% e 35%, valores superiores aos encontrados neste trabalho. 

         Na avaliação do sistema consorciado através do uso eficiente da terra 
(UET) observa-se que os sistemas consorciados da mandioca com o feijão 
caupi e da mandioca com o sorgo foram os mais vantajosos, com valores de 
1,24 e 1,10, respectivamente, enquanto que o consórcio da mandioca com 
guandu foi o que apresentou menor valor (0,84) (Tabela 2). Portanto, o 
consórcio da mandioca com feijão caupi e sorgo foi eficiente uma vez que o 
valor de IEA foi superior a 1,00.  Cavalcante et al. (2005), observou que o 
consórcio de mandioca com feijão comum foi eficiente, pois obteve UET 
superior a 1,26. 
Tabela 2. Produtividade de raiz tuberosa, teor de amido e rendimento de 
farinha no monocultivo da mandioca e consorciada com feijão caupi, guandu e 
sorgo. Uso Eficiente da Terra (UET) da mandioca consorciada com sorgo, 
guandu e feijão caupi. Vitória da Conquista, BA, 2015. 

Tratamentos 
 

Produtividade de 
raízes tuberosas (t ha-

1) 
Amido 

(%) 

Rendimento 

de farinha 
(%) 

Mandioca solteira 27,63a 24,68a 20,69a 

Mandioca consorciada 
com caupi 27,87a 24,49a 20,45a 

Mandioca consorciada 
com guandu 18,56a 24,50a 20,46a 

Mandioca consorciada 
com sorgo 25,77a 25,20a 21,39a 

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

Tratamentos UET 

Mandioca consorciada com caupi 1,24 

Mandioca consorciada com guandu 0,84 

Mandioca consorciada com sorgo 1,10 

Conclusão 

 Não foi observada diferença significativa entre a mandioca em 
monocultivo e consorciada com guandu, feijão caupi e sorgo para as 
características avaliadas. 

 O consórcio da mandioca com feijão caupi e da mandioca com sorgo foi 
mais eficiente do que o consórcio da mandioca com guandu 
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RESUMO: As moscas-das-frutas são pragas de grande expressão econômica na 
fruticultura mundial, relacionadas aos danos que causam aos frutos e aos elevados 
custos de seu controle. Por meio da amostragem de frutos é possível detectar as 
larvas presentes, o grau de infestação do pomar e o dano causado. O estudo teve 
como objetivo ampliar os conhecimentos sobre a diversidade de moscas-das-frutas e 
de seus parasitóides no Vale de Jiquiriçá, BA. Foram coletados frutos de 13 espécies 
vegetais e botões florais em três propriedades rurais. Os frutos coletados foram 
pesados, contados e acondicionados em bandejas contendo vermiculita para obtenção 
dos pupários. Após 12 dias, foi realizado o peneiramento e os pupários colocados em 
potes plásticos até a emergência dos adultos, os quais foram etiquetados e 
preservados em tubos plásticos contendo álcool 70%, para posterior identificação em 
nível de espécie. Foram coletados 53,1 Kg de frutos e obtidos 706 pupários. Das 13 
espécies estudadas, seis são hospedeiras de moscas-das-frutas, sendo o cajá o mais 
infestado. O cajá e a goiaba são hospedeiros primários de Anastrepha obliqua e de A. 
fraterculus, respectivamente. As espécies Doryctobracon areolatus e Asobara 
anastrephae são responsáveis pelo parasitismo natural de moscas-das-frutas na 
região em estudo. Moscas da família Lonchaeidae são relacionadas a frutos de 
maracujá. 
 
PALAVRAS CHAVES: Biodiversidade; Lonchaeidae; Tephritidae. 
 
Occurrence of fruit flies and their parasitoids in the Valley of Jiquiriçá, Bahia 
 
ABSTRACT: The flies are pests of fruit of great economic importance in world fruit 
production, related to the damage they cause to fruits and high costs of their control. 
Through fruit sampling is possible to detect the larvae present, the degree of infestation 
and damage caused orchard. The study aimed to increase knowledge on the diversity 
of fruit-flies and their parasitoids in the Valley of Jiquiriçá, BA. Fruits were collected 
from 13 plant species and flower buds in three farms. The collected fruits were 
weighed, counted and packed in trays containing vermiculite to obtain the pupae. After 
12 days, we performed the screening and pupae placed in plastic pots until the 
emergence of adults, which were labeled and preserved in plastic tubes containing 
70% alcohol for later identification to the species level. They collected 53.1 kg of fruit 
and obtained 706 pupae. Of the 13 species studied, six are host of flies of the fruit, and 
the cajá was the most infested. The hog plum and guava are primary hosts of 
Anastrepha obliqua and A. fraterculus, respectively. The Doryctobracon areolatus 
species and Asobara anastrephae are responsible for the parasitism of flies of the fruit 
in the region under study. Lonchaeidae family flies are related to fruit passion fruit. 
 
KEYWORDS: Biodiversity; Lonchaeidae; Tephritidae. 
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INTRODUÇÃO 
 
 As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) são pragas de grande expressão 
econômica na fruticultura mundial, sendo relacionada diretamente aos danos que 
causam aos frutos, aos elevados custos de seu controle e aos prejuízos, que advêm 
com as restrições fitossanitárias, impostas pelos países importadores de frutos “in 
natura” (Malavasi et al., 2000). As moscas da família Lonchaeidae compreendem um 
grupo de insetos associados a flores e frutos danificados, e no Brasil algumas 
espécies vêm comportando-se como pragas, pois têm sido observadas infestando 
culturas de importância econômica (ARAÚJO e ZUCCHI, 2002; STRIKIS et al., 2011). 

         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. São coletados 
frutos maduros, tanto das plantas como do solo, de forma aleatória, visando à 
obtenção dos adultos das moscas (NASCIMENTO et al., 2000).  

        O presente estudo teve como objetivo ampliar os conhecimentos sobre a 
diversidade de moscas-das-frutas e de seus parasitóides no Vale de Jiquiriçá, BA.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

 No período de Novembro/2014 a Maio/2015, foram coletados frutos de 13 
espécies vegetais e botões florais em Jiquiriçá, BA, sendo elas: abacate (Persea 
americana), abóbora (Cucurbita pepo), acerola (Malpighia punicifolia), cajá (Spondias 
mombin), cambuci (Campomanesia phaea), espinheira rosa (Maytenus ilicifolia), 
goiaba (Psiduim guajava), laranja (Citrus sinensis), mamão (Carica papaya), manga 
(Mangifera indica), maracujá (Passiflora edulis), pimenta vermelha (Capsicum spp.) e 
pinha nativa (Annona squamosa). As coletas foram realizadas nas seguintes 
propriedades: Sítio do Sr. Jaime (S 13°16' 45"; W 39° 34' 02"; altitude de 321m), Sítio 
Santos (S 13°17' 51"; W 39° 34' 23"; altitude de 388m), Sítio Paraíso das Orquídeas (S 
13° 11' 43"; W 39° 33' 29"; altitude de 228 m). Os frutos coletados foram pesados, 
contados e acondicionados em bandejas plásticas, contendo uma camada de 
vermiculita, para obtenção dos pupários, obedecendo as metodologias de frutos 
individuais e agrupados descritas por Silva et al. (2011). Em seguida, esses frutos 
foram levados para a sala de estocagem e após 12 dias, foi realizado o peneiramento 
para obtenção dos pupários. Posteriormente, foram colocados em potes plásticos com 
vermiculita até a emergência dos adultos. Os adultos obtidos foram etiquetados e 
preservados em tubos plásticos contendo álcool 70%, para posterior identificação em 
nível de espécie. A identificação da espécie C. capitata foi feita com base nas 
descrições de Zucchi (2000). Para identificar as espécies de Anastrepha, Fêmeas com 
pelo menos três dias de idade, considerado tempo necessário para quitinização da 
genitália,  foram avaliadas e identificadas em nível de espécie pelo ápice dos acúleos 
já extrovertidos, com auxílio de microscópio estereoscópico (40x) e microscópio 
biológico (100x), conforme metodologia descrita por Zucchi (2000). A confirmação das 
identificações foi feita pela doutoranda em Agronomia (Fitotecnia) da UESB, Olívia 
Oliveira dos Santos. Para a identificação dos lonqueídeos, machos e fêmeas foram 
selecionados para observação dos caracteres morfológicos na cabeça, tórax e 
abdome e extroversão da genitália, com auxílio de microscópio estereoscópico e 
biológico. As identificações foram realizadas em nível de gênero, baseando-se nas 
chaves propostas por McAlpine e Steykal (1982) e Norrbom e McAlpine (1997). Foram 
calculados os índices de infestação em função da massa dos frutos (pupário.kg. de 
frutoˉ¹) e do número de frutos (pupário.nº de frutosˉ¹). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Das 13 espécies vegetais estudadas, seis foram confirmadas como 
hospedeiras de moscas-das-frutas, sendo elas: abóbora, acerola, cajá, goiaba, manga 
e maracujá. Por outro lado, os frutos de abacate, cambuci, espinheira rosa, laranja,  
pimenta vermelha e pinha nativa não foram infestados por moscas frugívoras. No total, 
foram coletados 53,16 Kg de frutos nas três propriedades, dos quais foram obtidos 706 
pupários. 

 O índice de infestação variou de 0,0 a 465,40 pupário.Kg fruto-1. O cajá foi o 
mais infestado (Tabela 1), sendo associado à espécie Anastrepha obliqua (Macquart) 
e aos parasitoides Asobara anastrephae (Muesebeck) e Doryctobracon areolatus 
(Szépligeti). Foi estabelecida a relação tritrófica de: Cajá x A. obliqua x A. 
anastrephae, semelhante aos resultados encontrados por Melo et al. (2012) que 
estabeleceram a mesma relação, encontrando também  D. areolatus em frutos de 
cajá. Em frutos individualizados de goiaba, cujo índice de infestação foi de 66,22 
pupário.Kg fruto-1 (Tabela 2), foram identificadas espécimes de Anastrepha fraterculus 
(Wiedemann), enquanto que em frutos de maracujá foram detectados exemplares de 
lonqueídeos, os quais encontram-se em fase de identificação.  
 

CONCLUSÕES 
 

 O cajá e a goiaba são hospedeiros primários de Anastrepha obliqua e de A. 
fraterculus, respectivamente; 

 As espécies Doryctobracon areolatus e Asobara anastrephae são responsáveis 
pelo parasitismo natural de moscas-das-fruta na região em estudo; 

 Moscas da família Loncaheidae são relacionadas com frutos de maracujá. 
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AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO RURAL DE COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS, PERTENCENTES AO TERRITÓRIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA, BAHIA, BRASIL. 

Tâmara Moreira Silva¹; Valdemiro Conceição Júnior¹. 

¹UESB- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estrada do Bem Querer, Km 4, Caixa Postal 95, 

Vitória da Conquista-BA, CEP 45083-900, tammoreiras@gmail.com, miroconceicao@hotmail.com.  

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estudar o grau de organização dos produtores rurais das 

comunidas remanescentes de quilombo e seus respectivos municípios, Bomba (Belo 

Campo); Contendas (Piripá); Lagoinha (Planalto); Laranjeiras (Vitória da Conquista); 

Mandacarú (Anagé);  Mumbuca (Bom Jesus da Serra) e Tamboril (Condeúba), todas 

pertencentes ao Território de Vitória da Conquista. Foram avaliados os níveis de 

participação dos mesmos em associações e a atuação destas organizações frente ao 

processo de desenvolvimento destas comunidades, bem como, as dificuldades ainda a 

serem superadas por estas instituições e pelas comunidades.  Utilizou-se como 

metodologia revisões bibliográficas, consultas de dados em fontes secundárias como o 

INCRA e MDA, além de visitas a campo para aplicação de 44 questionários 

previamente estruturados e realização de entrevistas com moradores e lideranças 

locais, no período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015. De acordo com o estudo, 

nestas comunidades já havia o costume de se organizar anteriormente à criação das 

associações. Dos entrevistados, 88,6% disse participar das reuniões da associação 

local, um percentual bastante significativo. Quanto às dificuldades e necessidades que 

ainda existem nas comunidades, saúde, educação e assistência técnica são as mais 

citadas. Outro fator importante a ser considerado é o êxodo rural jovem, que põe em 

risco o futuro da atividade familiar agrícola rural. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, associações, quilombos. 

ABSTRACT  

PROCEDURES FOR EVALUATION OF RURAL ORGANIZATION QUILOMBOLAS 

COMMUNITIES , BELONGING TO WIN THE CONQUEST OF TERRITORY , BAHIA , 

BRAZIL . 

The objective of this work was to study the degree of organization of farmers of the 
remaining comunidas quilombo and their respective municipalities, Bomba (Belo 
Campo); Contendas (Piripá); Lagoinha (Planalto); Larangeiras (Vitória da Conquista); 
Mandacarú (Anagé); Mumbuca (Bom Jesus da Serra) and Tamboril (Condeúba), all 
belonging to Vitoria da Conquista Territory . They evaluated the levels of participation 
of such associations and the role of these front organizations to development process 
of these communities , as well as the difficulties still to be overcome by these 
institutions and communities. It was used as a methodology literature reviews , data 
queries on secondary sources such as INCRA and MDA , and application  of 44 
previously structured questionnaires and interviews with residents and local leaders , 
from November 2014 to February 2015 . According to the study, these communities 
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had the habit of organizing prior to the creation of associations. Of the respondents , 
88.6 % said they attend meetings of the local association , a very significant 
percentage. As for the difficulties and needs that still exist in communities, health, 
education and technical assistance are the most cited. Another important factor to 
consider is the young rural exodus that threatens the future of rural agricultural family 
activity . 
 

Keywords: Family farms, associations , quilombos. 
INTRODUÇÃO 

Embora apresente grande contribuição frente à produção agrícola, a agricultura 

familiar ainda passa por grandes dificuldades, dentre elas, os baixos níveis de 

organização, acarretando consequências diretas nos processos produtivos Com o 

surgimento de movimentos associativistas a partir dos anos 80, o acesso à 

infraestrutura coletiva de produção, foi facilitado (CONCEIÇÃO JR. et al., 2013; Gastal 

et al., 2002).  

De acordo com FAO/INCRA (2006), a agricultura familiar participa com cerca de 

88% dos estabelecimentos rurais no Brasil; no Nordeste por volta de 93% dos 

estabelecimentos agrícolas são ocupados por pequenos produtores e suas famílias. 

No Território de Vitória da Conquista, este número é de 90,4%, de acordo com o 

ESTUDO DAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO TVC (2007). 

Dentro do contexto da produção agrícola familiar estão inseridos os povos e 

comunidades tradicionais, dentre eles as comunidades remanescentes de quilombo ou 

quilombolas. Caracterizadas por utilizarem os recursos como forma de reprodução de 

sua cultura e por possuírem formas próprias de organização social (BRASIL, 2007).  

No Território de Vitória da Conquista (TVC), há um número de 35 comunidades 

reconhecidas pela Fundação Palmares (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, 2013), embora o número de comunidades caracterizadas como 

quilombolas seja ainda mais expressivo. 

Dada a importância dos processos organizacionais para o empreendimento 

familiar rural e a expressiva contribuição desta categoria para a geração de renda na 

região, objetivou-se neste trabalho estudar o grau de organização dos produtores 

rurais das comunidades remanescentes de quilombos, localizadas em municípios 

pertencentes ao TVC. 

a. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho apresenta caráter exploratório e descritivo, exploratório uma vez 

que utiliza da realização de questionários e entrevistas para a obtenção de dados e 

maiores informações a cerca do referido assunto, e descritiva na busca de descrever e 

pontuar as opiniões dos entrevistados.  

Para o seu desenvolvimento, realizou-se inicialmente um levantamento através 

de revisões bibliográficas, participação em reuniões de Conselho e coleta de dados 

em documentos oficiais, acerca dos processos de organização dos agricultores 
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familiares do Território de Vitória da Conquista, bem como, da importância da 

organização para este segmento.  

Em seguida, foram realizadas visitas às comunidades, a fim de realizar aplicação 

de 44 questionários previamente elaborados, baseados na metodologia Análise 

Diagnóstico de Sistemas Agrários, descrita por GARCIA FILHO (1999) e realização de 

entrevistas com moradores e representantes da comunidade. Neste momento pode-se 

realizar também a leitura de paisagem, descrita por Nascimento (2007). A pesquisa foi 

realizada no período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015. 

As questões contidas no questionário buscavam maiores informações sobre os 

processos e níveis de organização dos produtores rurais, também, a existência ou não 

de atividades de associativismo, e a forma com que estas contribuem com o 

desenvolvimento econômico e social das comunidades em questão. Buscou-se com 

este estudo compreender a forma organizacional destas comunidades, bem como 

identificar suas dificuldades. 

As informações coletadas foram transcritas para um banco de dados e 

processadas através de planilha eletrônica do programa Microsoft Excel. 

Posteriormente os dados foram analisados de maneira qualitativa e quantitativamente, 

a fim de permitir um conhecimento mais amplo das dinâmicas sociais e um diagnóstico 

completo dos níveis organizacionais das comunidades pesquisadas. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio dos dados obtidos através da pesquisa, nota-se que estes povos 

anteriormente à criação das associações já possuíam o costume de se organizar. 

Dentre as varias formas de organização, as mais citadas referem-se às épocas 

festivas e de cunho religioso. No entanto, também se destacam as organizações para 

o trabalho, como é o caso dos “mutirões”, também denominados “roubos de serviço”, e 

as chamadas “parcerias”, onde toda ou parte da população se reúne em função da 

realização de uma atividade em prol de um membro ou família da comunidade. Muito 

embora sejam poucas as regiões onde estes costumes ainda resistam.   

A cerca da participação nas associações, 88,6% dos entrevistados disse ser 

associado, um número considerável. Quando perguntados sobre o que os levava a 

participar, as respostas mais citadas relacionam-se com a obtenção de benefícios para 

a comunidade, bem como, o acesso a programas governamentais como Bolsa 

Família, Garantia Safra, Bolsa Estiagem e outros; reconhecimento para a comunidade 

e acesso à informação, também foram citados, fato interessante, e que demonstra a 

mudança que está sendo gerada quando se passa a disponibilizar conhecimento a 

estas pessoas.  

Carvalho (2014), afirma que a busca por benefícios diretos ainda é o principal 

motivo para a participação nestas organizações, e que maiores ganhos poderiam ser 
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alcançados se estas passassem a ser vistas e utilizadas para a obtenção de soluções 

para a produção agrícola e geração de renda, não necessariamente vinculadas a 

auxílios governamentais. Ainda sobre a participação em associação, apenas 6,8% não 

participam e culpam a falta de incentivos por parte das lideranças, como principal fator 

para não fazê-lo.  

Sobre as principais demandas ainda existentes, apesar dos avanços já obtidos, 

estão necessidades básicas como saúde e educação. Devido à descendência de 

quilombos estas comunidades muitas vezes, estão localizadas em regiões de difícil 

acesso e longe de centros urbanos. A falta de infraestrutura de produção e assistência 

técnica também são outros pontos que ainda merecem atenção das associações.  

Aliadas, todas as dificuldades encontradas por estas comunidades são em parte 

responsáveis por outro problema que se torna cada vez mais comum, o êxodo rural 

jovem. A manutenção do jovem no campo tem se tornado algo cada vez mais difícil, a 

falta de perspectiva de se viver da agricultura é o principal fator para que isto ocorra. 

Ainda caracterizada como uma atividade masculina, a mão de obra feminina é 

desvalorizada o que justifica o fato de o êxodo rural ser maior entre as mulheres 

(Dalcin & Troian, 2009). Em entrevista com os moradores destas comunidades, muitos 

apontam a capacitação destas mulheres como uma solução viável, auxiliando na 

renda destas famílias, principalmente nos períodos de entre safra. Em algumas 

comunidades este fato já é realidade, com a construção de galpões voltados para a 

produção de artesanato, ação realizada através da população local juntamente com a 

associação local. 

De grande importância na luta pela obtenção de seus direitos, as associações 

são ferramentas que muito tem contribuído para a transformação da realidade local 

das comunidades quilombolas em estudo.  

 

CONCLUSÃO 

Muito embora cada comunidade apresente uma forma própria de se organizar, 

as associações exercem um papel bastante importante, tendo como princípio a 

participação, desde a discussão das demandas da comunidade, o acesso à 

informação e sobretudo à busca por soluções, tendo como principais objetivos o 

fortalecimento e desenvolvimento social dos seus membros. 
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SELEÇÃO DE ESTIRPES DE BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS NA CULTURA DO 
SORGO FORRAGEIRO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA1  
 
Theilon Henrique de Jesus Macêdo2, Mariana Fernandes Meira Penaforte2, Carol 
Chaves Nascimento2, Joelma da Silva Santos3, Joilson Silva Ferreira4  

 
Resumo: O seguinte trabalho teve por objetivo quantificar o efeito da inoculação de 
bactérias diazotróficas em sementes de sorgo híbrido BRS 655 em Vitória da 
Conquista – BA. Plantas de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) no campo 
experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Para isso foram 
plantadas sementes de sorgo em vasos com capacidade de 12L e inoculadas com 
material contendo as bactérias, além de serem aplicados dois tratamentos com doses 
de 25kg/ha e 50kg/ha de nitrogênio na forma de ureia, por um período de 56 dias. Os 
dados obtidos das medições do material foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo Teste Scott-Knott a 5%, sendo as análises realizadas pelo 
programa SISVAR. Os tratamentos nitrogenados se mostraram superiores quanto à 
produção de folhas, enquanto o tratamento com o inoculante contendo a estirpe 1A se 
mostrou superior quanto à altura total e ao diâmetro. Os tratamentos com bactérias do 
gênero Burkholderia spp. se mostraram superiores ao tratamento testemunha, 
apresentando potencial para futuros estudos quanto da interação com o sorgo.  
Palavras-Chave: Burkholderia; Fixação Biológica de Nitrogênio; Sorgo.  
 
DIAZOTROPHIC BACTERIA STRAINS SELECTION IN CULTURE FORAGE 
SORGHUM ON THE MUNICIPALITY OF VITORIA DA CONQUISTA – BA  
 
Abstract: The purpose of this study was to analyze the interaction between bacteria 
gender Burkholderia spp. isolated from grasses of Vitória da Conquista City - BA and 
sorghum plants (Sorghum bicolor (L.) Moench) in the experimental field of the State 
University of Bahia Southwest. To this sorghum seeds were planted in pots with 12 L 
capacity, and inoculated with the material containing the bacteria, and are applied two 
treatments with doses of 25kg/ha to 50kg/ha of nitrogen in the form of urea, for a period 
of 56 days. The data obtained from measurements of the material were submitted to 
analysis of variance and means compared by SCOTT-KNOTT test at 5%, with the 
analyzes carried out by the program SISVAR. The nitrogen treatments were superior 
for the production of sheets, while treatment with the inoculant 1A was higher than for 
total height and diameter. Treatments with bacteria of the genus Burkholderia spp. 
They were superior to the control treatment, with potential for future studies as the 
interaction as sorghum.  
 
Keywords: Burkholderia; Biological Nitrogen Fixation; Sorghum.  
 
Introdução  
O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) é uma planta originária da África e da Ásia, no 

Brasil, sua expansão se iniciou na década de 70, principalmente no Rio Grande do 

Sul, em São Paulo, na Bahia e no Paraná. Caracteriza-se como uma cultura 

importante na produção de forragem e silagem no nordeste do Brasil, em virtude da 

maior resistência a escassez hídrica em comparação com outras culturas. 

Tendo destaque, pois se trata do quinto cereal de maior produção no mundo e o 
quarto no ranking de produção brasileira (FAOSTAT, 2007; IBGE, 2010).  
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Essa planta vem se apresentado como boa opção em substituição ao milho, devido à 
maior resistência a veranicos, maior produção por área, pela capacidade de explorar 
grande volume de solo, por apresentar um sistema radicular abundante e profundo, 
pela possibilidade de se cultivar a rebrota quando submetido a manejo adequado e 
pela qualidade da silagem produzida sem necessidade de aditivo para estimular a 
fermentação e menor exigência quanto à fertilidade do solo (DIAS ET AL. 2001; 
EMBRAPA, 2008).  
Assim, estudos a respeito dessa espécie são necessários para otimizar a 
produtividade de plantios comerciais. Um exemplo são as bactérias diazotróficas, que 
são microrganismos que realizam a conversão enzimática do nitrogênio gasoso em 
amônia, caracterizando a fixação biológica de nitrogênio (FBN) (BERGAMASCHI, et al. 
2007). Sendo esse processo de FBN importante, pois as bactérias fornecem N, 
suprindo a necessidade dos fertilizantes, minimizando impactos ambientais atribuídos 
aos insumos e reduzindo gastos com adubação (BARBERI et al. 1998; 
BERGAMASCHI, et al. 2007).  
O seguinte trabalho teve por objetivo quantificar o efeito da inoculação de bactérias 
diazotróficas em sementes de sorgo híbrido BRS 655 em Vitória da Conquista – BA.  
 
Material e Métodos  
O experimento foi feito na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 
Vitória da Conquista – BA, entre agosto de 2014 a julho de 2015.  
Primeiramente, procedeu-se com a reativação das bactérias que estavam em turfa 
bacteriológica cedida pela Embrapa Agrobiologia, Seropédica – RJ. A reativação das 
bactérias foi feita no Laboratório de Microbiologia do Solo – UESB. Seguindo o 
processo descrito por Döbereineret al. (1995), realizado por Sousa et al. (2014), foram 
obtidas as bactérias jv2, jv4, a e l8 pertencentes ao gênero Burkholderia spp. que 
foram isoladas em frascos com meio JNFB para a confecção do material inoculante. 
Os frascos foram incubados em câmara de crescimento a 30°C por cinco dias. Nesse 
período observava-se a existência de uma película aerotáxica comum às bactérias 
diazotróficas.  
Anterior à preparação do inoculante, vasos de 12L com 14kg de solo foram dispostos 
em campo em delineamento inteiramente casualizado. O solo apresentou um nível de 
acidez elevado para a cultura (4,8), sendo feita a correção com um material de ação 
rápida, sendo aplicados 4,9 gramas de Minercal/vaso. A adubação para corrigir os 
teores de certos nutrientes também foi necessária, sendo aplicados em cada vaso 
3,1g de P2O5 e 0,46g de K2O corrigindo os teores de Fósforo e Potássio, 
respectivamente. Foram adicionados 0,7g de micronutrientes suprindo as 
necessidades das plantas destes elementos. As recomendações foram baseadas no 
Manual de Recomendações para o Uso de Corretivos e Fertilizantes em Minas Gerais 
(1999).  
No campo, foram plantadas quatro sementes de sorgo forrageiro do híbrido BRS 655 

por vaso e aplicado o inoculante de quatro estirpes de bactérias e foram aplicadas 

duas doses de nitrogênio sob a forma de ureia de 25kg/ha e de 50kg/ha, além do 

tratamento testemunha (0N), com um total de sete tratamentos com sete repetições 

cada um, resultando em 49 parcelas. A partir do plantio os vasos foram irrigados com 

600ml de água em um regime alternado de um dia até o fim do experimento. A 

emergência das plântulas ocorreu 10 dias após o plantio, então, as plantas 

permaneceriam no campo por 45 dias, onde após 15 dias seria feito o primeiro 
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desbaste, deixando duas plantas por vaso, e outro desbaste seria feito 30 dias após o 

experimento, restando uma planta por vaso. Aos 30 dias, fez-se a primeira análise 

observando altura total, a altura até a primeira folha, o diâmetro e o número de folhas, 

aos 45 dias fez-se a pesagem da massa fresca e, após 96 horas a 60 graus na estufa, 

a da massa seca. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 
normalidade e homogeneidade e as médias comparadas pelo Teste Scott-Knott a 5%, 
pelo programa SISVAR (FERREIRA, 2003).  
Resultados e Discussão  
Os resultados obtidos pela análise dos dados encontram-se na tabela 1. Os resultados 
mostraram um maior número de folhas nos tratamentos com nitrogênio, assim como 
apresentaram elevado valor de diâmetro na primeira folha e de massa seca e fresca, 
principalmente com a dose 50Kg/ha, isso pode ser atribuído ao fato desse elemento 
ser fundamental na produção de matéria seca e de folhas, como reportado por Simili et 
al. (2007) e por Mello & Cardoso (2008).  
Os isolados 1A e JV2 apresentaram resultados satisfatórios quando comparados com 
o tratamento testemunha e com os tratamentos nitrogenados, principalmente na altura 
total das plantas, na produção de massa seca e valor do diâmetro das plantas, 
indicando uma boa capacidade de interação das bactérias com os vegetais.  
Os outros isolados também apresentaram bom desempenho quando comparados aso 
tratamento testemunha, embora tenham sido inferiores ao inoculante 1A. Apesar de 
que nos tratamentos com inoculantes alguns parâmetros se mostraram inferiores, 
dando indícios de que a população de bactérias diazotróficas inoculadas nas plantas 
de sorgo apresentou uma baixa capacidade de fixação de nitrogênioe de substâncias 
promotoras de crescimento, não sendo capaz de produzir um aumento de 
produtividade elevado das plantas, como apresentado por Bergamaschiet al. (2007).  
Contudo, os tratamentos com inoculantes apresentaram resultados superiores quando 

comparados com o tratamento testemunha, ainda que alguns não tenham sido 

estatisticamente significativos, mostrando, assim, sua eficácia e um potencial 

promissor em futuros estudos quando associados com sorgo. 

Conclusão  

Os tratamentos nitrogenados foram superiores na produção de folhas, 
enquanto o tratamento com o inoculante 1A teve melhor desempenho superior 
quanto à altura total e ao diâmetro. O tratamento jv2 se mostrou eficiente na 
produção de massa seca. Os tratamentos com as bactérias Burkholderia spp. 
foram superiores ao tratamento testemunha, com potencial para futuros 
estudos da interação como sorgo  
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Resumo:Objetivou-se com a condução deste trabalho avaliar os efeitos da 
contagem de células somáticase contagem bacteriana total sobre os 
macrocomponentes do leite de vacas azebuadas. As amostras foram colhidas 
em 180 fazendas mensalmente, no Território de Identidade do Médio Sudoeste 
da Bahia. As amostras foram colhidas nas fazendas após a ordenha manual e 
antes do resfriamento, o leite foi homogeneizado e colhido proporcionalmente à 
produção, em frascos plásticos higienizados com volume de 1 L. Cada amostra 
foi dividida em três sub-amostras de leite: i) 500 mL para determinações físico-
química; ii) 50 mL contendo Bronopol (2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol) para 
determinar a composição e  a contagem de células somáticas CCS), e; iii) 50 
mL,com pastilhas de Azidiol, para determinar a contagem bacteriana total 
(CBT). O teor de proteína bruta, gordura, lactose foram determinados mediante 
leitura de absorção de luz infravermelha.  A CCS foi realizada por 
citometriafluxométrica, por trasnformada de Fourier a CBT por 
citometriafluxométrica. A classificação da CCS (células/mL de leite) e da CBT 
(unidades formadoras de colônia/mL de leite) foi realizada como a seguir: 
Classe A: até 100 mil; Classe B: maior que 100 a 200 mil; Classe C: maior que 
200 a 600 mil; Classe D: maior que 600 mil. Em seguida, as amostras com 
CCS de até 200 mil células/mL forma selecionadas para se avaliar apenas o 
efeito da CBT sobre os componentes do leite, sendo classificadas nas mesmas 
categorias anteriormente citadas. 
Palavra chave: Analise,Composição,Microorganismo.  
Abstract: This work aimed to evaluate the effects of the somatic cells counting 
and total bacteria counting on the compounds of Bosindicus cow's milk. 
Samples were monthly collected in 180 (a hundred eight) farms, localized in the 
Median Southeast Identity Territory of Bahia. Sample collections took place 
after manual milking, and before cooling , milk was homogenized and 
proportionally collected to production, in plastic recipients previously sanitized, 
that support a volume of 1 L. Each sample was divided into three milk sub-
samples: i) 500 mL to physical-chemical determinations; ii) 50 mL containing 
Bronopol (2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol) to determine somatic cells counting 
(SCC) and composition; and iii) 50 mL with tablets of Azidiol, to determine the 
total bacteria counting (TBC). The content of crude protein, lactose and lipids 
were determined through reading of infra-red light absorption.  SCC was done 
through flowmetrycytometric , by Fourier transformation, a TBC by 
flowmetrycytometric. The SCC classification (cells/mL of milk) and the TBC (unit 
colony formers/mL of milk) was done as follow: Class A: up to 100.000/mL; 
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Class B: more than 100.000 up to 200.000; Class C: between 200.000 and 
600.000; Class D: more than 600.000. Afterwards, samples with SCC up to 
200.000 cells/mL were picked up in order to evaluate only the TBC effects on 
the milk components, being classified among the categories previously cited 
here. 
Key-words: Analysis, Composition, Microorganism. 

Introdução 

As mudanças ocorridas no setor leiteiro brasileiro a partir de 1990 deram inicio 
aos avanços observados na produção de leite nos últimos anos (Zoccal& 
Stock, 2011) indicam que o Brasil caminha para a auto-suficiência, podendo 
tornar-se exportador. O maior reflexo dessa transformação foi a implantação da 
Instrução Normativa nº 51, em 2002, que regulamenta a produção, identidade, 
qualidade, coleta e transporte de leite no país (Brasil, 2002), alterada em 2011 
pela Instrução Normativa 62 (Brasil, 2011). 
 Dentre os fatores mais discutidos por sua importância no Brasil estão a 
contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total (CBT) no 
leite. A CCS está associada a saúde da glândula mamária, em especial com as 
mastitis. Por sua vez, a CBT varia com a contaminação inicial do leite. O leite 
secretado na glândula mamária é estéril. Contudo, sua contaminação pode 
ocorrer na glândula mamária (por agentes causadores de mastitis), na ordenha, 
na estocagem, no transporte e no processamento (Magnusson, 
Christiansson&Svensson, 2007). Associado às estas etapas, a água utilizada 
nas fazendas tambem pode ser uma fonte de contaminação (Perkins, Kelton, 
Hand, MacNaughton, Berke, & Leslie, 2008).  
A condução deste experimento objetivou avaliar o efeito da contagem de 
células somáticas e da contagem bacteriana total isoladamente sobre a 
composição do leite. 

Material e Métodos 

As amostras de leite cru foram colhidas, mensalmente, de 100 
fornecedores de laticinios comerciais no território de Identidade do Médio 
sudoeste da Bahia, entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010. As amostras 
foram colhidas nas fazendas após a ordenha manual e antes do resfriamento, o 
leite foi homogeneizado e colhido proporcionalmente à produção, em frascos 
plásticos higienizados com volume de 1 L. Cada amostra foi dividida em três 
sub-amostras de leite: i) 500 mL para determinação da acidez (oD), densidade, 
índice crioscópico (AOAC, 1995) e pH; ii) 50 mLcontendo Bronopol (2-bromo-2-
nitro-1,3-propanediol) para determinar o teor de proteína bruta, gordura, 
lactose, sólidos totais (ST), sólidos não gordurosos (SNG) e contagem de 
células somáticas CCS), e; iii) 50 mL,com pastilhas de Azidiol, para determinar 
a contagem bacteriana total (CBT).  

O teor de proteína bruta, gordura, lactose foram determinados mediante 
leitura de absorção de luz infravermelha, utilizando-se o equipamento Bentley 
2000®. Os sólidos totais e o extrato seco desengordurado foram determinados 
por meio da soma do total de solidos, total de solidos menos gordura, 
respectivamente.  A CCS foi realizada por citometriafluxométrica no aparelho 
Bentley 2000 (BentleyInstruments, 1995a) e Somacount 300 
(BentleyInstruments, 1995b); a CBT com o uso do Bactocount 
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(BentleyInstruments, 2004) (BENTLEY INSTUMENTS, 2004). 
A classificação da CCS (células/mL de leite) e da CBT (unidades 

formadoras de colônia/mL de leite) foi realizada como a seguir: Classe A: até 
100 mil; Classe B: maior que 100 a 200 mil; Classe C: maior que 200 a 600 mil; 
Classe D: maior que 600 mil. 

Para analisar o efeito da CCS, sobre as variáveis (proteína bruta, 
gordura, lactose, sólidos totais, estrato seco desengordurado, densidade, 
acidez em graus Dornic e pH) foi utilizado o procedimento GLM do 
programa SAS (1996), sob um modelo que considerou como fontes de variação 
a CCS,  CBT e a interação CCS versus CBT. As médias foram ajustadas pelo 
método dos quadrados mínimos e contraste de médias a 5% de significância.  

 

Resultados e discussão 

Todas as variáveis avaliadas sofreram efeito da elevação da CCS no leite 
(Tabela 1). O teor de gordura se elevou a partir da classe 2. Alguns autores 
relatam não haver influência da CCS sobre o teor de gordura (Mazal, Vianna, 
Santos & Gigante, 2007), porém há registros de elevação (Politis&Ng-Kwai-
Hang, 1988). O teor de proteína aumentou com a elevação da CCS, esse 
aumento se dá pelo aumento das proteínas do soro, em especial as imuno-
globulinas(Politis&Ng-Kwai-Hang, 1988), no entanto, a fração mais importante 
para a indústria láctea, a caseína diminui com esta elevação (Mazal, Vianna, 
Santos & Gigante, 2007). O teor de lactose diminuiu significativamente com 
CCS acima de 200 mil (Classe 2), com efeito mais marcante acima de 600 mil 
células/mL (Classe 4). Dois processos interagem para diminuição do teor de 
lactose no leite, as mastites e seu consumo nos processos metabólicos das 
bactérias presentes do leite. A CBT afetou todas as variáveis estudadas 
(Tabela 2). Comportamento incomum foi observado no teor de gordura (G), 
onde o teor mais alto foi observado na Classe 3, que não diferiu da classe 2. O 
teor de proteína bruta (PB) sofreu efeito das classes de CBT, com o maior teor 
para a Classe 3, que não diferiu da Classe 2. Por outro lado, o teor de lactose 
não diferiu entre as três primeiras classes, mas estas diferiram da Classe 4. 
Esta resposta se deve, provavelmente ao aumento da carga bacteriana que se 
eleva com as Classes. O teor de sólidos totais (ST) também foi influenciado 
pelos tratamentos. Ao se avaliar o ESD, não se observa diferença entre as 
Classes 1, 2 e 3. No entanto, a 1 e a 2 não se diferenciaram da Classe 4. 
 

Tabela 1. Efeito da contagem de células somáticas (CCS) sobre a composição 
físico-química do leite 

Classe
s de 
CCS 
(CBT 
até 
100 
mil) 

Gordura 
 

PB Lactose ST ESD Densid. Criosc. 

1 3.38±0.13
0

c 
3.23±0.05
7

b 
4.76±0.04
0

a 
12.29±0.17
0

b 
8.91±0.06
7

a 
1.0310±0.00
0

a 
-
0.550±0.00
6

a 
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2 3.67±0.04
6

b 
3.31±0.01
9

b 
4.67±0.01
4

b 
12.55±0.06
0

b 
8.89±0.02
3

a 
1.0303±0.00
0

ab 
-
0.546±0.00
2

a 
3 3.87±0.05

6
a 

3.34±0.02
4

a 
4.62±0.01
7

c 
12.74±0.07
3

a 
8.87±0.02
9

a 
1.0300±0.00
0

b 
-
0.546±0.00
3

a 
4 4.06±0.09

4
a 

3.42±0.04
0

a 
4.50±0.02
9

d 
12.90±0.12
3

a 
8.85±0.05
0

a 
1.0301±0.00
0

ab 
-
0.545±0.00
5

a 

Letras minúsculas diferentes nas linhas indicam diferença estatística (P=0,05) 
 

 

 

 

 

Tabela 2. Efeito da contagem bacteriana total (CBT) sobre a composição físico-
química do leite  
 

Classes de 
CBT (CCS 
até 250 mil) 

Gordura 
 

PB Lactose ST ESD Densid. Criosc. 

1 3.63±      
0.061

ab 
3.30±      
0.033

a 
4.69±      
0.036

a 
12.53±       
0.107

ab 
8.90±      
0.030

b 
1.0304±      
0.000

b 
-0.546±     
0.003

a 

2 3.77±      
0.076

a 
3.37±     
0.040

a 
4.68±     
0.045

ab 
12.78±       
0.133

a 
9.01±      
0.038

a 
1.0306 ±     
0.000

ab 
-0.549±      
0.003

a 

3 3.64±      
0.100

ab 
3.32±      
0.053

a 
4.62±      
0.058

ab 
12.51±       
0.175

ab 
8.87±      
0.053

b 
1.0308±     
0.000

ab 
-0.550±      
0.004

a 

4 3.50±      
0.055b       

3.26±     
0.029

b 
4.58±      
0.033

b 
12.28±       
0.097

b 
8.90±     
0.029

b 
1.0311±      
0.000

a 
-0.554±      
0.002

a 

P=5% 

Conclusões 

A contagem de célulassomáticas e a contagem bacteriana total afetam 
negativamente a composiçãofísico-química do leite de animais zebuínos. 
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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 
nível de proteína e energia, o consumo será incrementado, quando uma pequena 
quantidade de suplemento concentrado for fornecida.  
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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 a digestibilidade dos nutrientes.  
 
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). 1Mistura mineral contendo 233 g de Ca/kg, 80 g de P/kg, 5 g de 

Mg/kg, 48 g de Na/kg, 25 mg de Co/kg, 380 mg de Cu/kg, 25 mg de I/kg, 1080 mg de 
Mn/kg, 3,75 mg de Se/kg, 1722 mg de Zn/kg.  
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 
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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). 

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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RESUMO 
A Metrodorea maracasana pertencente à família Rutaceae, não possui estudos 

avaliando seu potencial farmacológico, fato que merece destaque, uma vez que outros 
gêneros desta família apresentam comprovado potencial farmacológico no SNC.  No 
presente trabalho investigou-se o perfil farmacológico do extrato da planta sobre o 
SNC de roedores. Foram usados camundongos suíços adultos machos.  O teste do 
campo aberto e o teste do labirinto em cruz elevado, que permitem uma avaliação da 
atividade estimulante ou depressora de um dado composto, foram realizados com as 
doses de 125, 250 e 500mg/kg avaliando assim uma possível atividade ansiolítica, 
uma vez que na triagem farmacológica comportamental foram observados 
comportamentos que dão indicativos de diminuição da ansiedade nos animais. No 
teste de campo aberto foi observada a diminuição de todos os parâmetros avaliados, 
já no teste do labirinto não foram observadas alterações significativas. Deste 
modo,comos resultados obtidos pode-se dizer que o extrato demonstrou alterações 
comportamentais sugestivas de uma possível atividade ansiolítica. Porém, novas 
investigações são necessárias utilizando outras metodologias que avaliem esta 
atividade, para confirmar os resultados encontrados. 

PALAVRAS-CHAVES: Metrodorea maracasana, Roedores, Rutaceae, SNC. 
 
ABSTRACT 
The Metrodorea maracasana belonging to the family Rutaceae, lacks studies 

evaluating its pharmacological potential, a fact worth mentioning, since other genera of 
this family have proven pharmacological potential in the CNS. In this study we 
investigated the pharmacological profile of the plant extract on the central nervous 
system of rodents. Swiss mice were used adult male. The test of the open field and 
maze test in high-cross, which allows an assessment of stimulant or depressant activity 
of a given compound, were carried out with doses of 125, 250 and 500mg / kg, thus 
evaluating a possible anxiolytic activity, since that in behavioral pharmacological 
screening were observed behaviors that give indicative of decreased anxiety in 
animals. In the open field test was observed the reduction of all parameters, as in the 
maze test significant changes were observed. Thus, hows results it can be said that the 
extract showed behavioral changes suggesting a possible anxiolytic activity. However, 
further investigations are needed using other methodologies to assess this activity, to 
confirm the results. 

KEYWORDS:Metrodoreamaracasana, Rodents, Rutaceae, CNS. 
 
INTRODUÇÃO 
Constituindo um campo inesgotável de novos conhecimentos científicos, o 

estudo etnofarmacológico de drogas vegetais pode contribuir para o desenvolvimento 
de novos medicamentos (SIXEL, et al., 2005). As plantas medicinais representam a 
principal matéria médica utilizada pelas chamadas medicinas tradicionais, sendo que 
muitas destas indicações, utilizadas para o tratamento de doenças com manifestações 
neurológicas e distúrbios psiquiátricos ainda não foram confirmadas cientificamente 
(ALMEIDA, et al., 1999). Neste sentido, a investigação farmacológica e fitoquímica das 
plantas presentes nos biomas brasileiros pode ser uma alternativa para o surgimento 
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de uma terapia com atividade sobre o SNC e no tratamento de desordens psiquiátricas 
(RODRIGUES, et al., 2010). 

Dentre diversas famílias de plantas com importância medicinal conhecidas, 
pode ser citada a família Rutaceae, sendo representada nas regiões tropicais e 
subtropicais por cerca de 145 gêneros (BARTH, 1982). Em meio aos representantes 
desta família, destaca-se a Metrodorea maracasana kaastra, uma espécie endêmica 
na Bahia, principalmente no município de Maracás-BA (REIS, 2009). Em pesquisas 
recentes do laboratório foi observado que o extrato da planta apresentou atividade 
depressora do SNC, sem comprometimento motor, dados esses comprovados pela 
realização do teste da triagem farmacológica comportamental e rota rod. Porém, a 
literatura consultada não disponibilizou qualquer informação sobre a atividade 
biológica desta planta, fato que merece destaque, visto que outros gêneros da família 
Rutaceae apresentam potencial farmacológico comprovado, inclusive no sistema 
nervoso central. Diante disto, este projeto tem por meta investigar o potencial 
psicofarmacológico do extrato de Metrodorea maracasana em camundongos suíços 
adultos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Teste do campo aberto 
Este teste permite uma avaliação da atividade estimulante ou depressora de 

um dado composto, podendo ainda indicar atividades mais específicas como ação do 
tipo ansiolíticas (OLIVEIRA, et al., 2008). Foram utilizados grupos de 8 camundongos 
tratados previamente pela via i.p. com veículo (grupo controle negativo), com o extrato 
etanólico de Metrodore amaracasana nas doses de 125, 250 ou 500mg/Kg de peso 
corporal (grupos experimentais) e com diazepam na dose de 2mg/Kg (grupo controle 
positivo). Após 30 minutos da administração os animais foram colocados em um 
campo-aberto sendo observados por 5 minutos, com o intuito de avaliar a atividade 
exploratória dos animais, tais como número total de cruzamentos dos quadrantes do 
aparelho, o número total do levantar, o tempo de autolimpeza (em segundos) e o 
número de bolos fecais. 

Teste do labirinto em cruz elevado 
Na execução deste teste, foram utilizados 40 camundongos divididos em cinco 

grupos com 8 animais que constituíram o grupo controle (recebeu o veículo), o grupo 
padrão (tratado com diazepam na dose de 1 mg/Kg) e os três grupos experimentais 
(tratados com o extrato de Metrodorea maracasana nas doses de 125, 250 e 500 
mg/Kg). Todos os animais foram tratados pela via i.p. 

Após trinta minutos da administração, os camundongos foram colocados 
individualmente no centro do labirinto, com o corpo voltado para o braço aberto, para 
início das observações.  

Os parâmetros avaliados durante cinco minutos de observação foram o número 
de entradas e o tempo total de permanência (s) nos braços abertos e fechados.  A 
entrada nos braços foi definida como a passagem do animal com as quatro patas para 
dentro dos braços abertos ou fechados (PELLOW, et al., 1985). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Diante do exposto, optou-se pela investigação de uma possível atividade 

ansiolítica do extrato de Metrodore amaracasana, através da realização dos testes do 
campo aberto e do labirinto em cruz elevado.  

Os resultados do teste do campo aberto são expressos na tabela 1, a qual 
mostra que o extrato de Metrodorea maracasanaem todas as doses testadas (125, 
250 e 500 mg/Kg) induziu a diminuição dos parâmetros avaliados quando comparado 
com o grupo controle. 
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Tabela 1 - Efeito do extrato de Metrodorea maracasana (Mm), em camundongos, 
durante o teste do campo aberto. 

GRUPOS 

PARÂMETRO
S 
AVALIADOS 

Ambulação 
Autolimpeza 
(segundos) 

Comportamento 
de levantar 

Número de 
bolos fecais 

Controle 112,9 ± 11,4 20,1 ± 4,6 33,1 ± 3,9 3,1 ± 0,4 
Mm 125 80,1 ± 8,7* 5,1 ± 1,5*** 20,5 ± 3,2* 1,5 ± 0,5 
Mm 250 87,9 ± 8,9 6,0 ± 1,8*** 13,7 ± 4,5*** 0,0 ± 0,0*** 
Mm 500 48,1 ± 7,4*** 7,9 ± 1,3** 4,1 ± 1,7*** 0,3 ± 0,2*** 
Diazepam 40,6 ± 5,4*** 7,1 ± 1,0** 9,6 ± 1,8*** 0,7 ± 0,3*** 

Fonte: Pesquisa direta. Resultados expressos em média ± e.p.m. (n=8). ANOVA one-way/Pós-teste 
Dunnetts.  * p<0.05; **p<0,01; ***p<0.0001 (Mm = Metrodorea maracasana, nas doses estudadas). 

A diminuição dos parâmetros avaliados é um indicativo de efeito ansiolítico no 
animal. Este mesmo resultado pôde ser encontrado com outras espécies pertencentes 
à família Rutaceae como é o caso do extrato da folha da Casimiroaedulis, a qual 
mostrou efeito semelhante ao encontrado nos testes realizados, apresentando então 
diminuição da locomoção dos animais(MOLINA-HERNÁNDEZ, et al. 2005). Teste 
sobre os efeitos comportamentais usando a metodologia de campo aberto com 
Cituslimon em diferentes doses constatou um resultado que também tende para uma 
atividade ansiolítica desse composto (KHAN, et al. 2015). 

Em relação ao teste de labirinto em cruz elevado, observou-se que o 
tratamento com o extrato de M. maracasana nas doses de 125, 250 e 500 mg/Kg de 
peso corporal, causou uma leve diminuição do número de entradas nos braços abertos 
do labirinto quando comparadas ao grupo controle. Quanto ao tempo de permanência 
nos braços abertos observou-se um aumento no tempo de permanência na dose de 
500 mg/kg.Em relação a entrada dos camundongos nos braços fechados não foram 
observadas alterações significativas entre os grupos. No entanto, na observação do 
tempo de permanência nos braços fechados do labirinto foi observada uma leve 
diminuição em todas as doses do extrato, igualando-se ao resultado do grupo controle 
positivo. 

Deste modo, é possível afirmar que o extrato de M. maracasana nas doses 
testadas, apesar de apresentar leves alterações nos parâmetros avaliados no labirinto 
em cruz elevado, não apresenta diferença estatística significativa para possibilitar a 
afirmação de que o extrato apresentou atividade ansiolítica neste teste. Estes 
resultados se assemelham a estudos realizados com Citrusaurantium por via 
inalatória, o qual não apresentou diferença significativa no mesmo teste mesmo 
apresentando diminuição dos parâmetros de ambulação e defecação no teste de 
campo aberto (LEITE, et al., 2008). 

CONCLUSÃO 
Baseando-se nos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que o 

extrato de Metrodorea maracasana apresenta potencial aplicação clínica no 
tratamento de transtornos de ansiedade. Porém, novas investigações são necessárias, 
utilizando outras metodologias de avaliação de atividade ansiolítica, a fim de confirmar 
os resultados aqui apresentados. 
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3
, Rebeca Queiroz Panta de Jessus

4
,  
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5 
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Resumo: Esse estudo teve como objetivo a análise palinológica do samburá (pólen) 

de Melipona mondury em um fragmento de Mata Atlântica no estado da Bahia. As 

coletas do material palinológico foram realizadas diretamente de 10 caixas 

convencionais de M. mondury, no período de setembro/2014 a maio/2105 no 

meliponário Fazenda Dois Irmãos, no município de Nova Ibiá – BA. Foram obtidas 80 

amostras do pólen, e posteriormente todas foram acetolisadas e analisadas 

quantitativas e qualitativamente. Foram visualizados 35 morfotipos polínicos. As 

famílias mais representativas foram Melastomataceae (20%) e Myrtaceae (15%), 

Fabaceae (12%), Sapindaceae (7%), Solanaceae (9%). Melastomataceae (62,01%), 

Myrtaceae (44%), Fabaceae-Caesalpinoideae (69,03%), e Oxalidaceae (59,02%). 

Portanto, os resultados contribuem para oportunidade de sensibilização da população 

local sobre a importância ecológica das abelhas sem ferrão, estimulando o 

desenvolvimento da pastagem meliponícola e respectivamente promovendo a 

recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica baiana. 

 

Palavra Chave: Abelhas sem ferrão, Mata Atlântica, Polinização. 

 

TITLE  Spectrum Pollen in Samburá (Pollen) in Melipona mondury 
(Hymenoptera:Apidae)¹. 
 

Abstract: The present study aimed to pollen analysis of the creel ( pollen ) of Melipona 
mondury in a forest fragment in the state of Bahia. The collections of palynological 
material were made directly to 10 conventional boxes M. mondury , from September / 
2014 to May / 2105 in meliponary Dois Irmãos in the municipality of Nova Ibiá – 
BA.Samples 80 were obtained from the pollen, and subsequently analyzed and all 
were acetolisada quantitative and qualitatively. They were viewed 35 morphotypes 
pollen The most representative families were melastomataceae (20 %) and Myrtaceae 
(15% ) , Fabaceae (12% ) , Sapindaceae (7% ) , Solanaceae ( 9%). Melastomataceae ( 
62.01 %) , Myrtaceae (44% ) , Fabaceae - Caesalpinoideae ( 69.03 % ) and 
Oxalidaceae ( 59.02 %).The results contribute to the local population awareness 
opportunity on the ecological importance of stingless bees , stimulating the 
development of meliponícola respectively pasture and promoting the recovery of 
degraded areas of Bahia's Atlantic Forest 
       

Keys words: Atlantic forest, Pollination, Stingless bees. 
 

 

Introdução 

 

      As abelhas sem ferrão, meliponíneos, pertencem à família Apidae, subtribo 

Meliponini, que incluí o gênero Melipona. São polinizadores de plantas nativas ou 

exóticas, da mata atlântica. No meio de tantas interações, das abelhas com a mata 

atlântica, sobressai, atividade de meliponicultura ou seja a criação desse organismo 

em caixas convencionais, com isto haverá a facilidade para captura dos produtos 
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produzidos pelas abelhas (mel, pólen e própolis) são consideradas atividades 

socioeconômicas no norte e nordeste do Brasil e outras regiões. Dentre  meliponíneos, 

encontrados no estado da Bahia a Melipona mondury Smith 1863 (uruçu-amarela) é 

uma espécie importante para a conservação da Mata atlântica e com possível 

atividade de meliponicultura. 

      Entretanto, alguns estudos vêm apontando o declínio populacional e de espécies 

das abelhas nativas, causados, principalmente, pela perda dos ambientes naturais, 

causadas por ações antrópicas. Com a extinção das abelhas, dentre elas da espécie 

Melipona mondury terá como consequência a  perda nas populações de vegetais que 

necessitam desse grupo insetos  para sua polinização e assim garantir a sua 

existência.. Assim, são necessários estudos sobre essas populações e sua interações, 

ou seja, para preservação e conservações da fauna e flora . Nesse sentido, objetivo do 

presente estudo palinológico do samburá (polén) Melipona mondury, no estado da 

Bahia para identificar as espécies vegetais visitadas por essa espécie.. 

Material e métodos  

 

      Foram coletadas 80 amostras com 4 gramas de polén de Melipona mondury  
(uruçu-amarela), em 10 caixas no meliponário na Fazenda Dois Irmãos (13°44’0,96”S 
e 39°23’9,75W) a 212 m de altitude, no município de  ova Ibiá – BA, Brasil, no período 
de de setembro 2014  a maio de 2015. Os matérias biológicos foram preparados com 
metodologia  padrão, da acetólise (Erdtman, 1960) logo após centrifugadas para  a 
consecução  polínica. Desses materiais que foram devidamente preparados, foram 
feitas duas lâminas com auxilio de gelatina glicerinada, e fechadas com esmaltes 
incolor.  
      Logo após, os grãos de pólen devidamente foram fotografados em fotomicroscópio 
e para suas análises qualitativas  de comparação de tipos polínicos encontrados com 
auxílio de (catálogos polínicos) e estudos acadêmicos ,para identificação a níveis de 
família, e quando possível de gênero  até  espécie. Os tipos polínicos analisados 
quantitativamente, com contagens mínimas de 300 grãos de pólen/repetição/amostra, 
e seguidamente  o percentual de ocorrência mensalemente, como escrito por 
Louveaux et al.,(1978), os espectros polínicos podem ser classificados como: pólen 
dominante (>45% do total de grãos) (PD), pólen acessório (16 a 45%) (PA), pólen 
isolado importante (3 a 15%) (Pii) e pólen isolado ocasional (<3%) (PIO) . ).  
      A classificação é configurada com as frequências relativas dos tipos polínicos entre 
os materiais biológicos ,através da fórmula: f = (ni/N) x100, onde f = frequência relativa 
do tipo polínico i na amostra j; ni = número de grãos de pólen do tipo polínico i na 
amostra j; N = número total de grãos de pólen na amostra j (CARVALHO e MARCHINI, 
1999). 
 

Resultados e discussão 

        As famílias mais representativas foram Melastomataceae (20%) e Myrtaceae 

(15%), Fabaceae (12%), Sapindaceae (7%), Solanaceae (9%). As famílias que 

apresentaram maior riqueza de espécies foram: Myrtaceae (14%), Euphorbiaceae 

(14%), Melastomataceae (12%) e Asteraceae (9%). Estudos com a flora meliponícola 

no redor do meliponário, conferi com alguns estudos aplicados em trabalhos  com 

abelhas do gênero Melipona em diversas regiões do Brasil,  descartando  as famílias 

Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae e Solanaceae para os pastos meliponícolas  em 

constituição (Rodrigues et al., 2003; Silva, 2006). 

       Assim, foram visualizados cerca 35 morfotipos, dentres estes os  dominantes 
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pertenceram à famílias  Melastomataceae (62,01%), Myrtaceae (44%), Fabaceae-

Caesalpinoideae (69,03%), e Oxalidaceae (59,02%). Quanto os morfotipos acessórios 

destaque para Myrtaceae (29,3%) e algumas famílias como Arecaceae, Fabaceae-

Mimosoideae, Euphorbiaceae, Bignoniaceae foram consideradas também importantes 

fontes de Pólen Isolado (< 3%). Como destaque os PD, muitas vezes são 

considerandos os mais importantes, mas ressaltando mesmo em pequenas 

quantidades os graõs de polén PIO, pode considera que a região em estudo tem um 

pouco de várias espécies de vegetação ou  uma baixa disponibilidade de recursos 

polínicos para a M. mondury. 

      Os morfotipos polinicos que estiveram presentes na maioria das amostras 
analisadas foram Cassia reticulata (Fabaceae- Caesalpinoideae), Psidium guajava 
(Myrtaceae), cc (Melastomataceae) e Clidemia capitellata (Melastomataceae). 
Destacando para composição polínica dos meses de novembro, outubro, 
dezembro/2014 e maio/2015. Quanto às observações sobre a composição floral em 
torno do meliponário estudado, Asteraceae, Fabaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae, e 
Melastomataceae. Dentro dessas famílias destaca-se Miconia (Melastomataceae), 
Solanum (Solanaceae), e Vernonia (Asteraceae). pois são consideradas interessantes 
e importantes fontes de recursos poliníferas para as abelhas nativas sem ferrão, pois 
se encontram disponíveis praticamente em todas as épocas do ano, inclusive nas de 
escassez de recursos florais no período da seca consequentemente a baixa na 
disponibilidade de florada. 
     Nas análises palinológicas, as espécies arbóreas predominantes foram: Cassia 
reticulata (Fabaceae – Caesalpinoideae), Acacia sp. (Fabaceae – Mimosoideae), 
Miconia I e II (Melastomataceae), Psidium guajava e Myrcia sp. (Myrtaceae), e 
Averrhoa carambola (Oxalidaceae), caracterizando as mesmas como pólen polifloral.  
Na Mata Atlântica o fragmento florestal  no qual foi realizada estudo, apesar de estar 

localizado em uma área antropizada, mostra-se  conservado levando em consideração 

a diversidade e cobertura vegetal local ao redor do meliponário, isso evidencia 

vantagens ecológicas no papel para a conservação de recursos regionais 

proporcionados do sistema cacau-cabruca (Setenta et al., 2005). 

 

CONCLUSÕES 

        Pode-se concluir que a flora meliponícola disponível para Melipona mondury no 

fragmento estudado é diversificada, o que se torna importantes para a espécie, pois os 

recursos florais encontram-se disponíveis durante vários meses do ano. Há 

composição polínica (samburá), á predominância de Melastomataceae, Myrtaceae, 

Fabaceae, de porte arbóreo, caracterizando o pólen como polifloral. Nossos resultados 

podem contribuir para o conhecimento da flora meliponícola local e consequentemente 

conservação das espécies vegetais da Mata Atlântica como das abelhas nativas sem 

ferrão do estado baiano. 
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Análise do Zooplâncton na Represa da Barragem do Crisciúma (Rio 
Crisciúma, Jequié-BA)1 

Alan Cleber S. da Silva
2
, Sérgio Luiz Sonoda

3 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar a riqueza e densidade dos 
microcrustáceos planctônicos (Copepoda e Cladocera) e a distribuição vertical destes 
organismos na Represa da Barragem do Rio Crisciúma. As amostras foram coletadas 
em 28/05/2012, 03/04/2014, 24/05/2014 e 26/06/2015. Utilizou-se redes de plâncton 
de 68 µm e 35 µm de abertura de malha e as amostras foram fixadas com formol 4%. 
Verificou-se a ocorrência de onze espécies, sendo oito da Subclasse Cladocera 
(Bosmina tubicen, Bosmina hagmanni, Diaphanosoma spinulosum, Disparalona 
dadayi, Ceriodaphia cornuta, Macrothrix laticornis e duas espécies da Família 
Chydoridae não identificadas) e três da Classe Copepoda, sendo uma da Ordem 
Calanoida (Notodiaptomus cearensis) e duas da Ordem Cyclopoida (Thermocyclops 
minutus e Mesocyclops meridianus). Os Cyclopoida apresentaram uma maior 
dominância (densidade entre 10,255 ind.L-1 a 158,181 ind.L-1), seguido pelos 
Calanoida (0,771 ind.L-1  a 1,910 ind.L-1) e pelos Cladocera (0,078 ind.L-1  a 1,665  
ind.L-1). A distribuição vertical apresentou maior concentração de indivíduos nas 
regiões profundas em comparação a superfície.   

PALAVRA CHAVE: Cladocera, Copepoda, Limnologia   

TITLE: Zooplankton Analyzes in the Crisciuma Dam Reservoir (Crisciuma River, 
Jequié-BA)1.  

ABSTRACT: The Crisciuma Dam Reservoir is located at Jequié-BA, and it is one of 
the main water supply reservoir of this city. This study aimed to analyze the richness 
and density of planktonic microcrustaceans (Copepoda and Cladocera) and verifying 
the vertical spatial distribution of the same. The samples were collected in 28/05/2012, 
04/03/2014, 05/24/2014 and 06/26/2015. A plankton nets of 68 µm and 35 µm mesh 
were used and samples were fixed with 4% formaldehyde. It has been found the 
occurrence of eleven species, eight of Cladocera (Bosmina tubicen, Bosmina 
hagmanni, Diaphanosoma spinulosum, Disparalona dadayi, Ceriodaphia cornuta, 
Macrothrix laticornis and two species not identified of Chydoridae) and three of 
Copepoda, one of Order Calanoida (Notodiaptomus cearensis) and two of Order 
Cyclopoida (Thermocyclops minutus e Mesocyclops meridianus). Cyclopoida showed 
greater dominance (density varying between 10,255 ind.L-1 to 158,181 ind.L-1) followed 
by Calanoida (0,771 ind.L-1 - 1,910 ind.L-1) and Cladocera (0,078 ind.L-1 - 1,665 ind.L-1). 
The vertical distribution showed greater concentration of individuals in the deeper 
regions than the surface.   

KEYSWORDS: Cladocera, Copepoda, Limnology   

INTRODUÇÃO 

Represas artificiais são construídas a partir do represamento de rios para 
acumulação de água, com intuito de garantir uma demanda hídrica em uma 
determinada localidade (ESTEVES, 1998). Entretanto, o represamento de um rio pode 
ocasionar diversos impactos, como surgimento de um novo habitat aquático, 
transformando um ambiente lótico (rio) em lêntico (represa).  

1
 Apoio Financeiro: Fapesb 

2
 Graduando em Ciências Biológicas – Departamento de Ciências Biológicas da UESB – Campus de 

Jequié/BA. E-mail : alancleber007@hotmail.com 
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de Ciências Biológicas 
Os organismos planctônicos em ambiente de pouco fluxo de água se multiplicam antes 
de serem deslocados e se estabelecem no novo ambiente formado (BAXTER, 1977). 
Lagos e reservatórios possuem um gradiente vertical físico-químico, apresentando 
mudanças temporais, interferindo na reprodução, predação e migração, resultando em 
uma distribuição espacial heterogêneo de indivíduos nas diferentes camadas 
(FALÓTICO, 1993, apud RAMOS et al., 2009).  

 Os organismos planctônicos possuem diferentes grupos, sendo formado pelo 
bacterioplâncton, fitoplâncton e zooplâncton. São seres minúsculos que detém pouco 
poder de locomoção e estão dispersos na coluna d’água (ESTEVES, 1998; WETZEL, 
1993). Os microcrustáceos planctônicos são formados pela Subclasse Copepoda e 
pela Classe Cladocera (ESTEVES, 1998; WETZEL, 1993).  Possuem grande 
importância ecológica, pois consomem o fitoplâncton e servem de alimento para 
peixes e outros organismos (ELMOOR-LOUREIRO, 1997; ESTEVES, 1998) e podem 
ser usados como bioindicadores ambientais, pois são sensíveis à mudanças na 
qualidade da água (MARCELINO, 2007). 

Este trabalho teve como objetivo analisar a riqueza e densidade dos 
microcrustáceos planctônicos (Copepoda e Cladocera) da Barragem do Rio Crisciúma, 
bem como analisar a distribuição vertical desses organismos na coluna d’água.   

MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas foram realizadas na Barragem do Rio Crisciúma no município de 
Jequié (BA), nas datas de 28/05/2012, 03/04/2014, 24/05/2014 e 26/06/2015.  
Amostras qualitativas foram obtidas com uma rede cônica de 68 µm de abertura de 
malha, realizando-se arrastos verticais do fundo para a superfície. Amostras da 
superfície e fundo foram recolhidas separadamente com o auxílio de uma garrafa de 
van Dorn e filtradas em uma rede 35 µm de abertura de malha. Todas as amostras 
foram fixadas em formol 4% e armazenadas em frascos de 200 mL. As análises 
qualitativas e quantitativas ocorreram em Laboratório com o auxílio de 
estereomicroscópios, microscópios ópticos e utilizando as bibliografias especializadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Barragem do Rio Crisciúma apresentou onze espécies de microcrustáceos 
planctônicos. Os Cladocera apresentaram maior diversidade, com oito espécies 
(Bosmina tubicen Brehm, 1953, Bosmina hagmanni Stingelin, 1904, Diaphanosoma 
spinulosum Herbst, 1967, Disparalona dadayi Birge, 1910, Ceriodaphia cornuta Sars, 
1886 e Macrothrix laticornis Jurine, 1820) e duas espécies da Família Chydoridae não 
identificadas. Os copépodos Cyclopoida apresentaram duas espécies (Thermocyclops 
minutus Lowndes, 1934 e Mesocyclops meridianus Kiefer, 1926) e os copépodos 
Calanoida apenas uma espécie (Notodiaptomus cearensis Wright, 1935).   

Cyclopoida apresentou densidade variando entre 10,255 ind.L-1 (em 
26/06/2015) e 158,181 ind.L-1 (em 03/04/2014), Calanoida entre 0,771 ind.L-1 (em 
28/05/2012) e 1,910 ind.L-1 (em 26/06/2015) e Cladocera entre  0,262 ind.L-1 (em 
26/06/2015) e 0,078 ind.L-1 (em 24/05/2014). Os copépodos Cyclopoida 
predominaram, variando entre 82,522% a 98,453%, os copépodos Calanoida variaram 
entre 1,021% a 15,372%, e os cladóceros variaram entre 0,211% a 2,107%.    

Entre os copépodos as formas jovens predominaram em relação aos indivíduos 
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adultos. Nos Cyclopoida os náuplios variaram entre 50,406% a 89,050%, copepoditos 
entre 4,109% a 19,576%, T. minutus adultos entre 2,411% a 12,482% e M. meridianus 
adultos entre 0,006% a 0,057%. Nos Calanoida os náuplios variaram entre 0,491% a 
4,698%, os copepoditos entre 0,412% a 7,371%, e N. cearensis entre 0,063% a 
3,303%.  

A baixa riqueza de espécies de copépodos Cyclopoida observada pode ser um 
indicador de que a Represa da Barragem do Rio Crisciúma seja um ambiente 
oligotrófico. Segundo Silva (2003), em reservatórios do estado de São Paulo, a maior 
riqueza de Cyclopoida foi observada na represa de Barra Bonita, a mais eutrofizada, 
enquanto nas represas de Estreito e Volta Grande, as de menor grau de trofia, não 
houve a ocorrência de Cyclopoida. Além disso, segundo este autor, nas represas de 
menor trofia no estado de São Paulo a espécie T. minutus dominou com mais de 60% 
sobre as outras espécies deste grupo. A baixa concentração de copépodos Calanoida 
observada, também pode estar associada à ambientes oligotróficos, pois os resultados 
obtidos por Eskinazi-Sant'Annaet et al. (2007) em reservatórios do nordeste brasileiro 
indicam que o predomínio de Calanoida se faz presente em ambientes mais 
eutrofizados.    

Nos dias 24/05/2014 e 26/06/2015 a densidade de Cepopoda e Cladocera foi 
maior nas regiões profundas. Em 28/05/2012 a concentração dos copépodos 
Cyclopoida (75,115 ind.L-1 na superfície e 155,575 ind.L-1 no fundo) e dos cladóceros   
(0,250 ind.L-1 na superfície e 0,900 ind.L-1 no fundo) foi mais abundante no fundo, 
entretanto, os copépodos Calanoida foram mais abundantes na superfície (1,700  
ind.L-1 na superfície e 1,250 ind.L-1 no fundo). A distribuição dos organismos que 
apresentam migrações verticais pode está associada à mudanças de luminosidade 
solar, distribuição de alimento, estratificação térmica e de oxigênio, além da predação 
(PREVIATTELLI et al., 2005; ESTEVES,1998).     

CONCLUSÕES 

A baixa diversidade de Cyclopoida e o predomínio da espécie T. minutus neste 
grupo pode indicar que a Represa da Barragem do Rio Crisciúma apresenta um 
estado de baixa trofia. Porém, são dados preliminares, necessita-se de uma análise 
mais detalhada e com uma maior amostragem, além de uma avaliação do estado 
trófico através de outros métodos concomitante à análise da comunidade 
zooplanctônica.   
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXTRATO DE ZANTHOXYLUM MONOGYNUM 
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Resumo: O estudo em questão visou avaliar os efeitos do extrato de Zanthoxylum 
monogynum sobre o sistema nervoso de roedores. Para avaliação geral do efeito do 
extrato de Zanthoxylum monogynum foram realizados os testes de triagem 
farmacológica comportamental e do rota-rod. Neste estudo, foram utilizados, no total, 
48 camundongos (Mus musculus) albinos, machos e com peso aproximado entre 35-
40g. A partir da triagem farmacológica, observou-se que não houve alteração 
indicativa de depressão ou estímulo no SNC dos animais, assim como, não foram 
detectados sinais de toxicidade ou mortes, passadas 72h da administração do extrato. 
No teste do rota-rod não foram detectadas alterações indicativas de incoordenação 
motora. Diante destes resultados o extrato de Zanthoxylum monogynum não 
demonstrou ação sobre o SN, nem interferiu com a coordenação motora dos animais. 
 
Palavras-chave: Farmacologia, Zanthoxylum monogynum, Camundongos. 
 
 

EVALUATION OF ZANTHOXYLUM MONOGYNUM EXTRACT ON THE CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM OF ADULT SWISS MICE. 

 

Abstract:  The present study aimed to evaluate the effects of the Zanthoxylum 
monogynum extract on the nervous system of rodents. To evaluate the general effects 
of this extract the behavioral pharmacological screening and the rota-rod test were 
performed. In this study, it was used a total of 48 male mice (Mus musculus), and 
approximate weight between 35-40g. From the pharmacological screening, it was 
observed that there was no change indicative of depression or stimulation of the CNS 
of the animals as well as were not detected signs of toxicity or death past 72 hours 
from the extract administration. In the rota-rod test was not detected indicative changes 
of motor coordination. Therefore, the Zanthoxylum monogynum extract showed no 
action on the CNS nor interfered with motor coordination. 
 
Key words: Pharmacology, Zanthoxylum monogynum, Mice. 

INTRODUÇÃO 

A adoção de plantas para fins terapêuticos não é atual. Trata-se de uma 

tradição familiar antiga, passada de pais para filhos, que se tornou uma das bases da 

medicina popular brasileira (Simões et al., 1998). 

Embora o uso de plantas medicinais se constitua em prática cultural, sua utilização 

tradicional se distingue da fitoterapia enquanto prática oficial de saúde por exigir, 

nesse caso, a observação das regras estabelecidas pelo Sistema de Saúde que prevê 

a garantia de qualidade, segurança e eficácia às terapias instituídas (Michiles, 2004). 
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Dentre as plantas estudadas, as do gênero Zanthoxylum, família Rutaceae, 

contam com espécies amplamente distribuídas no cerrado brasileiro (Melo & Zickel, 

2004), com alguns de seus componentes sendo foco das pesquisas químicas e 

biológicas, tanto que já foram investigados quanto a propriedades antimicrobianas, 

antimaláricas, antinociceptivas, quimioterápicas e até mesmo anti-helmínticas (Jullian 

et al., 2006; Villalba et al., 2007). Em muito a Zanthoxylum monogynum se assemelha 

às demais espécies, tendo apenas algumas alterações estruturais (Melo & Zickel, 

2004). Entretanto, escassas informações são encontradas a seu respeito, 

principalmente relacionadas ao estudo de suas possíveis propriedades terapêuticas. 

Desta forma, o estudo em questão visou avaliar os efeitos do extrato sobre o 

sistema nervoso de camundongos, seguindo a hipótese de que essa espécie pode ter 

propriedades farmacológicas, uma vez que outras espécies do mesmo gênero já 

tiveram estes efeitos confirmados por experimentos com roedores. A pesquisa tem 

também o intuito de contribuir, a partir da publicação de seus resultados, para a 

melhoria das condições de vida dos indivíduos, pois o conhecimento destes efeitos 

permitirá importantes avanços terapêuticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Animais  

Foram utilizados 48 camundongos suíços (Mus musculus), albinos, machos, 

com peso aproximado entre 35 a 40g, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. Os animais foram mantidos, no biotério da 

UESB/Campus de Jequié, em gaiolas de polipropileno, forradas com maravalha, sob 

temperatura de 20 a 22°C, ciclos de 12h claro/12h escuro e sob dieta de ração e água 

ad libitum. Os testes foram realizados também no biotério da UESB - Campus Jequié. 

 O projeto para a realização dos experimentos foi aprovado pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

sendo registrado sob protocolo 011/2011. 

Triagem farmacológica comportamental 

Para avaliação do efeito do extrato de Zanthoxylum monogynum sobre o 

sistema nervoso de camundongos, foi realizada a Triagem Farmacológica 

Comportamental. Os animais foram divididos em quatro grupos de tratamento que 

receberam, por via oral, o veículo (grupo controle) ou o extrato nas doses de 75, 150 e 

300mg/kg de peso corporal (grupos experimentais). Após a administração, os animais 

foram observados aos 30, 60, 120 e 240 minutos, para verificação de possíveis mortes 

ou alterações de comportamento, indicativos de atividade estimulante ou depressora 

do SNC (Almeida & Oliveira, 2006). 
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Teste do tempo de permanência na barra giratória (Rota-rod) 

É um teste apropriado para detectar o relaxamento muscular ou incoordenação motora 

produzida por agentes farmacológicos, tais como relaxantes musculares esqueléticos 

ou depressores do SNC, como os ansiolíticos (Carlini & Burgos, 1979; Mattei & 

Franca, 2006; Pultrini et al., 2006). Os animais (n=8) foram divididos em grupo controle 

que recebeu o veículo e grupo experimental tratado com o extrato na maior dose 

avaliada (300mg/Kg). O tempo que os camundongos permaneceram na barra (máximo 

de 180 segundos) foi cronometrado aos 30, 60 e 120 minutos após a administração 

das substâncias testadas, e quanto menor o tempo de permanência na barra giratória, 

maior o efeito relaxante muscular da substância testada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Triagem Farmacológica Comportamental 

Observou-se que após a administração oral do extrato nas doses crescentes de 75, 

150 e 300 mg/kg de peso corporal, não houve alteração indicativa de depressão ou 

estímulo do SNC dos camundongos. Assim como, não foram detectados sinais de 

toxicidade ou mortes, passadas 72 horas da administração do extrato. 

O extrato pode ser considerado seguro em doses até 300mg/kg de peso 

corporal dos camundongos, tanto no que se refere à letalidade, quanto aos efeitos 

adversos de toxicidade. Observação semelhante ocorreu em estudos envolvendo 

Zanthoxylum capense, com a administração oral de doses crescentes do extrato 

variando de 100 a 3200mg/kg, bem como em estudos realizados com Zanthoxylum 

armatum, em administração intraperitoneal de até 2000mg/kg nos roedores 

(Amabeoku & Kinyua, 2010; Ibrar et al., 2012).  

Teste do Rota Rod 

Não houve diferença significativa entre os grupos controle e experimental, em nenhum 

dos tempos avaliados (Tabela 1). Demonstrando não haver interferência do extrato na 

coordenação motora dos animais. 

 

TABELA 1. Efeito do extrato de Zanthoxylum monogynum (Zm) sobre o tempo de 

permanência (s) de camundongos no teste da barra giratória aos 30, 60 e 120 min de 

observação. 

             GRUPOS  Tempo de permanência na barra giratória (segundos) 

T30  T60  T120 

Controle 177,0 ± 2,7 180,0 ± 0,0 178,1 ± 1,9 

Zm 300 180,0 ± 0,0 178,1 ± 1,9 180,0 ± 0,0 

Resultados expressos em média ± e.p.m. (n=8). Teste t’ de Students. 
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O extrato de Zanthoxylum monogynum não afetou a coordenação motora dos 

animais, uma vez que não houve diferença significativa entre os grupos controle e 

experimental em relação ao tempo de permanência dos animais na barra giratória aos 

30, 60 e 120min de observação. Tais resultados foram semelhantes aos observados 

em estudo realizado com extrato de Zanthoxylum rhoifolium administrado a 

camundongos suíços, nas doses de 75, 150 e 300 mg/kg (Pereira et al., 2010).  

 

CONCLUSÕES  

No presente estudo, através dos testes da triagem farmacológica 

comportamental e do rota-rod, não foram detectadas alterações, em comparação com 

o grupo controle, que pudessem indicar atividade depressora ou estimulante do SN 

pelo extrato de Z. monogynum, nas doses avaliadas, pela via oral. 
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RESUMO. O consórcio entre leguminosas e gramíneas tropicais pode ser uma 
alternativa viável na recuperação de áreas degradadas, porém poucos estudos são 
realizados a respeito. Dessa forma, objetivou-se avaliar o efeito do consórcio com 
estilosantes sobre os teores de prolina e carboidratos de Brachiariadecumbens. O 
experimento foi realizado em uma área estabelecida de Brachiariadecumbens, no 
Campus Juvino Oliveira/UESB, cujo ensaio foi conduzido em um esquema fatorial 2 x 
2, sendo duas doses de nitrogênio (0 e 50 kg/ha de N) e dois arranjos de plantio 
(Brachiariadecumbens solteira e consórcio Brachiariadecumbens  x Stylosanthes cv. 
Campo Grande). A coleta das folhas para as avaliações foi realizada no final de cada 
estação, nas quais foi realizada a extração e quantificação de carboidratos solúveis e 
prolina. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e o 
desdobramento foi feito por contrastes ortogonais. A presença de estilosantes em 
consórcio com Brachiariadecumbens promove alterações nos teores de açúcares 
solúveis e prolina de folhas da braquiária, o que indica alterações no metabolismo 
dessas plantas. 
 
Palavras-chave: Consórcio; leguminosa x gramínea; carboidratos 
 

LEVELS OF PROLINE and carbs IN Brachiariadecumbens consortium LEAVES 
WITH Estilosantes 

 
ABSTRACT. Among the 1200 species that comprise the genus Croton (Euphorbiaceae 
family), is the Croton linearifolius, consisting of a shrub and is popularly known as Sails 
Pepper, considered rich in triterpenes and steroids, among other important compounds 
for biological activity. The species is found in the Caatinga biome, which is a semi-arid 
climate, so some strategies are important in the physiology of the species to survive. 
Thus, the objective was to evaluate the activity of α and b-amylase in stems of Croton 
linearifolius collected in their natural habitat, in months where rainfall was reduced. 
After analysis, the activity of α-amylase and b showed significant differences (p <0.05) 
between the evaluation periods. 
 
Keyworks: Anatomy, Caatinga, histochemical, Euphorbiaceae, flora, biopesticide 
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INTRODUÇÃO 
O consórcio entre leguminosas e gramíneas tropicais é alternativa mais 

econômica ao suprimento de nitrogênio ao sistema solo-planta-animal, esse nitrogênio 
incorporado estimula a reciclagem de nutrientes, desempenhando papel positivo na 
recuperação de áreas degradadas, evitando contaminação do ambiente, refletindo nos 
custos de produção por ser produto natural e de baixo custo (Barberoet al., 2010; 
Guimarães et al., 2009). 

Além da disponibilidade de nutrientes, que limita o desenvolvimento adequado 
da planta, a escolha adequada da espécie forrageira, a compreensão dos mecanismos 
morfofisiológicos e sua interação com o manejo e o ambiente, se tornam ferramentas 
importantes para a avaliação da dinâmica do crescimento de plantas forrageiras e sua 
viabilidade (Silva & Pereira, 2013). 

Na implantação do consórcio é necessário um manejo adequado a fim de 
promover o estabelecimento da leguminosa e da gramínea. Sabendo-se que o 
nitrogênio determina a velocidade de crescimento e produção da forragem (Silva et al., 
2008), por ser constituinte de importantes componentes celulares, como clorofila, 
proteínas e ácidos nucléicos, exigido em grande quantidade e limitante ao crescimento 
vegetal (Taiz&Zeiger, 2009), a adubação nitrogenada pode ser um mecanismo de 
aceleração do crescimento inicial das forrageiras, permitindo mais rápido 
estabelecimento do consórcio. 

Devido aos poucos trabalhos a respeito de consórcio, se torna necessário 
conhecer as respostas das plantas a essas condições. Dessa forma, objetivou-se 
avaliar o efeito do consórcio com estilosantes sobre os teores de prolina e carboidratos 
de folhas deBrachiariadecumbens. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado em uma área estabelecida de 

Brachiariadecumbens, localizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
Campus Juvino Oliveira. O ensaio foi conduzido em um esquema fatorial 2 x 2, sendo 
duas doses de nitrogênio (0 e 50 kg/ha de N) e dois arranjos de plantio 
(Brachiariadecumbens solteira e consórcio Brachiariadecumbens  x Stylosanthes cv. 
Campo Grande), disposto no delineamento em blocos casualizados, com quatro 
repetições. 

Após rebaixamento da gramínea, a uma altura de 5 cm da superfície do solo, 
foi realizada a semeadura da leguminosa, seguindo a recomendação de plantio em 
consórcio de 3kg de sementes/ha. Após o crescimento da leguminosa, foi realizado 
novo corte de rebaixamento da Brachiariadecumbens, e realizada a adubação 
nitrogenada de 50 kg/ha de nitrogênio. 

A coleta das folhas para as avaliações foi realizada no final de cada estação, 
as quais foram secas em estufa a 65°C por 72 horas. Os carboidratos solúveis foram 
extraídos com a homogeneização de 300 mg de massa seca de folhas em 12 mL de 
tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,0) acrescido de 20 mM de ácido ascórbico, 
seguido de centrifugação a 4.000 rpm por 20 minutos e coleta do sobrenadante. O 
processo foi realizado mais duas vezes e os sobrenadantes combinados. Os açúcares 
solúveis totais foram quantificados pelo método da Antrona (Dische, 1962) e açúcares 
redutores pelo método do ácido dinitrosalicílico (DNS) (Miller, 1959). 

Para a extração da prolina, 100 mg de massa seca de folhas foram 
homogeneizados 10 mL de ácido sulfosalicílico 3%, sob agitação a temperatura 
ambiente por 60 minutos. Após esse período o material foi filtrado em papel filtro e 
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realizada quantificação segundos Bates (1973). 
Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e para as 

variáveis cujo efeito foi significativo, o desdobramento foi feito por contrastes 
ortogonais, adotando até 10% de probabilidade para o erro tipo 1. O contraste avaliado 
foi Brachiariadecumbens solteira ou consorciada independente da adubação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em folhas de braquiária, o consórcio foi responsável por alterações nos teores 
de açúcares (P<0,10), com reduções no AST no outono (11,4%) e primavera (7,9%) e 
aumento no verão (15,2%), assim como, aumento de 8,2% nos teores de AR no 
inverno.  

As folhas são órgãos fonte, onde os carboidratos são produzidos por meio da 
fotossíntese e transportados para outros órgãos, não permanecendo em grandes 
quantidades, e sendo diretamente influenciado pelo estresse hídrico (Taiz&Zeiger, 
2009; Valliyodan&Nguyen, 2006). A disputa pela água disponível no solo, por duas 
espécies no consórcio pode ter ocasionado estresse hídrico para as plantas, refletindo 
nos teores de açúcares das folhas. 

Os teores de prolina em folhas de braquiária foram influenciados pelo sistema 
de cultivo (P<0,10), onde o consórcio aumentou em 15,4 e 21,7% no outono e inverno, 
respectivamente, e diminuiu os teores em 28,5% no verão. A prolina é um aminoácido 
que apresenta nitrogênio em sua constituição, e geralmente é sintetizado na presença 
de estresse ambientais, principalmente hídrico e salino, sendo acumulado como 
resultado da inibição da síntese protéica ou pela degradação desta, levando ao 
acúmulo de aminoácidos e aminas livres (Sekiet al., 2007). 

Alterações na concentração desse soluto em meio celular ajuda na prevenção 
contra perda de água e na manutenção do turgor, o que ressalta sua função na 
proteção celular ou na manutenção da estrutura dos componentes celulares, que 
geralmente é encontrada em níveis mais elevados em plantas tolerantes do que em 
sensíveis (Sekiet al., 2007; Ashraf&Foolad, 2007). 

 
 

 
CONCLUSÃO 

A presença de estilosantes em consórcio com Brachiariadecumbens promove 
alterações nos teores de açúcares solúveis totais e prolinanas folhas da braquiária, o 
que indica alterações no metabolismo dessas plantas. Mais estudos são necessários 
para a compreensão das respostas das plantas ao consórcio para a melhoria nas 
estratégias de manejo. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS ABELHAS VISITANTES DAS FLORES DE CAFÉ 

EM QUATRO SISTEMA DE CULTIVO NA REGIÃO DA BARRA DO 

CHOÇA13 

Vinhas. A.L.A14, Perez-Maluf R15 

O Brasil é considerado atualmente um dos grandes produtores mundiais de 
café. As principais áreas de cultivo do café são distribuídas entre os estados da 
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e São Paulo. Na Bahia, 
as principais regiões produtoras do café estão localizadas no sudoeste. Em 
Barra do Choça são cultivados em altitudes de 800 a 900 metros, tornando 
favorável para a produção de café especial com a contribuição de 
polinizadores. As abelhas são elementos importantes para a o processo 
reprodutivo de plantas pela ação da polinização, contribuindo para o aumento 
de produção de frutos e sementes. O estudo possui como objetivo realizar um 
levantamento da entomofauna benéfica associada ao cafeeiro em diversos 
sistemas de cultivo no município da Barra do Choça – BA. Foi analisada a 
diversidade de abelhas de diferentes sistemas de cultivo de café em quatro 
fazendas, no período de Agosto de 2014 a Julho de 2015. Foram coletadas 326 
espécimes: Apis mellifera (48%), Trigona spinipes (25%), Schwarziana 
quadripunctata (17%), Paratrigona sp. (4%), Tetragonistica angustula (2%), as 
demais abelhas identificadas foram: Augochlorodes sp., Diadasia sp., 
Augochloropsis, Exomalopsis sp. e Bombus sp. 
Palavras Chaves: Apidae, Coffea arabica, diversidade 

Characterization of bees coffee flower visitors in four farming system in 

the region of Barra do Choça 

Brazil is currently considered one of the world's coffee producers. The main 
areas of coffee cultivation are distributed among the states of Bahia, Espirito 
Santo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia and São Paulo. In Bahia, the main 
producing regions is located in the southwest. In Barra do Choça coffee grows 
at altitudes between 800-900, making it favorable for the production of special 
coffee with the contribution of pollinators. Bees are important to the reproductive 
process plants by the action of pollination, contributing to the increase in 
production of fruits and seeds. The study has aimed to survey the beneficial 
insect fauna associated with coffee in various cropping systems in the 
municipality of Barra do Choça – BA. We analyzed the diversity of bees of 
different coffee farming systems in four farms in August 2014 period to July 
2015. We collected 326 specimens: Apis mellifera (48%), Trigona spinipes 
(25%), Schwarziana quadripunctata (17%), Paratrigona sp. (4%), Tetragonistica 
angustula (2%). The other bees were identified as Augochlorodes sp Diadasia 
sp, Augochloropsis sp, Exomalopsis sp and Bombus sp. 
 
Keywords: Apidae, Coffea arabica , diversity 
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Introdução 

O Brasil é considerado atualmente um dos grandes produtores mundiais de 

alimentos, como arroz, feijão, milho, soja, café e trigo (SCOLARI, 2005). O 

cafeeiro é um arbusto perene, com caule lenhoso e folhas persistentes; suas 

flores são monoicas e devido a isso, podem se auto-polinizar.  (Setec/Mec, 

2005).  As principais áreas de cultivo do café são distribuídas entre os estados 

da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e São Paulo. 

(Setec/Mec, 2005). Na Bahia, as principais regiões produtoras do café está 

localizada no sudoeste da Bahia, composta pelos municípios de Vitoria da 

Conquista, Barra do Choça, Poções, Planalto, Encruzilhada, Ribeirão do Largo, 

Itambé, Caatiba, Iguaí, Nova Canaã, Boa Nova e Ibicuí (FERRAZ, 2013).  Em 

Barra do Choça o período de maior intensidade pluviométrica no Município vai 

de novembro a abril, os cafezais são cultivados em altitudes de 800 a 900 

metros, tornando favorável para a produção de café especial com a 

contribuição de polinizadores (Pereira et.al, 2011).  

As abelhas são da ordem dos Hymenoptera e Superfamília Apoidea, sendo 

elemento importante para a o processo reprodutivo de plantas pela ação da 

polinização, contribuindo para o aumento de produção de frutos e sementes 

(Almeida, 2002). 

O estudo possui como objetivo realizar um levantamento da entomofauna 

benéfica associada ao cafeeiro em diversos sistemas de cultivo no Planalto de 

Vitória da Conquista, município da Barra do Choça - BA. Outros objetivos foram 

identificar as abelhas visitantes florais associadas ao cafeeiro em diversos 

sistemas de cultivo, comparar a diversidade de insetos benéficos ao cultivo de 

café nos diferentes sistemas de cultivo e conhecer a variação temporal das 

espécies encontradas.  

Metodologia 

Foi analisada a diversidade de abelhas de diferentes sistemas de cultivo de 

café em quatro fazendas no Planalto de Vitória da Conquista, município da 

Barra do Choça, localizado na região Sudoeste da Bahia, a 27 km de Vitória da 

Conquista, no polígono formado pelos paralelos 14º 42’ e 15º 02’ Sul e 
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meridianos 40º 45’ e 40º 28’ Oeste possuindo em média 900 metros de altitude 

e uma área de 781,3 km2 . As fazendas foram diferenciadas pelos seus 

proprietários: João (cultura convencional), Rita (cultura orgânica sombreada) 

Eufrásio (cultura convencional sombreado)  e Joilson (cultura orgânica a pleno 

sol). O clima é tropical semiúmido, variando sempre do semiárido e seco a sub-

úmido (Soares, 2010), as coletas foram realizadas durante o período de Agosto 

de 2014 a Julho de 2015. Os cultivos foram percorridos com rede 

entomológica, realizando movimentos em oito ao longo das entrelinhas de 

plantio. Na florada do café, era dada prioridade da coleta as abelhas que eram 

visitantes florais. Os insetos coletados foram levados ao Laboratório de 

Biodiversidade do Semiárido– LABISA da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia. campus de Vitória da Conquista, onde foram identificados e 

armazenados 

Resultados e Discussão 

A florada ocorreu no período de Outubro a Novembro de 2014, a flor durou, em 

média, cerca de três dias desde sua abertura até murchar. Foram coletadas 

326 espécimes de abelhas, e entre as cinco famílias de abelhas encontradas 

no Brasil, estiveram presentes duas famílias Apidae e Halictidae associado ao 

café em Barra do Choça, dentre as espécimes de abelhas 48% correspondem 

a Apis mellifera (Linnaeus, 1758), 25% Trigona spinipes (Fabricius, 1793), 17% 

Schwarziana quadripunctata (Lepeletier, 1836), 4% Paratrigona sp., 2% 

Tetragonistica angustula (Latreille, 1811), as demais abelhas identificadas 

foram: Augochlorodes sp., Diadasia sp., Augochloropsis, Exomalopsis sp. e 

Bombus sp., como apresentado no Quadro 1.   

Quadro 1 – Total de abelhas coletas nas quatro fazendas amostradas durante 

a florada do café em Barra do Choça, Bahia. 
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Assim como visto no trabalho de MALERBO-SOUZA & SOUZA (2003) a 

frequência maior de polinizadores são A. mellifera e a T. spinipes possuindo 

grande importância para a polinização do café. Nas quatro fazendas a 

presença de abelhas foi maior durante a estação em que ocorreu a abertura 

floral no café nos meses de Outubro a Novembro de 2014. A formação do fruto 

após a florada durou em torno de cinco a seis meses, durante o período em 

que as flores estiveram ausentes a frequência de abelhas diminui 

drasticamente nas quatro fazendas. Para Souza (2007) as abelhas influenciam 

diretamente com a qualidade e quantidade de grãos de café, utilizando teste 

para verificação na produção de café com a presença e ausência de Apis 

mellifera constatou que cafezais que eram visitados por abelhas possuíam 

melhores resultados na produção (MALERBO-SOUZA & HALAK, 2012) 
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RESUMO 

 

A fim de esclarecer algumas respostas das plantas ao consórcio entre 

leguminosas e gramíneas para melhoria no manejo, objetivou-se quantificar os teores 

de clorofilas em folhas de Brachiaria decumbens adubada com nitrogênio e 

consorciada com estilosantes. O experimento foi realizado em uma área estabelecida 

de Brachiaria decumbens, no Campus Juvino Oliveira/UESB, cujo ensaio foi conduzido 

em um esquema fatorial 2 x 2, sendo duas doses de nitrogênio (0 e 50 kg/ha de N) e 

dois arranjos de plantio (Brachiaria decumbens solteira e consórcio Brachiaria 

decumbens x Stylosanthes cv. Campo Grande). A coleta das folhas para as avaliações 

foi realizada em meados de cada estação, quando foi realizada a extração e 

quantificação das clorofilas. Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e o desdobramento foi feito por contrastes ortogonais. Plantas em consórcio, 

e em presença de adubação nitrogenada no solo quando em menor disponibilidade 

hídrica, demonstram estarem em melhores condições fisiológicas, quanto ao conteúdo 

de clorofilas, comprovando a eficiência da combinação das espécies estudadas. 

Palavras-chave: Consórcio; Pastagens; Pigmentos 
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CHLOROPHYLL CONTENT IN INTERCROPPED WITH BRACHIARIA 
DECUMBENS FERTILIZED WITH NITROGEN OR ESTILOSANTES 

 

In order to clarify some responses of plants to the consortium between 

legumes and grasses to improve the management aimed to quantify the chlorophyll 

content in Brachiaria decumbens leaves intercropped with estilosantes. The 

experiment was conducted in an established area of Brachiaria decumbens in the 

Campus Juvino Oliveira / UESB, whose trial was conducted in a factorial 2 x 2, two 

nitrogen levels (0 and 50 kg N / ha) and two arrangements planting (Brachiaria 

decumbens single and consortium Brachiaria decumbens x Stylosanthes cv. Campo 

Grande). The collection of leaves for evaluations took place in the middle of each 

season, when the extraction and quantification of chlorophylls was held. Data were 

subjected to analysis of variance (ANOVA) and the split was done by orthogonal 

contrasts. Plants consortium, and in the presence of nitrogen fertilizer in the soil when 

in less water availability, are shown in better physiological conditions on the content of 

chlorophyll, proving the efficiency of the combination of the studied species. 

 

Keywords: Consortium, Pastures, Pigments 
. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consórcio entre leguminosas e gramíneas tropicais é alternativa mais 

econômica ao suprimento de nitrogênio ao sistema solo-planta-animal, esse nitrogênio 

incorporado estimula a reciclagem de nutrientes, desempenhando papel positivo na 

recuperação de áreas degradadas, evitando contaminação do ambiente, refletindo nos 

custos de produção por ser produto natural e de baixo custo (Barbero et al., 2010; 

Guimarães et al., 2009). 

Além da disponibilidade de nutrientes, que limita o desenvolvimento adequado 

da planta, a escolha adequada da espécie forrageira, a compreensão dos mecanismos 

morfofisiológicos e sua interação com o manejo e o ambiente, se tornam ferramentas 

importantes para a avaliação da dinâmica do crescimento de plantas forrageiras e sua 

viabilidade (Silva & Pereira, 2013). 

Na implantação do consórcio é necessário um manejo adequado a fim de 

promover o estabelecimento da leguminosa e da gramínea. Sabendo-se que o 

nitrogênio determina a velocidade de crescimento e produção da forragem (Silva et al., 

2008), por ser constituinte de importantes componentes celulares, como clorofila, 

proteínas e ácidos nucléicos, exigido em grande quantidade e limitante ao crescimento 

vegetal (Taiz & Zeiger, 2009a), a adubação nitrogenada pode ser um mecanismo de 

aceleração do crescimento inicial das forrageiras, permitindo mais rápido 

estabelecimento do consórcio. 



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 
213 

 

Devido aos poucos trabalhos a respeito de consórcio, se torna necessário 

conhecer as respostas das plantas a essas condições. Dessa forma objetivou-se 

quantificar os teores de clorofilas em folhas de Brachiaria decumbens adubada com 

nitrogênio e consorciada com estilosantes. 

  

MATERIAS E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em uma área estabelecida de Brachiaria 

decumbens, localizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus 

Juvino Oliveira. O ensaio foi conduzido em um esquema fatorial 2 x 2, sendo duas 

doses de nitrogênio (0 e 50 kg/ha de N) e dois arranjos de plantio (Brachiaria 

decumbens solteira e consórcio Brachiaria decumbens  x Stylosanthes cv. Campo 

Grande), disposto no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. 

Após rebaixamento da gramínea, a uma altura de 5 cm da superfície do solo, 

foi realizada a semeadura da leguminosa, seguindo a recomendação de plantio em 

consórcio de 3 kg de sementes/ha. Após o crescimento da leguminosa, foi realizado 

novo corte de rebaixamento da Brachiaria decumbens, e realizada a adubação 

nitrogenada de 50 kg/ha de nitrogênio. 

A coleta das folhas para as avaliações foi realizada em meados de cada 

estação, as quais foram imediatamente utilizadas. Para a extração das clorofilas, 200 

mg de massa fresca de três folhas por repetição, foram pesados e macerados em 

acetona 80% gelada, mantendo-se em condições de pouca iluminação. Em seguida, 

filtrou-se a solução, completando-se o volume para 15 mL com acetona a 80%, e 

realizou-se a quantificação em espectrofotômetro a 645 e 663 nm. O cálculo das 

clorofilas foi realizado com as seguintes fórmulas (Arnon, 1949): Clorofilas totais = 

(20,2 x Abs645) + (8,02 x Abs663); Clorofila a = (12,7 x Abs663) – (2,69 x Abs645) e 

Clorofila b = (22,9 x Abs645) – (4,68 x Abs663). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e para as 

variáveis cujo efeito foi significativo, o desdobramento foi feito por contrastes 

ortogonais, adotando até 10% de probabilidade para o erro tipo 1. Os contrastes 

avaliados foram: 1- o efeito da adubação nitrogenada na planta em monocultivo 

(Estilosantes Campo Grande ou Braquiária solteira sem adubação nitrogenada versus 

adubada com 50 kg de N/ha); 2- o efeito da adubação na planta consorciada 

(Estilosantes Campo Grande ou Braquiária consorciada sem adubação nitrogenada 

versus adubada com 50 kg de N/ha); e 3-Estilosantes Campo Grande ou Braquiária 

em monocultivo ou consorciadasindependente da adubação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No outono, houve efeito somente do consórcio (P<0,10), o qual elevou os 

teores de clorofilas totais (34,9%) e clorofila b (51,5%) da Braquiária (Tabela 1).  

Quando as condições de temperatura média foram mais baixas (21,5°C), no 

inverno, a presença de nitrogênio reduziu os teores de clorofila a em torno de 21,1% 

(Tabela 1). O mesmo foi observado na primavera, cuja redução da clorofila a (38,2%) 

refletiu em redução do teor de clorofilas totais (44,9%). 

 

Tabela 1. Efeito do sistema de cultivo e adubação nitrogenada sobre teores de 

clorofilas totais, a e b (mg.g-1 de MF), em folhas de Braquiária, nas estações do ano. 

 S * S 50N CS CS 

50N 

média CV 

(%) 

Contrastes** (P) 

OUTONO 1 2 3 

Braquiária          

Clorofilas totais 1,0 1,3 2,0 1,4 1,4 35,0 0,382 0,134 0,039 

Clorofila a 0,7 0, 8 1,0 0,8 0,80 34,9 0,487 0,287 0,252 

Clorofila b 0,3 0,5 1,0 0,7 0,6 46,2 0,392 0,112 0,016 

INVERNO    

Braquiária          

Clorofilas totais 2,0 2,3 2,5 2,4 2,3 18,5 0,499 0,917 0,180 

Clorofila a 1,2 1,3 1,5 1,2 1,3 11,6 0,114 0,016 0,163 

Clorofila b 0,9 0,9 1,0 1,2 1,0 41,8 0,928 0,365 0,376 

PRIMAVERA    

Braquiária          

Clorofilas totais 1,5 1,7 1,8 1,1 1,5 31,3 0,588 0,078 0,457 

Clorofila a 1,1 0,9 1,1 0,6 0,9 33,7 0,555 0,056 0,305 

Clorofila b 0,5 0,8 0,7 0,5 0,6 77,7 0,363 0,575 0,939 

VERÃO    

Braquiária          

Clorofilas totais 1,3 1,8 1,5 1,7 1,6 13,1 0,006 0,397 0,616 
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Clorofila a 1,0 1,2 1,1 0,8 1,0 28,0 0,337 0,178 0,396 

Clorofila b 0,3 0,6 0,4 0,9 0,6 44,2 0,105 0,037 0,169 

*S= solteiro; S 50N = solteiro + 50 kg/ha de N; CS = consorciado e CS 50N = consorciado 

+ 50 kg/ha de N 

**α=0,10 de probabilidade de erro tipo I. 1: contrastes entre plantas em monocultivo com 

ou sem adubação nitrogenada; 2: contrastes entre plantas consorciadas com ou sem 

adubação nitrogenada; 3: contraste entre plantas em monocultivo e consorciadas. P = 

valor de probabilidade 

No verão, houve aumento nos teores de clorofilas totais (38,5%) em plantas 

solteiras adubadas e da clorofila b (125%), nas plantas consorciadas em presença de 

nitrogênio (Tabela 1).  

Nos outros casos, não houve influência significativa em relação à presença de 

nitrogênio nem em função do consórcio sobre os teores de clorofila.  

Existe uma estreita relação entre clorofilas e potencial fotossintético das 

plantas, já que estas são responsáveis pela captação de energia luminosa, 

destacando-se aclorofila a como o principal pigmento dos complexos coletores de luz 

para as reações fotoquímicas (Taiz & Zeiger, 2009).  

Mesmo o nitrogênio sendo componente essencial de vários constituintes 

celulares, dentre eles a clorofila, cujas concentrações foliares refletem diretamente na 

eficiência fotossintética da planta (Taiz & Zeiger, 2009), que nesse estudo foi ofertado 

tanto pela adubação como pela fixação biológica do N atmosférico pela leguminosa, 

sua utilização pela planta é afetada por condições hídricas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pouca influência da presença de nitrogênio e/ou consórcio sobre os teores de 

clorofilas em folhas de Brachiaria decumbens, indicam a manutenção da atividade 

fotossintética e comprovam a eficiência na utilização do consórcio dessa gramínea 

com o estilosantes Campo Grande. 
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Contribuição à elaboração de uma base bibliográfica global sobre as espécies 
Neotropicais de Pheidole Westwood, 1839 
(Hymenoptera: Formicidae). 
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RESUMO 

 

As formigas são insetos sociais muito originais pela sua extraordinária 
diversidade taxonômica e ecológica. Dentre elas, as do gênero Pheidole exibem uma 
grande diversidade biológica e uma ampla distribuição geográfica, com mais de 1.000 
espécies em todo o mundo. O presente trabalho teve como objetivo contribuir com a 
elaboração de uma base bibliográfica completa sobre as descrições e revisões 
taxonômicas das espécies Neotropicais de Pheidole. A coleta de dados partiu das 
informações presentes no catálogo taxonômico mundial das espécies de Formicidae 
de Bolton et al.  (2014) Wilson (2003) e Longino (2009). A captura das referências 
bibliográficas referente às descrições originais das espécies foi realizada em várias 
fontes de literatura especializadas em formigas, tais como os sites Antcat.org, AntWeb, 
antBase e Hymenoptera online. Posteriormente, cada arquivo foi devidamente 
renomeado e indexado no programa Mantis® v.2.0 e no programa Mendeley Versão 
1.6. A construção da base bibliográfica de espécies de Pheidole esta sendo feita com 
sucesso. Até agora, esta base conta com as informações taxonômicas relativas a 504 
espécies de Pheidole para região Neotropical, de um total de 661 espécies descritas 
até o momento para esta região. A construção dessa base bibliográfica contribuirá 
diretamente para o sucesso no processo de identificações taxonômicas e nos 
trabalhos de descrições de espécies novas de Pheidole desenvolvidos no Laboratório 
de Biossistematica Animal. 

 

Palavras Chaves: Base bibliográfica, Formicidae, Mantis
®, Pheidole, Taxonomia. 

 
 

ABSTRACT 

 

Contribution to the elaboration of a global bibliographic base for 
Neotropical species of the taxon Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera: 
Formicidae). 

 

 

Ants are social insects very unique for its extraordinary taxonomic and 
ecological diversity. Among them, the genus Pheidole display great biological 
diversity and wide geographic distribution, with more than 1,000 species 
worldwide. The present study aimed to contribute to the elaboration of a 
complete bibliographic database of descriptions of Neotropical species and 
taxonomic revisions of Pheidole. Data collection started from the information 
present in the global taxonomic catalog of species of Formicidae Bolton et al. 
(2012) Wilson (2003) and Longino (2009). The capture of the references 
relating to the original descriptions of the species was in various literature 
sources specializing in ants, such as Antcat.org, AntWeb, antBase 
Hymenoptera and online sites. Subsequently, each file has been properly 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F8788146482053893&ei=TUTiU_yMMcGr8gGhlICwDA&usg=AFQjCNFreeKcwhnIYOEd8XwgsDb75OmtKg&sig2=TargGYx7A4p9C933rWp6eA&bvm=bv.72197243,d.b2U
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Flattes.cnpq.br%2F8788146482053893&ei=TUTiU_yMMcGr8gGhlICwDA&usg=AFQjCNFreeKcwhnIYOEd8XwgsDb75OmtKg&sig2=TargGYx7A4p9C933rWp6eA&bvm=bv.72197243,d.b2U
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renamed and indexed in Mantis® v.2.0 program. The construction of the 
bibliographic database of species of Pheidole this being done successfully. Until 
now this database has information regarding the taxonomic species Pheidole 
504 to Neotropics , a total of 661 species described so far for this region.The 
construction of this bibliographic database will contribute directly to the success 
of taxonomic identifications process and the work of descriptions of new species 
of Pheidole developed in the Laboratory of Animal Biosystematics. 
 

Keywords: Bibliographic base, Formicidae, Mantis
®, Pheidole, Taxonomy. 

 
 

INTRODUÇÃO  
 

As formigas (Hymenoptera: Formicidae) são insetos sociais muito originais pela 
sua extraordinária diversidade taxonômica e ecológica (HOLDOBLER & WILSON, 
1990), além de se destacarem por apresentar uma larga distribuição geográfica e 
elevada abundância (LACH  et  al., 2010).  Embora constituam somente 1,5% da fauna 
de insetos descrita, soma mais de 10% da biomassa total de animais de floresta 
tropicais, savanas, campos e outros habitats importantes do planeta (AGOSTI et 
al,2000).  

Dentro da família, encontra-se o gênero Pheidole, que, com mais de 1.000 
espécies em todo o mundo, exibe uma grande diversidade biológica e ampla 
distribuição geográfica, (WILSON, 2003; LONGINO, 2009). Suas espécies exploram 
inúmeros nichos ecológicos dos ecossistemas terrestres, sobretudo nas regiões 
tropicais e subtropicais (WILSON, 2003). 

 Entretanto, ainda existem lacunas no estudo do gênero, sobretudo quando se 
refere a taxonomia de suas espécies. Devido ao elevado número de espécies exibido 
por Pheidole, e também ao fato de que na morfologia externa das operárias e dos 
soldados existe mais de duzentos caracteres com valor taxonômico potencial, a 
identificação de espécies deste gênero é complicada de se realizar  
(OLIVEIRA et. al., 2012). Além disso, as ferramentas de identificação taxonômicas 
disponíveis atualmente são ineficientes e de uso limitante (LONGINO, 2009).  

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo contribuir com a 
elaboração de uma base bibliográfica a mais completa possível, com incluindo as 
descrições originais de todos os táxons infra-genéricos de Pheidole referentes à região 
Neotropical. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
 

A coleta de dados foi iniciada no mês de agosto de 2014, na qual foram 
utilizadas as informações referentes à nomenclatura e história taxonômica das 
espécies Neotropicais de Pheidole presentes no catálogo taxonômico mundial das 
espécies de Formicidae (BOLTON, 2014), nas revisões sistemáticas de Wilson (2003) 
e de Longino (2009). A captura da literatura referente às descrições originais das 
espécies de Pheidole da região Neotropical foi realizada através do uso de várias 
fontes de referencias à literatura taxonômica, tais como os sites “Antcat.org”, “AntWeb” 
e “Hymenoptera online”, além da busca direta em artigos de revisões taxonômicas e 
descrições de espécies novas. Posteriormente, cada arquivo foi devidamente 
renomeado e indexado nos programa Mantis® v.2.0  e Mandeley 1.6. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A construção da base bibliográfica de espécies de Pheidole está sendo feita com 
sucesso. Até agora, esta base conta com as informações taxonômicas relativas à504 
espécies de Pheidole para região Neotropical, de um total de 661 espécies descritas 
até o momento para esta região. No entanto, muitas descrições originais de muitas 
espécies ainda não foram possíveis de se ter acesso, sobretudo pelo fato de 
integrarem publicações muito antigas, fato este que dificulta a localização deste 
material. 

Muitas das descrições originais se encontram em publicações antigas, o que 
representou uma grande dificuldade para o se ter acesso às informações da descrição 
dos táxons.  Além disso, mesmo nas publicações mais recentes onde se encontram as 
descrições originais de muitos táxons, o acesso era prejudicado pelo fato de estarem 
distribuídas de maneira fragmentada em várias fontes diferentes na internet. 

Por isso, a captura e a indexação de cada referência contendo as descrições 
taxonômicas originais das espécies de Pheidole da região Neotropical servirão como 
um grande apoio para gestão da coleção de referência de Pheidole do Laboratório de 
Biossistematica Animal (LBSA) da UESB. 
 

 

CONCLUSÃO  
 

A realização deste trabalho foi indispensável, uma vez que durante 
desenvolvimento do mesmo, constatou-se que existem ainda muitas informações 
referentes à bibliografia de espécimes tipos que ainda precisam ser capturadas e 
reunidas em uma única base de dados. A construção dessa base bibliográfica 
representa também um grande passo que contribuirá diretamente para o sucesso no 
processo de identificações taxonômicas, e nos trabalhos de descrições de espécies 
novas de Pheidole. 
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Murundus da caatinga no entorno da floresta nacional Contendas do 
Sincorá, Bahia, Brasil.1 
 
SANTOS, B, M²; BARRETO, V, M³; CARVALHO, K, S

4
 & NASCIMENTO, I, C

5. 
 

RESUMO:  
Para este estudo, foi analisada a fauna de formigas existente em cinco campos de 
murundus na região da caatinga (nomeados Campo 1, 2, 4, 5 e 6). Estes campos são 
caracterizados por conspícuos montes de terra que cobrem o chão. As coletas foram 
realizadas nos arredores da Floresta Nacional Contendas do Sincorá, Bahia, Brasil 
nos meses de novembro e dezembro. Para instalação de armadilhas do tipo pitffal, 
foram marcados 30 pontos em cada campo de murundu, e estas permaneceram por 
48 horas ate serem coletadas, triadas, montadas e identificadas pela coleção de 
referências do Laboratório Invertebrados da UESB.   
No total foram identificadas 30 espécies de formigas forrageando no solo dos cinco 
campos de murundus. Houve uma diferença significativa na riqueza e na diversidade e 
na composição de espécies entre os campos. Esses resultados indicam a importância 
ecológica de se conservar os campos de murundus da caatinga, como locais de alta 
diversidade, muito provavelmente associada ao tipo de vegetação que compões os 
campos (caatinga arbustiva e rupestre, com espécies arbóreas) e que veem sendo 
altamente antropizado pelas comunidades do entorno.  
 
 
PALAVRAS CHAVE: caatinga, campos de murundus, conservação, mirmecofauna. 
  
 
ABSTRACT 
For this study, we analyzed the existing ant fauna in five mounds camps in the savanna 
region (named Block 1, 2, 4, 5 and 6). These fields are characterized by conspicuous 
mounds of earth covering the floor. Samples were collected in the vicinity of the 
National Forest Contendas do Sincorá, Bahia, Brazil in November and December. For 
installation of pitffal traps were marked 30 points in each mound field, and these 
remained for 48 hours to be collected, sorted, assembled and identified by the 
collection of Invertebrates of UESB Laboratory references. 
In total have been identified 30 species of ants foraging in the soil of the five fields of 
mounds. There was a significant difference in the richness and diversity and species 
composition between fields. These results indicate the ecological importance of 
conserving the mounds fields of the savanna, such as high diversity sites, most likely 
associated with the type of vegetation that compose the field (bushy scrub and rock, 
with tree species) and who see being highly anthropic by the surrounding communities. 
 
 
KEYWORDS: caatinga, mounds fields, conservation, mirmecofauna 
 
INTRODUÇÃO 
 
Os Murundus são um tipo de micro-relevo associado às condições de má drenagem, 
naturais, de configuração aproximadamente cônica, apresentando dimensões bastante 
variáveis: 3 a 22 m de diâmetro e, raramente, excedendo 3 metros de altura (Resende 
et al. 2002). Embora a forma geral seja montículos redondos, estes podem ser 
modelados 
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pelas paisagens e apresentam grande diversidade entre os locais em relação ao 
tamanho e ao seu espaçamento (Renard et al. 2012).   
Ainda, não existem relatos na literatura sobre a existência de murundus em algumas 
regiões da caatinga (denominados campos de Murundus), dando um aspecto 
“encalombado” a paisagem, dezenas de quilômetros na região sudoeste do Estado. 
Em relação a fauna associada existem registros de espécies de formigas e cupins 
(Oliveira-Filho, 1992; Diehl et al., 2005) e pequenos mamíferos (Ribeiro, 2005; Rocha 
et al. 2011), embora em alguns casos, como em Ribeiro & Marinho-Filho (2005) as 
coletas tenham sido realizadas nas “áreas de campus de Murundu”, não indicando, 
necessariamente, que essas espécies utilizem dessas formações como abrigo.   
Diante da inexistência de estudos no Estado da Bahia, sobretudo no Bioma Caatinga, 
onde observamos extensas áreas com a presença de gigantescos murundus, e por ser 
um evento natural ainda pouco conhecido para o Brasil. De um modo geral, este 
trabalho, realizado nos arredores da Floresta Nacional Contendas do Sincorá, Bahia, 
Brasil (13055’14.4”S; 041006’54.9”W), foi efetivado para uma análise da composição, 
riqueza e diversidade das espécies de formigas presentes em cinco campos de 
murundus distintos e investigar se há diferenças entre eles. Dessa maneira, esse 
estudo poderá dar uma contribuição original ao melhor conhecimento da fauna 
mirmecológica desse bioma ainda incipientemente estudado.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
As coletas foram realizadas nos meses de Novembro e Dezembro de 2014, em cinco 
diferentes campos de murundus, nomeados como campo 1 (13°52'48.58"S  41° 
3'44.14"O), campo 2 (13°52'3.32"S   41° 4'50.06"O), Campo 4 (13°35'19.44"S   
40°45'23.47"O), campo 5 (13°36'18.50"S    40°47'6.93"O) e campo 6 (13°42'19.88"S   
 40°55'8.97"O). Em cada área foram marcados 30 pontos (murundus) separados um 
do outro por cerca de 20 metros, e instaladas duas armadilhas, uma no murundu e 
outra em sua área adjacente, do tipo pitfall contendo álcool 70%, permanecendo no 
campo num período de 48 horas. Após coletadas, as amostras foram levadas para o 
biotério da UESB (campus Jequié) onde foram devidamente triadas, montadas e 
posteriormente identificadas pela coleção de referências do Laboratório Invertebrados 
da UESB. 
 
RESULTADOS  
 
No total, foram identificadas 30 espécies de formigas distribuídas nos cinco campos de 
murundu. As espécies mais frequentes foram Camponotus melanoticus e Pheidole 
sp.1, ambas aparecendo em todos os campos. A espécie Dinoponera quadríceps, que 
segundo Paiva & Brandão (1995) habita maioria da região de caatinga, também 
mostrou uma frequência elevada, ocorrendo em praticamente todos os campos. 
Algumas espécies como Camponotus cingulatos, Crematogaster sp2, Gnamptogenys 
sp4, Linepthena sp1 e sp2, Nylanderia sp5, Pheidole sp18 e sp6, Solenopsis sp10 
apareceram em apenas um dos campos. Os campos que apresentaram menor e maior 
diversidade foram o 6 e o 4  respectivamente. 
 A riqueza de espécies diferiu entre os campos (F = 3,944; p ≤0.005; n = 150). O 
Campo 6 diferiu dos campos 1 e 2 (p≤0.006). O índice de diversidade de Shannon 
mostrou diferenças em quase todos os campos, apenas os campos 1 (2,02) e 5 (2,11), 
campo 2 (1,78) e 6 (1,79) mostrou diferenças significativas.  
O índice de similaridade Jaccar mostrou que os campos 1 e 2 (0.333) possuem uma 
maior semelhança na composição de suas comunidades, bem como os campos 5 e 4 
(0.524). O campo 6 apresentou-se o  mais divergente em relação aos demais. 
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CONCLUSÕES 
 
O resultado mais surpreendente deste estudo foi a constatação de uma distribuição 
alopátrica entre três espécies do gênero Ectatomma: E. brunneum, E. muticum e E. 
suzanae. As razões para este padrão, também estão sendo estudados, no entanto, a 
priori, este estudo mostra o potencial dessas espécies como bioindicador de 
conservação ambiental. Além disso, a alta diversidade de espécies  encontrada nos 
campos de murundus (provavelmente associados à estrutura da vegetação de pelo 
menos dois tipos dominantes: caatinga arbustiva sobre solos vermelho e caatinga 
rupestre com presença de lajedos, cactáceas e árvores) aponta para  importância 
ecológicas desses locais altamente ameaçados por atividades humanas das 
populações que vivem no entorno. Vale ressaltar, que os campos de murundus, 
apesar de situados em áreas particulares, estão em zonas tampão ou de 
amortecimento, da unidade de conservação Floresta Nacional Contendas do Sincorá e 
relativamente próximas as áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina.  Desta 
forma, fazem-se necessárias ações educativas com a comunidade do entorno, no 
sentido de preservar a biodiversidade da caatinga.  
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Avaliação colorimétrica da fenologia da maturação de frutos de 

maracujazeiro ‘do sono’ (Passiflora setacea DC) 

Bruno William Novais Pereira1,4; Joabe Meira Porto1,4; Rulfe Tavares Ferreira2,4, 

Antonio Carlos de Oliveira3,4
 

 

Colorimetric evaluation of the phenology of maturation of fruit of sleep 
passionflower (Passiflora setacea DC) 
 

Resumo 
 
O gênero Passiflora apresenta espécies de interesse comercial e, ainda, silvestres 
com potencial econômico, que inclui o maracujazeiro ‘do sono’. Poucos são os estudos 
de fenologia de floração e frutificação de passifloras silvestres. O presente estudo teve 
por objetivo avaliar colorimetricamente a maturação do ápice de frutos de 
maracujazeiro ‘do sono’ visando, com isto, um maior entendimento da maturação para 
obtenção de sementes com maior potencial de germinação. Acompanhou-se por 9 
semanas as alterações de cor durante a maturação, mediante emprego da escala de 
Munsell, de 125 frutos de 25 plantas (5 frutos/planta). Detectou-se um montante de 74 
tonalidades variantes de cores, sendo algumas prevalecentes em determinadas 
semanas durante as avaliações. Houve uma redução contínua do número de cores, à 
medida que se avançava o número de semanas de acompanhamento das frutas. 
 
Palavras – chave: frutificação; Passiflora; maracujá; Munsell;  
 
Abstract 
 

The genus Passiflora presents species of commercial interest and, also wild 
with economic potential, including passionfruit 'sleep'. The studies of phenology 
of flowering and fruiting of wild passiflora are few. This study aimed to evaluate 
colorimetrically the maturation of the fruit of passionfruit 'Sleep' aiming, thus, a 
greater understanding of ripeness to obtain seeds with higher germination. It 
was accompanied by nine weeks the color changes during the maturation by 
use of Munsell scale of 125 fruits of 25 plants (five fruits/plant). It turned out a 
value of 74 variants shades of color, being some prevailing in certain weeks 
during the evaluations. There was a continuous reduction in the number of 
colors, as it progressed the number of weeks of fruit monitoring. 
 
Keywords: frutification; passiflower; passion fruit; Munsell; 
 
Introdução 
 

A espécie Passiflora setacea DC, mais conhecida como maracujazeiro ‘do-
sono’ é uma passiflora silvestre de frutos saborosos (Oliveira, 2004). O conhecimento 
da floração e frutificação de espécies nativas é de grande importância em pesquisas 
voltadas a domesticação das mesmas. Para a espécie em apreço, inexistem relatos 
quanto ao processo de maturação do fruto. 
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Material e Métodos 
 

O presente trabalho foi realizado em mata próxima a Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) na cidade de Vitória da Conquista BA. Foram empregadas 25 plantas (5 
frutos/planta), totalizando 125 frutos analisados. Os mesmos foram selecionados 
aleatoriamente em estágios de duas a três semanas de desenvolvimento. Após serem 
selecionados, eles foram marcados com um pequeno papel em volta de seu 
pedúnculo e identificados em cada planta de com a numeração de 1 a 5, para que 
fosse possível o acompanhamento da mudança de coloração dos frutos em cada 
semana até o final de sua maturação. O acompanhamento foi realizado através de 
visitas, entre o período de setembro a novembro de 2014. 

A seleção dos frutos teve por objetivo avaliar a variedade de coloração na 
região do ápice dos mesmos durante todo o processo de maturação até que ocorresse 
a sua queda. Durante o período das observações, o ápice dos frutos foi objeto de 
registro fotográfico. Em todo o experimento foram tiradas um total de 638 fotos do 
ápice dos mesmos ao decorrer de nove semanas de avaliação. Cada imagem tirada 
dos frutos foi submetida a comparações de suas tonalidades do ápice com as cores da 
tabela de Munsell. 
 
Resultados e Discussão 
 

Por volta de cinco semanas de desenvolvimento dos frutos, aproximadamente 
50% dos mesmos já se encontram destacados das plantas (Tabela 1). Para testar a 
hipótese de que os frutos se destacaram das plantas sob distribuição normal, 
empregou-se o teste de normalidade Shapiro-Wilk (α = 0,05). Frutos destacaram-se 
das plantas sob distribuição normal (W = 0,9677; p = 0,8567). 
 
TABELA 1. Porcentagem de quedas dos frutos após a avaliação nas respectivas 
semanas. 

                   Semanas                                       % de queda de frutos após a 
avaliação                            

2       7,31 
3       14,63 
4       10,56 
5        21,95 
6         25,2 
7        14,63 
8         4,87 
9       0,81 

  

 
Observou-se que a espécie do maracujazeiro ‘do sono’ possui uma vasta 

variedade de tonalidades de cores verdes ao longo de seu processo de maturação. Ao 
decorrer de cada semana, essa variedade diminuía. Porém deste total, algumas cores 
se destacaram ao longo de todo o período do experimento. Com vistas a se 
determinar o modelo de regressão da relação de dependência entre variável 
dependente (número médio de cores) e independente (número de semanas) 
empregou-se o ajuste de curvas (Linear, Exponencial, Logarítmica e Geométrica). O 
maior valor do coeficiente de determinação (R2) detectado foi de 72,01% (Regressão 
Logarítmica). Os dados se ajustaram melhor a uma distribuição logarítmica, já que a 
curva desta distribuição se ajusta melhor aos escores coletados. 
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Acreditava-se, inicialmente, que se pudesse encontrar um gradiente 
colorimétrico decrescente de cores dos frutos e, ainda, que houvesse uma cor 
prevalecente em cada semana de avaliação. Observou-se que não existe um 
gradiente e sim uma certa alternância entre duas cores prevalecentes (RAL 1000 e 
2,5GY 4/6).  
 

 
Conclusão 
 
O emprego da avaliação colorimétrica da maturação dos frutos permitiu uma maior 
compreensão da fenologia de frutificação. 
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ANUROFAUNA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ESPALHADO, 

IBICOARA, BA 

Cinthia Colares Cerqueira, Maria Lúcia Del-Grande 

Resumo 

Ibicoara está localizada na região geográfica da Chapada Diamantina, uma região 

apontada como prioritária para estudos sobre biodiversidade.  Com isso, este estudo 

objetivou inventariar as espécies de anfíbios anuros do Parque Nacional Municipal do 

Espalhado (PNME), Ibicoara, Bahia, cujos resultados poderão contribuir com o plano 

de manejo do referido Parque. Foi realizada uma expedição a campo de quatro dias e 

todo o Parque foi percorrido. A procura pelos anuros ocorreu no período noturno por 

meio de busca visual e auditiva. Os espécimes coletados foram acondicionados em 

sacos plásticos e posteriormente anestesiados, mortos, fixados e conservados. Foram 

registradas 12 espécies, pertencentes a três famílias: Bufonidae: Rhinella crucifer e R. 

jimi; Hylidae: Bokermannohyla oxente, B. cf. juiju, Dendropsophus branneri, D. 

oliveirai, Hypsiboas albopunctatus, H. crepitans e Scinax x-signatus; Leptodactylidae: 

Leptodactylus latrans, L. mystacinus e Pleurodema alium. Das 12 espécies, apenas 

cinco estavam vocalizando o que indica alguma atividade reprodutiva. As demais eram 

indivíduos jovens ou não estariam em período reprodutivo. Este é o primeiro registro 

de Pleurodema alium  na região, é conhecida anteriormente apenas da localidade-tipo, 

em MG, e de Caetité, BA. Trabalhos de levantamento são fundamentais para 

inventariar áreas pouco conhecidas, além de agregar conhecimento sobre distribuição 

geográfica. 

Palavras chave: Anfíbio, Chapada Diamantina, Inventário 

ANUROFAUNA OF PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ESPALHADO, 

IBICOARA, BA 

Abstract 

Ibicoara is located in the geographical region of Chapada Diamantina, a region 

identified as a priority for studies of biodiversity. Therefore, this study aimed to do an 

inventory of the species of amphibians of the Municipal National Park Spread (PNME), 

Ibicoara, Bahia, whose results will contribute to the management plan of the park. A 

four days expedition was conducted and the entire park was covered. Demand for 
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frogs occurred at night by visual and auditory search. The specimens collected were 

placed in plastic bags and then anesthetized, killed, fixed and preserved. They 

recorded 12 species belonging to three families: Bufonidae: Rhinella crucifer and R. 

jimi; Hylidae: Bokermannohyla oxente, B. cf. juiju, Dendropsophus branneri, D. 

oliveirai, Hypsiboas albopunctatus, H. crepitans and Scinax x-signatus; and 

Leptodactylidae: Leptodactylus latrans, L. mystacinus and Pleurodema alium. Of the 12 

species, only five were vocalizing indicating some reproductive activity. The remaining 

individuals were young or were not in the reproductive period. This is the first record of 

Pleurodema alium in the region. It is previously known only from the type locality in 

MG, and Caetité, BA. Survey work are fundamental to inventory poorly known areas, 

as well as adding knowledge about geographic distribution. 

Keywords: Amphibian, Chapada Diamantina, Inventory 

 

Introdução 

Ibicoara é um município localizado na região geográfica da Chapada 

Diamantina, situada no centro do estado da Bahia (Miranda & Alencar, 2012). A 

ecorregião da Chapada Diamantina é uma das mais elevadas do bioma Caatinga, 

quase toda com mais de 500 m de altitude. O relevo é bastante acidentado, com 

grandes maciços residuais, topos rochosos, encostas íngremes, vales estreitos e 

profundos, grandes superfícies planas de altitude e serras altas, estreitas e alongadas 

(Juncá et al., 2005). 

A Chapada Diamantina é uma região apresentada pelo Ministério do Meio 

Ambiente como extremamente desconhecida prioritária para investigação científica 

(MMA, 2002). Heyer (1999) apontou um forte potencial de endemismos durante a 

descrição de Rupirana cardosoi (Leptodactylidae), gênero endêmico e restrito aos 

campos rupestres da Chapada Diamantina. 

Para diminuir as lacunas existentes sobre a anurofauna da Chapada 

Diamantina e contribuir para o plano de manejo do Parque Natural Municipal do 

Espalhado, esse estudo objetivou inventariar as espécies de anfíbios anuros do 

referido Parque em Ibicoara, Bahia.  

Material e Métodos 
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O estudo foi realizado no Parque Natural Municipal do Espalhado (PNME), 

localizado em Ibicoara, Bahia. Foi realizada uma expedição de quatro dias a campo, 

(13/04 a 16/04/2015). 

Toda a área do PNME foi percorrida, explorando ambientes como poções, 

riachos, rios, trilhas, lajedos, cachoeiras e interior de mata úmida.  

A procura pelos anfíbios anuros ocorreu durante o período noturno por meio de 

busca visual e auditiva, com o auxílio de lanternas.  

Os espécimes coletados foram acondicionados em sacos plásticos e no dia 

posterior foram mortos com xilocaína®, fixados com formalina 10 % e conservados em 

álcool 70%. Alguns espécimes foram fotografados e/ou tiveram as vocalizações 

gravadas. 

O material testemunho está depositado na Coleção de Anfíbios da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista.  

Resultados e Discussão 

Foram registradas 12 espécies, pertencentes a três famílias: Bufonidae: 

Rhinella crucifer e R. jimi; Hylidae: Bokermannohyla oxente, B. cf. juiju, 

Dendropsophus branneri, D. oliveirai, Hypsiboas albopunctatus, H. crepitans e Scinax 

x-signatus; Leptodactylidae: Leptodactylus latrans, L. mystacinus e Pleurodema alium. 

Das 12 espécies registradas, apenas cinco estavam vocalizando: 

Bokermannohyla oxente, Dendropsophus branneri, D. oliveirai, Hypsiboas 

albopunctatus e Scinax x-signatus. As demais eram jovens ou não estavam em 

período reprodutivo.  

A família Hylidae foi a mais significativa entre os anfíbios amostrados, e isso 

também foi encontrado por Juncá et al. (2005) na Chapada Diamantina e por Leite et 

al. (2008) em toda a Cadeia do Espinhaço. As espécies dessa família possuem 

adaptações aos mais variados tipos de micro-ambientes e a presença de discos 

adesivos permitem que explorem mais amplamente o extrato arbóreo vertical do 

ambiente (Cardoso et al., 1989).  

Bokermannohyla oxente é endêmica da Chapada Diamantina, e conhecida dos 

municípios de Lençóis, Andaraí, Mucugê, Palmeiras, Rio de Contas, Utinga e Bonito 

(Lugli & Haddad, 2006), e agora registrada em Ibicoara, BA.  
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Pleurodema alium é conhecida apenas da localidade-tipo, em Grão Mogol, 

Minas Gerais, e no município de Caetité, na Bahia (Maciel & Nunes, 2010). As duas 

localidades possuem vegetação tipo “campos rupestres”, e agora foi registrada em 

Ibicoara, BA, que também possui este tipo de vegetação. A ocorrência era esperada 

em Ibicoara por ser apenas 150 km de distância de Caetité.  

 É possível que nem todas as espécies que ocorrem no PNME tenham sido 

registradas, já que foi realizada apenas uma expedição no período seco e não foi 

explorado a área no período chuvoso.  

Conclusões 

O estudo contribuiu para um levantamento preliminar dos anuros do PNME, e 

necessita de outras idas a campo, principalmente no período chuvoso. 

Com base nos registros é perceptível que algumas espécies são especialistas 

no ambiente que ocupa, como B. oxente endêmica da Chapada Diamantina e P. alium 

restrita aos campos rupestres, o que torna necessário preservar o Parque para manter 

a biodiversidade. 
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ILHAS DE LEGUMINOSAS INSERIDAS EM UM MAR DE PASTO: COMO 
ÁREA E DISTÂNCIA DO FRAGMENTO FLORESTAL AFETAM O NÚMERO 
DE ESPÉCIES DE FORMIGAS ENCONTRADAS NAS ILHAS? 

SILVA, D.S, BIEBER, A.G.D, SILVA, P.S.D., LACAU, S. 
 

RESUMO  
 

Desenvolvida por MacArthur e Wilson na década de 1960, a teoria de 
biogeografia de ilhas vem sendo usada para estimar a riqueza de espécies, 
não só em ilhas reais, mas também em paisagens modificadas pelo ser 
humano. Aqui, testamos como tamanho e distância de manchas de vegetação 
homogêneas formadas por Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir (Fabaceae), inserida 
em uma matriz de pasto, afetariam o número de espécies de formigas 
existentes nesses trechos. A amostragem foi realizada em uma área 
originalmente de Mata Atlântica semidecídua no município de Itapetinga, Bahia, 
Brasil. As formigas foram amostradas utilizando duas armadilhas de queda por 
árvore, usando mel diluído em água como atrativo, que foram expostos durante 
48 horas. Um total de 82 árvores espalhadas em 61 manchas de Mimosa 
tenuiflora foram amostradas. Doze gêneros de formigas e cerca de 20 espécies 
foram coletadas, Camponotus juntamente com Ectatomma foram os mais 
ubíquos. Os gêneros Cephalotes e Acromyrmex ocorreram apenas em um 
único trecho, que não foi apenas o maior, mas também um dos mais próximos 
à área da fonte. O número de espécies de formigas por trecho foi positivamente 
afetado pelo tamanho da mancha e negativamente com a distância da área de 
origem. Os resultados mostram que as variáveis tamanho e distância da área 
de origem, são importantes para determinar a riqueza de espécies. A teoria 
deve ser considerada como fator-chave no planejamento e execução de 
projetos voltados ao manejo de paisagens fragmentadas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: biogeografia de ilhas – conservação - fragmentação – 
formigas 
 

ISLANDS OF PULSES ENTERED IN A PASTURE SEA: HOW AREA AND 
DISTANCE OF SHRED FOREST AFFECT THE NUMBER OF SPECIES 
FOUND IN THE ANTS ISLANDS? 
 

ABSTRACT  
 

KEYWORDS: island biogeography – conservation – fragmentation - ants 

  

INTRODUÇÃO  
Na década de 1960, Robert MacArthur e Edward Osborne Wilson 

procuraram explicar de forma simples, através da teoria de biogeografia de 
ilhas, os fatores que controlam a riqueza de espécies em ilhas reais. A teoria 
prediz que o número de espécies existentes em ilhas torna-se crescente a 
medida que o tamanho da área cresce e o isolamento reduz (Begon et al. 
2007). O modelo também propõe que a riqueza de espécies em uma ilha torna-
se constante ao longo do tempo, resultado do balanço dinâmico entre a taxa de 
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colonização e a taxa de extinção, já que as espécies se extinguem e 
recolonizam a ilha através da migração (MACARTHUR; WILSON, 1967).  

A fragmentação de habitats causa mudanças ecológicas de grande 
magnitude e o resultado é a substituição de uma paisagem natural por 
pequenos mosaicos de vegetação imersos em um mar de habitats hostis. Os 
princípios da biogeografia de ilhas têm sido aplicados para avaliar a riqueza de 
espécies em fragmentos florestais, revelado a importância do tamanho e da 
conectividade de habitats para a manutenção da diversidade de espécies e os 
resultados obtidos tem contribuído para melhor manejar paisagens 
fragmentadas e no planejamento de reservas naturais para a conservação 
(LAURANCE, 2008). Frente a isso, nosso estudo investigou como a riqueza de 
espécies de formigas seria afetada pela área e distância dos trechos de 
vegetação para a área fonte de propágulos, com a pretensão de responder se 
tais variáveis influenciam a riqueza de espécies encontradas nas ilhas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A nossa área de estudo localiza-se no município de Itapetinga, Bahia, 

em uma área de pasto, composto por Braquiária (e.g. Brachiaria sp.; família: 

Poaceae), onde encontram-se ilhas de vegetação formadas por arvoretas da 

espécie pioneira Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir.: Fabaceae). Um fragmento de 

Mata Atlântica com cerca de 300 hectares (latitude 15° 14' 56'' S e longitude 

40° 14' 52"O), considerado aqui como área fonte, ou área continente com 

relação ao modelo de biogeografia de ilhas (Begon et al, 2007). Com períodos 

bem marcados por chuvas, nos meses de outubro a abril e secas durante os 

meses de maio a outubro, a região possui média pluviométrica anual em torno 

de 867 mm, clima tropical com estação seca de inverno e temperatura média 

de 27º C. 

 Para testar a influência da área e da distância para a área fonte sobre a 

riqueza de formigas abrigadas em Mimosa tenuiflora inseridas nesta matriz de 

pastagem, coberta originalmente por Mata Atlântica semidecídua, trechos de 

vegetação não conectados entre si, foram criteriosamente separados de modo 

visual.  

Variáveis abióticas como: a área de cada mancha, distância de cada 

mancha para a área fonte de propágulos (localizada a oeste das manchas de 

vegetação), foram mensuradas com o software Google Earth Pro. Para as 

variáveis explanatórias considerou-se a altura, a área basal e o número de 

troncos de cada árvore. 

Para capturar as espécies de formigas, armadilhas do tipo pitfall fixadas 

aos ramos principais de cada árvore, através de grampos, foram 

confeccionadas com copos descartáveis transparentes de 200 ml, sendo 

postas duas armadilhas de queda por árvore dentro das manchas 

selecionadas. O número de amostras por trecho foi proporcional ao número de 

arvoretas presentes. No total, 82 árvores espalhadas em 61 manchas de 

vegetação, com distância para a área fonte de 15 a 430 metros, formadas por 
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uma a onze árvores, foram amostradas. 

Como atrativo, foram colocados para as formigas 50 ml de mel de 

abelha diluído em água (1:7), como descrito em Powell et al. (2011). O período 

de exposição dos pitfalls após a instalação foi de 48 horas, passado este 

tempo, as armadilhas foram recolhidas, as formigas capturadas foram 

armazenadas em potes plásticos (tipo coletor universal) contendo álcool a 70% 

para conservá-las. Finalmente, em laboratório, foram triadas, quantificadas e 

morfoespeciadas (chaves de Bolton 1994; Fernandez 2003). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas a ocorrência de formigas pertencentes a 12 gêneros e 

20 morfoespécies, sendo Camponotus e Ectatomma os mais ubíquos. Os 

gêneros Cephalotes e Acromyrmex ocorreram apenas em uma única mancha, 

que foi a maior e também uma das mais próximas da área fonte. Como 

esperado, o número de espécies de formigas por mancha foi positivamente 

afetado pelo tamanho da mancha (F = 5,47; p <0,03) e negativamente com a 

distância da área de origem (F = 4,06; p <0,05). Os resultados confirmam que 

tanto o tamanho do trecho e a distância da área de origem são importantes 

(fatores-chave) para determinar a riqueza de espécies. A complexidade de um 

ambiente tem sido considerada positivamente afetada pelo tamanho da área 

em fragmentos florestais (Laurance, 2008). É fato que fragmentos maiores 

certamente, por uma relação área-complexidade, são mais complexos. A 

distância do fragmento fonte é também um outro elemento substancial, quanto 

mais próximo o trecho de vegetação for da área fonte, menor será o isolamento 

das populações, aumentando o fluxo de espécies entre as áreas e 

consequentemente suas chances de sobrevivência TOWSEND et al, 2006).  

 

CONCLUSÕES 

Como observado em nosso estudo, essa forte relação espécie-área e 
distância da área fonte, exerce uma pressão significativa sobre as espécies. 
Com aumento do isolamento e diminuição do tamanho dos fragmentos de 
floresta, a área de vida das espécies reduz consideravelmente, podendo levá-
las ao declínio. Desse modo, a teoria de biogeografia de ilhas deve ser 
considerada como fator-chave no planejamento e execução de projetos 
voltados ao manejo de paisagens fragmentadas.  
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Estudo da Prevalência e Fatores Associados às Parasitoses Intestinais em 
Escolares Públicos da Bahia.  
 

2 Camila Pereira, 3 Débora Grasiele Campos Bahia  

 
RESUMO: As parasitoses intestinais representam um grave problema de saúde 
pública. No Brasil, esse problema se agrava devido à falta de saneamento básico, 
associada à deficiência nas medidas de higiene pessoal. Este estudo teve como 
objetivo avaliar a associação entre fatores socioambientais e condições de 
saneamento básico com a prevalência de parasitoses intestinais em residentes da 
periferia da cidade de Jequié. O estudo consistiu de um levantamento socioambiental 
e de um inquérito parasitológico. Amostras foram recolhidas de março a novembro de 
2014. Os resultados encontrados no trabalho são semelhantes aos demais estudos 
realizados no Brasil, mostrando que as deficiências citadas ocorrem, em maior ou 
menor grau, em todo o país.  
 
Palavras-chave: Enteroparasitoses, exame parasitológico de fezes, prevalência.  
 

1Study of Prevalence and Factors Associated with Intestinal Parasites in Bahia 
Public School.  
 
ABSTRACT: The intestinal parasites represent a serious public health problem. In 
Brazil, this problem is exacerbated by the lack of basic sanitation, associated with 
deficiency in personal hygiene measures. This study aimed to evaluate the association 
between socio-environmental factors and sanitation conditions with the prevalence of 
intestinal parasitic infections in residents of the outskirts of Jequié. The study consisted 
of environmental review and hum hum Survey parasitological. Stool samples were 
collected from March to November 2014. The results of the study are similar to other 
studies conducted in Brazil, showing that the cited deficiencies occur to a greater or 
lesser extent throughout the country.  
 
Keywords: Enteroparasitosis, stool tests, prevalence.  

 
INTRODUÇÃO: A ampla distribuição geográfica das parasitoses intestinais, 
aliada as repercussões negativas que podem causar no organismo humano, 
têm conferido á essas infecções uma posição relevante entre os principais 
problemas de saúde da população (FONSECA, 2010). No entanto, as doenças 
causadas pelos enteroparasitas continuam negligenciadas, esquecidas, 
principalmente no que diz respeito ao avanço em pesquisas, tratamento e 
prevenção, estas são consideradas endêmicas em populações de países em 
desenvolvimento como no Brasil, afetando principalmente o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes (VICENTE et al, 2010). A prevalência das enteroparasitoses é 
alta em locais nos quais as condições de vida e de saneamento básico são 
insatisfatórias ou inexistentes. O desconhecimento de princípios de higiene pessoal e 
de cuidados na preparação dos alimentos facilita a infecção e predispõe a reinfecção 
em áreas endêmicas (ANDRADE et al, 2010). O presente estudo teve como objetivo 
identificar a prevalência das enteroparasitoses e fatores de exposição relacionados às 
doenças parasitárias, estabelecendo o quadro epidemiológico das enteroparasitoses e 
o perfil socioeconômico dos participantes do estudo. Estudos referentes a essa 
temática ainda são escassos nos municípios da Bahia. Dados reais poderão auxiliar 
na execução de práticas de saúde adequadas para o enfrentamento dos problemas 
existentes, principalmente, as que diretamente são responsáveis pela manutenção do 
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ciclo do parasita, através da implantação de programas de educação em saúde a fim 
de promover a saúde da população, e prevenir novos casos de infecção por parasitas 
intestinas.  

 
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo com delineamento 
transversal e abordagem quantitativa, realizado no período de março a 
novembro 2014 no município de Jequié e Lafaiete Coutinho, localizados na 
região do Sudoeste da Bahia, ambos são banhados pela bacia do rio das 
Contas. A extensa área territorial é margeada por populações ribeirinhas, as 
quais fazem uso dessas águas para diversos fins (PEREIRA, 2010). Os 
participantes da pesquisa foram adultos e crianças residentes em regiões 
periféricas dos municípios, uma vez que, suas moradias estão próximas às 
áreas de risco para infecção por enteroparasitoses como rios e esgoto a céu 
aberto. Foram incluídos no estudo aqueles que aceitaram participar da 
pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os 
menores de 18 anos após a assinatura do TCLE pelo responsável e do Termo 
de Assentimento pelo mesmo. Para a coleta de dados foram realizados exames 
coproparasitológicos e aplicado um formulário estruturado. Participaram do 
estudo 86 indivíduos com idade entre 01 a 40 anos. A coleta dos dados teve 
início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, protocolo 201/2009, pautada ao que preconiza 
a Resolução CNS nº 196/1996 e obedecendo também a Resolução 466/2013 
(BRASIL, 2012). Para a coleta do material biológico foi fornecido um coletor de 
plástico com conservante MIF (NEVES, 2011), sendo solicitada uma amostra a 
cada participante. O material foi enviado para análise no laboratório de 
Microbiologia e Parasitologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
Na análise do material biológico utilizou-se o método de sedimentação 
espontânea (NEVES, 2011). As fezes foram diluídas em água destilada em 
copo descartável. Em seguida, o transferido para um cálice de decantação sendo 

filtrado em peneira contendo gaze, a solução permaneceu em sedimentação 
espontaneamente por pelo menos duas horas. O sedimento foi transferido para lâmina 
de vidro, adicionado uma gota de solução de Lugol, coberto com lamínula e observado 
no microscópio óptico em objetiva de 10x e 40X. Do formulário estruturado foram 
obtidas informações como: sexo, idade, números de pessoas residindo na mesma 
casa, renda familiar, abastecimento de água, consumo de água, destino dos dejetos e 
do lixo doméstico, tipo de moradia e exposição a áreas de risco para infecção por 
enteroparasitas. A análise dos dados foi realizada através do programa Epi-Info, 
versão 3.4.3. Utilizou-se intervalo de confiança ao nível de 95% (IC95%). Para analisar 
a associação entre as variáveis categóricas e a presença de parasitos utilizou-se o 
teste do qui-quadrado de Pearson.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para estimar o perfil epidemiológico das 
enteroparasitoses obtivemos 86 participantes no estudo, sendo que 43 (50%) 
eram do sexo masculino e 43 (50%) do sexo feminino dentro da faixa etária de 
01 a 40 anos. O coeficiente geral da frequência de parasitoses intestinais foi de 
10,5% (09 pessoas). Houve maior prevalência no sexo masculino 13,9%. A 
maior prevalência de positividade foi encontrada na população de 11 a 20 anos 
de idade (4 casos). Dentre as espécies de enteroparasitas identificadas nos 
exames, obteve-se: Cistos de Entamoeba coli (7 amostras), cistos de 
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Iodamoeba butschlii (2 amostras), Shistosoma mansoni (1 amostras), cistos da 
Endolimax nana, cisto de Giardia lamblia, cisto de Entamoeba hystolítica e 
ovos de Strongyloides stercoralis (1 amostra de cada). O poliparasitismo foi 
detectado em 33,3% e o monoparasitismo em 66,7% das amostras. A maior 
prevalência em idade 11 -20 anos, pode está relacionada ao fato, de hábitos 
pessoais, sociais e alimentares mais independentes, como a introdução de 
alimentos crus na dieta, a diminuição dos cuidados diretos, maior contato com 
o solo, e animais domésticos (ZAIDEN, 2008). O poliparasitismo (33,3%) 
verificado pode ser em parte justificado pela baixa condição socioeconômica 
dos participantes, falta de educação em saúde, ausência de saneamento 
básico em muitas localidades, além do fato dos parasitos envolvidos 
apresentarem o mesmo mecanismo de transmissão. Em relação aos fatores 
associados ás parasitoses intestinais observadas no estudo observou-se que 
as residências em grande parte estavam formadas por um núcleo familiar 
constituído de 4 a 6 pessoas, deste modo, verificou-se, de uma forma geral, 
espaços domésticos de uso múltiplo facilitando assim doenças que possuam 
transmissão interpessoal. Todos os casos positivos estavam dentro da renda 
mensal per capital menor do que um salário mínimo. Tal dado pode indicar que 
a doença parasitaria se encontra principalmente nas camadas menos favorecidas e 

esta diretamente ligada à pobreza da população (VIEIRA, 2013). No que se refere à 
procedência da água, todos os domicílios visitados utilizavam água proveniente do 
sistema público para beber e cozinhar. No entanto 57,0% das pessoas utilizam a água 
diretamente da torneira. Este hábito pode propiciar a transmissão de agentes 
infecciosos através da água pela ingestão ou na preparação de alimentos. Os 
domicílios apresentavam um sistema de esgoto sanitário precário, onde apenas 33,7% 
dispunham de rede pública de esgoto. Foi constatada a presença de grande 
quantidade de lixo em áreas peridomiciliares, apesar de 63,9% dos entrevistados 
responderam utilizar o serviço municipal de coleta de lixo para a destinação final de 
seus resíduos. Verificou-se associação entre parasitoses intestinais e a proximidade 
do domicilio a esgoto a céu aberto, onde 66,6 % dos parasitados informaram residir 
próximo à área supracitada. Com isso fica notório que os aspectos socioambientais 
estão entre os determinantes para a aquisição de infecções por enteroparasitas, tendo 
em vista que um ambiente poluído por esgoto a céu aberto propiciar doenças 
parasitárias intestinais.  
 
CONCLUSÕES: Esse estudo vem para reforçar a ideia da necessidade de maiores 
investimentos na prevenção de saúde, saneamento básico e educação em saúde. As 
condições socioeconômicas e ambientais podem contribuir de forma significativa para 
uma maior prevalência de parasitoses intestinais.  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ARTOCARPUS 

HETEROPHYLLUS (MORACEA) CONTRA BACTÉRIAS E LEVEDURAS 

FITOPATOGÊNICAS E DE IMPORTÂNCIA MÉDICO/VETERINÁRIA 

Dhierllate Ferreira de Sousa
1
, Letícia Gonçalves de Aguiar Santana, Pedro Costa Campos 

Filho
2 

RESUMO 

O uso de plantas é relatado desde as civilizações antigas, no tratamento e cura de 
enfermidades. Neste contexto, insere-se o Artocarpus heterophyllus pertencente à 
família Moraceae, conhecida popularmente como jaqueira. Essa espécie é nativa da 
Índia e Malásia. No presente estudo objetivou avaliar propriedades antimicrobiana 
frente a cepas patogênica e fitopatogênicas, antioxidante e hemolítica e do extrato 
bruto e das diferentes frações da folha fresca, seca e caule da Artocarpus 
heterophyllus. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo método microdiluição em 
caldo para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e utilizou cepas 
bacterianas padronizadas. A determinação do potencial antioxidante foi realizada 
utilizando os métodos DPPH. A avaliação da atividade hemolítica foi realizada em 
tubos de ensaios, pela determinação do índice de hemólise. Os resultados obtidos, 
verificaram que as frações da folha fresca, seca e galho do A. heterophyllus 
apresentaram excelentes frente as patogênicas e fitopatogênicas. Quanto à 
antioxidante as frações acetato de etila da folha fresca, seca e galho pode ser 
considerada um antioxidante em potencial. Com relação ao teste de hemólise, não foi 
observado nenhuma atividade relevante da folha fresca e seca, portanto, o resultado 
indica que A. heterophyllus não possui ação sobre a membrana das hemácias, o que 
pode funcionar como bom indicativo para a produção de um fármaco, já que possui 
atividade antibiótica. Assim, conclui-se que as frações da folha fresca, seca e caule do 
A. heterophyllus apresentou potencial antimicrobiano frente às cepas testadas, 
antioxidante e hemolítica mostram a potencialidade da referida planta em estudo.  

 
Palavra-chave: Atividade Antimicrobiana; Atividade Antioxidante; Atividade Hemolítica 
 

ACTIVITY EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ARTOCARPUS 
HETEROPHYLLUS (MORACEAE) AGAINST BACTERIA AND YEAST 
PHYTOPATHOGENIC AND IMPORTANCE OF MEDICAL / VETERINARY 

 
ABSTRACT 

The use of plants is reported from ancient civilizations, treatment and cure of diseases. 
In this context, it is part of the jackfruit belonging to the Moraceae family, popularly 
known as jackfruit. This species is native to India and Malaysia. In the present study 
aimed to evaluate the antimicrobial properties pathogenic strains and plant pathogenic, 
antioxidant and hemolytic and the crude extract and the different fractions of the fresh 
leaf, dry and stem the jackfruit. The antimicrobial activity was evaluated by 
microdilution broth method for determining the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 
and used standardized bacterial strains. Determination of antioxidant activity was 
performed using the DPPH method. The evaluation of the hemolytic activity was 
performed in test tubes for the determination of the haemolysis rate. The results 
verified that the fractions of fresh leaf, twig and dried exhibited excellent A. 
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heterophyllus front pathogenic and plant pathogenic. As the antioxidant fractions of 
fresh ethyl acetate foil, dried and branch can be considered as a potential antioxidant. 
With respect to hemolysis test was not observed any significant activity in fresh and dry 
leaf thus result indicates that the A. heterophyllus has no action on the membrane of 
the erythrocytes, which may function as good indication for the production of a drug 
since it has antibiotic activity. Thus, it is concluded that the fractions of fresh leaf, stem 
dried and A. heterophyllus showed antimicrobial potential against the tested strains 
show hemolytic, and antioxidant potential of said plant under study  
Keywords: Antimicrobial activity; Antioxidant activity; Hemolytic activity 
 

INTRODUÇÃO 

O uso de plantas é relatado desde as civilizações antigas, no tratamento e 

cura de enfermidades. As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas 

medicinais contribuem de forma relevante para a divulgação dos benefícios 

terapêuticos dos vegetais (COSTA & SILVA, 2002).  

Para verificar se as espécies vegetais possuem substancias químicas ativas 

para produção de fármacos, diversos testes são utilizados, podendo ser citados: a 

atividade antimicrobiana e atividade antioxidante (OLIVEIRA et al., 2014), avaliação 

citotóxica (ARAÚJO et al., 2015) e atividade hemolítica (BARBOSA et al.. 2012).  

Neste contexto, insere-se o Artocarpus heterophyllus pertencente à família 

Moraceae, conhecida popularmente como jaqueira. Essa espécie é nativa da Índia, 

Malásia, leste da África, Flórida e em muitas ilhas do Pacífico. No Brasil, esse 

representante arbóreo foi introduzido durante o período de colonização e se adaptou 

muito bem às condições ambientais, onde atualmente apresenta maior ocorrência nas 

regiões Norte e Nordeste (PERDOMO, 2007). O presente trabalho objetivou avaliar as 

propriedades antimicrobiana, antioxidante e hemolítica do extrato bruto, ainda não 

relatada pela literatura das diferentes frações da folha e caule da Artocarpus 

heterophyllus. 

MATERIAS E MÉTODOS 

A coleta do caule e folhas do A. heterophyllus foi realizada no período 

matutino, Floresta Mata Atlântica, localizada no município de Itabuna, Bahia.  

As análises foram realizadas no Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia (LPNBio), situado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) localizado no campus de Itapetinga-BA. As folhas e caules foram secos, 

trituradas. Em seguida utilizou a metodologia de partição liquido-liquido para a 

preparação das frações etanólica, hexânica, Acetato de Etila e Clorofórmica, onde se 

obteve uma concentração de 1g/ml dos extratos etanólico do A. heterophyllus. 

 A atividade antimicrobiana foi realizada pelo método da Concentração 

Inibitória Mínima (CIM), onde foram testadas as frações etanólicas da folha seca, 

fresca e caule. Após 24h, verificou a Concentração Microbicida Mínima (CMM), que 

busca averiguar se o extrato tem potencial bacteriostática/bactericida.  
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Para determinar a atividade antioxidante total pela captura do radical livre 

DPPH do extrato bruto e as frações do A. heterophyllus, utilizou a técnica adaptada de 

Souza (2007).  Os dados foram analisados pelo programa Excel, para construção do 

gráfico de regressão (equação da reta). A partir da equação da reta foi calculada a 

quantidade mínima para reduzir 50% da concentração de DPPH (IC50). 

O teste de atividade hemolítica, será realizado conforme a metodologia 

descrita por (BARBOSA et al., 2012). Para as analises estatísticas utilizou o programa 

Prism 3.0.  

 Os testes foram feitos em triplicata. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos da atividade antimicrobiana das frações etanólicas do 

caule, folha fresca e seca e a fração hexânica da folha seca de A. heterophyllus frente 

a seis cepas patogênicas e fitopatogênicas, estão apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. 

Sendo que a fração etanólica de folha fresca apresentou melhor sensibilidade frente 

aos micro-organismos teste. 

A habilidade das frações da folha fresca, seca e caule do A. heterophyllus 

para sequestrar os radicais livres avaliado pelo método de DPPH obteve-se valores do 

IC50 estão apresentadas na Tabela 4. Logo que a fração e Acetato de Etila 

apresentou atividade antioxidante relativamente boa quando considerado as outras 

frações, sendo que mais se aproximou do IC50 do controle, nas concentrações de 200 

e 180 μg/ml-1. Dessa forma, a fração e Acetato de Etila pode ser considerada um 

antioxidante em potencial. As demais frações não verificaram atividade antioxidante 

significativa comparada ao controle.  

As folhas frescas, secas observou-se hemólise parcial de 10%, nas 

concentrações de 250, 500 e 1000 μg.ml. Contudo não houve diferença estatística 

(p<0,05) quando comparados aos grupos controle negativo salina (0,9%), logo tais 

frações não apresentaram atividade hemolítica significativa. Já as frações do caule do 

A. heterophyllus, apresentaram atividade hemolítica em todas as concentrações 

testadas (p< 0,05), sobressaindo principalmente Acetato de Etila 100% e as demais 

frações com 80%.  

CONCLUSÃO 

             As frações da folha fresca, seca e caule do A. heterophyllus são fontes 
potenciais de compostos bioativos, mostrando-se promissoras nos estudos que visam 
à obtenção de novos fármacos como os antimicrobianos, logo que se verificou 
ausência da atividade hemolítica em eritrócitos humanos, não tem capacidade da lise 
das hemácias e atividade antioxidante  
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TRIAGEM IN SILICO DE COMPOSTOS DE ORIGEM NATURAL E 

SINTÉTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS FÁRMACOS 

ANTIINFLAMATÓRIOS 

Diana de Souza Lima1 Gildomar Lima Valasques Junior2 

RESUMO  

A ciclooxigensase-2 está diretamente relacionada a síntese de prostagladinas e 

citocinas pró-inflamatórias que desempenham importante papel no desenvolvimento e 

manutenção da inflamação e dor. Para a descoberta de novos fármacos 

antiinflamatórios, a avaliação da interação entre molécula e alvo terapêutico, através 

de acoplamento molecular, gera resultados relativamente próximos ao real. Assim, 

uma triagem “in silico” foi realizada para avaliar o potencial de atividade antinflamatória 

de moléculas provenientes do semiárido brasileiro. Para a obtenção do alvo 

terapêutico e das moléculas teste foi utilizados os banco de dados PDB e Zinc, 

respectivamente. Os testes de acoplamento molecular entre a ciclooxigenase 2 e 

moléculas extraídas do semiárido baiano foram realizados utilizando o programa 

AutodockVina 1.1.2.  Das 29 moleculas testadas apenas 4 apresentaram energia de 

ligação com a cox 2 com um intervalo pequeno de diferença em relação à energia de 

ligação com o lumiracoxibe. Estas moléculas possuem um grande grupamento 

lipofílico representado por anéis aromáticos e grupos alquila. Além disso, possuem 

uma parte hidrofílica para permitir a ligação a região polar da enzima. Estas 

características são semelhantes aos demais anti-inflamatórios que possuem a COX 

como alvo terapêutico. 

PALAVRAS-CHAVE: Dor, Inflamação , Triagem virtual 

 

ABSTRACT  

 

The cyclooxygensase-2 is directly related to the synthesis of prostaglandins and 

proinflammatory cytokines that play an important role in the development and 

maintenance of inflammation and pain. For the discovery of new anti-inflammatory 

drugs, the evaluation of interaction between molecule and drug target, by molecular 

docking, generates data relatively close to the actual results. Thus, a trial "in silico" was 

conducted to evaluate the potential anti-inflammatory activity of molecules from the 

Brazilian semiarid. PDB database and Zinc were used to obtain a therapeutic target 

and test molecules, respectively. Docking between cyclooxygenase 2 and molecules 

extracted from Bahian semi-arid region were performed using the AutodockVina 1.1.2 

program. Among molecules tested only 4 showed molecule-COX2 binding energy 

close to the binding energy of COX2-lumiracoxib. These molecules have a large 

lipophilic grouping represented by alkyl groups and aromatic rings. In addition, they 

possess a hydrophilic moiety to allow binding to the polar region of the enzyme. These 

characteristics are similar to other anti-inflammatory drugs which have COX as a 

therapeutic target 

Keywords: Pain, Inflammation, Virtual Screening 
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INTRODUÇÃO  

O processo inflamatório envolve muitas substancias mediadoras, dentre elas a 

ciclooxigenase (COX). A COX-2 está diretamente relacionada a síntese de 

prostagladinas e citocinas pró-inflamatórias que desempenham importante papel no 

desenvolvimento e manutenção do processo inflamatório (HARDMAN & LIMBIRD, 

2006). Por esta razão esta enzima é um alvo terapêutico largamente estudado para a 

inibição da inflamação.   

Quando não controlada inicialmente, fenômenos inflamatórios podem progredir para 

eventos de dores crônicas.  Deste modo o controle farmacológico inicial torna-se 

essencial para impedir a evolução de dor aguda para crônica. Varios estudos afirmam 

que inibidores seletivos da cox 2 possuem eficácia no controle da dor (Reddyjarugu et. 

al. 2015). Consequentemente, a busca por fármacos que atuam neste sitio ativo torna-

se interessante, principalmente quando se trata de substancias usadas popularmente.   

A avaliação da interação entre molécula e alvo terapêutico, através das triagens “in 

sílico” de acoplamento molecular, gera resultados relativamente próximos ao real. 

Assim, o uso de ferramentas computacionais aumenta a probabilidade de sucesso na 

descoberta de potenciais princípios ativos (Carvalho et. al. 2003).  

As plantas provenientes do semiárido possuem grande potencial de atividade 

antinflamatória, uma vez que são utilizadas largamente pela população local. Diante 

dessa vasta biodiversidade, esse trabalho justifica-se na necessidade de encontrar 

novas substâncias com capacidade de bloquear os processos fisiológicos referentes à 

dor e inflamação, e assim, desenvolver novos fármacos antiinflamatórios, mais 

potentes que os disponíveis atualmente. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

- Seleção da proteína e ligantes 

     A estrutura tridimensional do alvo molecular foi obtida junto ao banco de estruturas 

3D de macromoléculas Protein Data Bank. Para a triagem virtual, os compostos 

químicos foram obtidos do catálogo de compostos de fontes naturais do semiárido 

brasileiro disponibilizado pelo LMM-UEFS, do banco de dados Zinc.  

 

- Docking  

Para a realização das triagens virtuais, a região do sítio catalítico dos alvos 

farmacológicos protéicos foram consideradas.. Após definido o sítio de ligação, 

qualquer átomo que não constitua resíduos de aminoácidos foi retirado e átomos de 

hidrogênio foram adicionados permitindo a detecção de ligações de hidrogênio 

utilizando o software de código aberto, Autodock Tools (SANNER, 1999).  

Os estudos de acoplamento molecular foram realizados através do programa 

AutodockVina 1.1.2 (TROTT & OLSON, 2010) na sua configuração padrão. Uma vez 

que este programa utiliza arquivos de receptor e ligante com extensão .pdbqt para 

realização do acoplamento, o programa Autodock Tools (SANNER, 1999) foi utilizado 

para a preparação dos arquivos de input com extensão .pdbqt.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O docking entre 29 moleculas extraídas do semiárido baiano e a ciclooxigenase 2 foi 

realizado, entretanto apenas 4 moléculas (Figura 2 - 5) apresentaram energia de 

ligação próxima a -9,2 energia de ligação entre a COX 2 e o lumiracoxibe (Figura 1). 

Tabela 1. Energia de ligação resultante da interação com a COX-2. 

Molécula (Código Zinc) Energia de ligação 

(R)-Roemerine (306698) -9.6 

1-[2- etil]-4-metoxifenantren-3-ol (13374022) -8.8 

Anonaine (898396) -9.7 

BRD-A16793239-001-01-0 (14486165) -8.6 

Fonte: Pesquisa direta  

 

Figura 1. Lumiracoxibe 

 

Figura 2. 1-[2- etil]-4-metoxifenantren-3-ol                               Figura 3. Anonaine 

  

Figura 4. (R)-Roemerine                                        Figura 5. BRD-A16793239-001-01-0  

O lumiracoxibe realiza ligações de hidrogênio com a COX-2, permitindo uma interação 

efetiva com a enzima. Nas moléculas testadas, os grupos funcionais NH, NH2, O e 

COOH permitem um ligação similar com a COX, o que pode explicar a possível 

atividade dessas moléculas inibindo a COX-2.  

Além disso, pode-se observar semelhanças entre os demais AINES e as moléculas 

testadas. Nas moléculas testadas que apresentaram energia de ligação próxima ao 

lumiracoxibe, existe a presença do anel aromático e/ou outros grupos lipofílicos, 

grupos relacionados à atividade inibitória frente a COX.  

 

CONCLUSÕES 

 

Estudos de acoplamento molecular foram realizados entre moléculas extraídas do 

semiárido baiano e a COX-2. Dentre as moléculas analisadas, apenas 4 moléculas 

apresentaram energia de ligação próxima à do inibidor conhecido. As estruturas 

químicas dessas moléculas apresentam grupamentos que correspondem à relação 

estrutura atividade dos coxibes e outros AINES. 
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ANÁLISE GENÉTICA DE ESPÉCIES DO GÊNERO ATTALEA KUNTH 

(ARECACEAE) DO ESTADO DA BAHIA UTILIZANDO MARCADORES ISSR 

BRITO, G.B.², BRITO, M.G.³, SIMPLICIO, R.R.
4
, SILVA, L.S.

5
; WALDSCHMIDT, A.M.

6
, 

PEREIRA, D.G.
7
. 

 

RESUMO 

 

O gênero Attalea é constituído de palmeiras descritas originalmente por Humboldt em 

1816. As espécies desse gênero são conhecidas pela produção de óleo extraído das 

amêndoas e do mesocarpo, podendo o mesmo ser utilizado para a produção de 

biodiesel. Entretanto, existem dificuldades em classificar as espécies deste gênero 

devido à falta de boas coleções em herbários. Todavia, existe uma indefinição em que 

o número de espécies para este gênero pode variar de 29 a 67, podendo chegar a 73, 

de acordo com alguns autores.  Dentro do gênero, o complexo Attalea oleifera se 

destaca as seguintes espécies endêmicas do estado da Bahia: A. burretiana, A. 

pindobassu, A. salvadorensis e A. seabrensis. Neste contexto, o presente trabalho 

teve como objetivo: padronizar protocolo de PCR para espécies do gênero Attalea, 

endêmicas do estado da Bahia, por meio de marcadores moleculares ISSR.  

Palavras Chaves: Arecaceae, conservação, palmeira, variabilidade genética 

 

ABSTRACT 

 

The Attalea genus is constituted of palms, originally described by Humboldt in 

1816. Species of this genus are known production by oil extracted from 

almonds and mesocarp and can be used to produce biodiesel. However, there 

are difficulties in classifying the species of this genus due to lack of good 

collections in herbaria. For that reason, there is a vagueness where the number 

of species in this genus can vary 29-67, reaching 73, according to the literature 

reviews. Within the genus, the complex Attalea oleifera stands out the following 

endemic species of Bahia: A. burretiana, A. pindobassu, A. salvadorensis and 

A. seabrensis. In this context, this study aimed to: standardize protocol PCR for 

species of genus Attalea, endemic to the state of Bahia, through ISSR 

molecular markers.  

Keywords: Arecaceae, conservation, palm, genetic diversity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Attalea foi proposto em 1816 por Humboldt, pode ser identificado 

facilmente por palmeiras que têm flores estaminadas, característica que os distingue 

de outros gêneros, também apresentam pétalas lanceolados e achatadas que 

normalmente mais longa que os estamos (LORENZI et al., 2000). Porém, existem 

alguns problemas na classificação de espécies do gênero, pois suas folhas são muito 

grandes, assim como sua inflorescência, contribuindo para que não haja boas 

coleções nos herbários (PINTAUD, 2008). Devido a isso, existe uma dificuldade de 
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identificação das espécies pelos taxonomistas, que acreditam existir  de 29 a 67 

espécies, podendo chegar a 73 (PINTAUD, 2008). 

  Uma ferramenta genética que pode auxiliar nos estudos do gênero, são os 

marcadores moleculares que são amplamente utilizados em vários estudos de 

taxonomia molecular, filogenia, variabilidade e diversidade genética. Esses dados têm 

auxiliado na conservação das espécies, porque desenvolvem marcadores genéticos 

proporcionando informações adicionais, que são úteis na identificação e 

caracterização de recursos genéticos vegetais. Dentre os marcadores moleculares o  

ISSR é utilizado, principalmente, em estudos de diversidade genética, é um marcador 

dominante, que não necessita de conhecimento prévio da sequência, e é amplificado 

via PCR (Reação em Cadeia de Polimerase) (FALEIRO, 2007). Assim, o presente 

estudo teve como objetivo padronizar o protocolo de amplificação com ISSR e selecionar  

primers para análises genéticas posteriores para espécies do gênero Attalea. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material biológico utilizado nesse estudo foi composto por folhas jovens de 

espécies do gênero Attalea burretiana, Attalea pindobassu, e Attalea 

seabrensis,do estado da Bahia, coletados nos municípios de Palmeiras, Miguel 

Calmon e Amargosa. Para extração de DNA foi utilizado o protocolo de Faleiro et al., 

(2003). Foram utilizados primers ISSR na amplificação do DNA, via PCR (reação em 

cadeira de polimerase) e os fragmentos amplificados foram visualizados em gel de 

agarose 1,2%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O protocolo de PCR padronizado tem volume final de 25 µL contendo os 

seguintes componentes: 2,5 μ de tampão; 2,0 μl de MgCl2; 2,0 de d TP; 1,0 μl de 

primer; 0,3 μl de Taq D A polimerase (Biotools); 1,0 µL de D A e água ultrapura 16,2 

µL.  

O protocolo qual foi citado acima foi utilizado para amplificar os primers ISSR, 

UBC – 814, UBC – 822, UBC – 842 e UBC – 891 (FIGURA 01). 
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FIGURA 01: Eletroforese em Gel de Agarose 1,2% dos fragmentos 

amplificados pelos primers ISSR testados para espécies Attalea burretiana, 

Attalea pindobassu, e Attalea seabrensis, endêmicas do estado da Bahia. 
 

Contudo ainda serão testados mais primers, e amplificar DNAs das demais populações das 

espécies que ocorrem no estado, aumentar o número de populações, o que melhorará as 

análises, para contemplar os objetivos propostos no projeto. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com o trabalho realizado foi possível padronizar o protocolo de amplificação com o 

marcador molecular ISSR para espécies do gênero Attalea, endêmicas do estado da Bahia, 

Attalea burretiana, Attalea pindobassu, e Attalea seabrensis. Foram padronizados os  

primers, UBC – 814, UBC – 822, UBC – 842 e UBC – 891.  
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DISSERTAÇÕES E TESES EM ENSINO DE BIOLOGIA NO BRASIL: um 
olhar sobre os estudos centrados no Ensino de Ecologia19 

Glauce Ruth Campeche Souza dos Santos20, Paulo Marcelo M. Teixeira21. 

RESUMO: Apresenta resultados de pesquisa que descreve o conjunto de dissertações 
e teses em Ensino de Biologia no Brasil articuladas de algum modo a aspectos ligados 
ao Ensino de Ecologia. Foram identificados 73 trabalhos defendidos no período 1972-
2011. Essa produção é descrita, com a explicitação de alguns de seus aspectos 
baseados nas seguintes categorias: a) características gerais (ano de defesa, evolução 
quantitativa da produção, instituições de origem dos trabalhos, distribuição geográfica 
e titulação); b) nível escolar privilegiado nas pesquisas e problemáticas investigadas; 
c) natureza do trabalho e modalidades de pesquisa. Espera-se com o trabalho ampliar 
a divulgação das pesquisas dedicadas ao Ensino de Ecologia, desenvolvendo 
descrições e análises que permitam compreender melhor a formação e o 
desenvolvimento da subárea de pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil.  

 

Palavras-chave: Ensino de Ecologia. Dissertações. Produção Acadêmica. Teses.  

THESIS IN BIOLOGY TEACHING IN BRAZIL: a look at the studies focused on the 
Ecology Education 

ABSTRACT: The article presents results of research that describes the set of 
dissertations and theses in Biology Teaching in Brazil articulated in some way to 
aspects of Ecology Education. They identified 73 studies defended in the period 1972-
2011. This production was described, with the explanation of some of its aspects based 
on the following categories: a) general characteristics; b) privileged school level in the 
polls and investigated issues; c) the nature of work and methods of research. It is 
hoped that the work broaden the dissemination of the research dedicated to Ecology 
Education, developing descriptions and analyzes to better understand the formation 
and the development of researching the subarea in Biology Teaching in Brazil.  
 

Keywords: Ecology Education. Dissertations. Thesis.  

INTRODUÇÃO  

Em estudos anteriores, acompanhamos o movimento histórico da área de 
pesquisa em Educação em Ciências (EC), destacando seu contínuo processo de 
crescimento e consolidação no cenário acadêmico e científico do país (TEIXEIRA; 
MEGID NETO, 2006; TEIXEIRA, 2008; NARDI 2007; TEIXEIRA, SILVA; ANJOS, 2009; 
TEIXEIRA; MEGID NETO, 2011; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2013). As evidências para 
constatarmos o amadurecimento da área passam pela formação de uma comunidade 
científica interessada nos problemas que envolvem o ensino e a aprendizagem de 

                                                           
19  Agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG/UESB) e à FAPESB, por 
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Ciências. O desenvolvimento da área de EC depende também do próprio avanço da 
pós-graduação em Educação e Educação em Ciências que, ao longo de 
aproximadamente quatro décadas, é responsável pela formação de mestres e 
doutores, constituição de grupos de pesquisa e pela geração de dissertações e teses 
(DTs). 

Parte significativa dessa produção focaliza atenção nas questões direta ou 
indiretamente relacionadas ao Ensino de Biologia. Considerando estudos 
anteriormente realizados é possível estimar que as DTs em Ensino de Biologia (EB) 
perfazem aproximadamente 15% do total de estudos produzidos na área de EC 
(MEGID NETO, 2014). O trabalho apresentado faz parte de um projeto mais amplo 
dedicado ao mapeamento sistemático da pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil. O 
objetivo da investigação foi identificar, descrever e analisar a produção acadêmica 
expressa sob a forma de dissertações e teses defendidas no período 1972-2011, 
completando 40 anos de estudos desenvolvidos em termos de pós-graduação 
envolvendo o EB. Nesta comunicação apresentamos resultados de parte da 
investigação realizada, com recorte definido em torno dos estudos dedicados ao 
Ensino de Ecologia. A pergunta orientadora do trabalho foi a seguinte: O que sabemos 
sobre as DTs em Ensino de Biologia focalizadas de questões relacionadas ao ensino e 
aprendizagem de Ecologia?  

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

O trabalho caracteriza-se como pesquisa do tipo “estado da arte”: “uma síntese 
integrativa da produção acadêmica em determinada área do conhecimento em um 
período estabelecido de tempo” (A DRÉ, 2009, p. 43). A produção acadêmica ligada à 
área de Educação em Ciências na forma de DTs é encontrada a partir do início da 
década de 1970. Uma parcela significativa desses trabalhos refere-se ao Ensino de 
Biologia. O período de abrangência da pesquisa começa em 1972, data em que os 
primeiros trabalhos foram defendidos. O marco final é 2011, ano estabelecido para 
finalizar a coleta de dados, totalizando 40 anos de produção acadêmica na referida 
subárea. Na parte principal da pesquisa, realizada anteriormente, identificamos 1000 
DTs focalizadas no EB. É esse o grupo de estudos a dar suporte para esta etapa da 
investigação. Neste caso, selecionamos somente os trabalhos em que os autores 
priorizaram explicitamente questões relacionadas ao Ensino de Ecologia. A triagem  
das DTs de interesse para a pesquisa foi realizada por meio de busca a menções ao 
ensino-aprendizagem de Ecologia encontradas nos títulos, resumos e palavras-chave 
de cada trabalho. As informações foram obtidas por meio do Banco de Teses - 
CAPES, sites dos Programas de Pós-Graduação e, nas informações encontradas na 
tese de doutoramento de Teixeira (2008) e no Catálogo: 35 anos da Pesquisa em 
Ensino de Biologia no Brasil (TEIXEIRA, 2012). As palavras-chave empregadas no 
processo de busca foram as seguintes: ecologia; ensino de ecologia; educação e 
ecologia; ecologia e educação ambiental; etc. Ao final do processo de busca foram 
obtidas 73 DTs, constituindo-se assim, o nosso corpus de análise. A partir da 
identificação desses documentos, organizamos seus respectivos resumos e 
referências bibliográficas, realizamos a leitura dos resumos de cada uma das DTs, 
fixando as principais informações em tabelas e planilhas de análise. A leitura atenta 
dessas informações permitiu, por meio de abordagem quali-quantitativa, o 
desenvolvimento de uma classificação, conforme as seguintes categorias: a) 
características gerais (ano de defesa, evolução quantitativa da produção, IES de 
origem dos trabalhos, distribuição geográfica e titulação; b) nível escolar privilegiado e 
problemáticas investigadas; c) natureza do trabalho e modalidades de pesquisa.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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a) Características Gerais:  

Na busca dos estudos a estabelecer articulações com o Ensino de Ecologia 
(EE) junto ao universo das 1000 DTs em EB defendidas em programas de pós-
graduação brasileiros, no período 1972-2011, foram identificados 73 documentos 
(docs.) em EE, correspondendo à aproximadamente 7% da totalidade de DTs em EB. 

Os primeiros estudos identificados aparecem a partir dos anos 1980, mas 
notamos que a produção relativa a essa problemática ocorre em pequena fração até o 
final dos anos 1990. Boa parte dos trabalhos detectados localiza-se no intervalo 2001-
2011 (56 documentos), ou seja, notamos significativa produção nessa linha temática 
nos últimos anos do intervalo analisado, período que reúne aproximadamente 76% 
dos estudos coletados. A produção acadêmica em EB (coluna da esquerda) é 
crescente durante todo o período pesquisado. Esse movimento de crescimento 
associa-se a processos de ampliação e diversificação da pós-graduação no setor 
educacional e de consolidação da pesquisa em Educação em Ciências no país 
(TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA; MEGID NETO, 2012). Observando-se na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Gráfico comparativo: Produção Acadêmica em EB - EB/Ensino de 

Ecologia (1972-2011). 

 

Foram identificados trabalhos em 26 IES, de forma que as DTs foram 

identificadas em todas as regiões brasileiras, com maior incidência nas regiões 

sudeste (43 doc.) e sul (15 doc.): juntas elas perfazem aproximadamente 79% da DTs 

detectadas. Foi surpreendente identificar que para a região norte, berço da floresta 

amazônica; e para a região centro-oeste, que contém boa parte dos ecossistemas 

pantaneiros, áreas concentradoras da maior biodiversidade do mundo tenhamos 

identificado apenas quatro trabalhos mencionando Ensino de Ecologia. 

Considerando a natureza institucional, temos o predomínio das instituições 

públicas, com 55 estudos; as instituições privadas comparecem em 18 DTs. Em 
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relação ao tipo de programa de pós-graduação na qual se filiam os trabalhos 

examinados, constatamos que há maior incidência de dissertações de mestrado, 

totalizando 64 docs. As teses de doutorado perfazem somente nove documentos. 

b) Nível Escolar e principais problemáticas investigadas: 

 Detectamos a predominância de estudos voltados ao ensino médio (EM), fato 

esperado dadas as características das DTs agrupadas no recorte temático Ensino de 

Ecologia. (Figura 2) 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 2. Gráfico de quantidades de DTs quanto ao nível escolar (1972-2011) 
Fonte: confeccionado pelos autores 

 A distribuição das DTs segundo a natureza dos estudos, mostra 42 estudos 
empírico-descritivos, 24 DTs na categoria pesquisa de intervenção, duas foram 
classificadas como Pesquisa & Desenvolvimento, uma dissertação foi enquadrada 
como Ensaio Teórico. Por fim, foram observados alguns trabalhos mesclando as 
abordagens de pesquisa anteriormente citadas, temos trabalhos envolvendo 
pesquisas descritivas-diagnósticas conjugadas com processos de intervenção (3 DTs) 
e um trabalho tipo pesquisa descritiva associado a uma pesquisa & desenvolvimento. 

 Em relação às problemáticas investigadas, destaca-se a multiplicação de 
temáticas ao longo do tempo. Foram encontrados trabalhos em todos os focos 
temáticos apontados pela literatura (TEIXEIRA, 2008), mas há dois deles em que a 
incidência de trabalhos é mais significativa: conteúdo e métodos e recursos didáticos. 
Os números entre parênteses representam o percentual de DTs analisadas para cada 
item: Conteúdo e Método (24); Recursos Didáticos (17); Currículos e Programas (11); 
Características de Professores (9); Características dos Alunos (7); Educação Informal 
(2); Formação de Conceitos(1); Formação de Professores(1); outros focos(1). 

CONCLUSÃO 

A partir dos dados analisados e da discussão concluímos que a produção 
acadêmica do Ensino de Biologia vem aumentando a cada ano, distribuída em 
diversas instituições públicas e privadas, a maioria em instituições públicas federais 
nas cinco regiões do país, em número maior no eixo Sul-Sudeste. Foram identificamos 
documentos em diversas áreas de conteúdos dentro da Biologia e do ensino da 
mesma. A apresentação dos resultados aqui explicitados permitirá descrições e 
análises que contribuirão para a melhor compreensão da formação e do 
desenvolvimento da subárea de pesquisas em Ensino de Biologia no Brasil. Quanto à 
nossa formação, nossa percepção é de que a iniciação científica contribuiu para 
ampliar nossa compreensão sobre o desenvolvimento da subárea de pesquisa em 
Ensino de Biologia no país.  
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EDSONINTENSIDADE DE HERBIVORIA E DEFESAS FÍSICAS FOLIARES 
EM DEZ PLANTAS DA CAATINGA¹ 

Isamara Mendes da Silva²; Michele Martins Corrêa³ 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a intensidade de herbivoria e algumas 
defesas físicas como dureza foliare a presença de tricomas emdez espécies de 
plantas decíduas da Caatinga. Os resultados mostraram que não existe relação entre 
a intensidade de herbivoriae a dureza foliar ou presença de tricomasdas espécies 
estudadas. Esse resultado pode ser reflexo da deciduidade dessas plantas, pois a 
abscisão foliar, além de reduzir a perda de água em períodos desfavoráveis, também 
é reconhecida como uma estratégia de defesa contra a herbivoria. Contudo, essa 
estratégia demanda energia e assim, para reduzir os custos, essas espécies investem 
menos em defesas mecânicas e químicas que diminuiriam as taxas de herbivoria. 
PALAVRAS-CHAVE: Defesas mecânicas contra herbivoria; Dureza Foliar; Interações 
ecológicas. 
 

HERBIVORY AND PHYSICAL DEFENSES OF LEAVES IN TEN CAATINGA 
SPECIES¹ 

 
Abstract: This study aimed to evaluate the intensity of herbivory and leaf toughness in 
ten deciduous plant species of Caatinga. As results, we did not observe relation 
between intensity of herbivory and the leaf hardness or the presence of trichomes of 
the plant species. These results may reflect the deciduousness of the plant 
speciesstudied, because leaf abscission is an important strategy to avoid water loss in 
non-favorable periods, but also is recognized as a strategy against herbivory. However, 
this strategy demands energy. Then, to reduce the energetic costs, these species 
invest less in mechanical and chemical defenses. 
Keywords: Mechanical defense against herbivory; Leaf hardness; Ecological 
interaction. 
 

INTRODUÇÃO 

A herbivoria é um tipo de relação ecológica na qual alguns animais alimentam-
se de pedaços de plantas vivas (CORRÊA et al., 2008). A planta sofre o prejuízo e 
apenas os animais que alimentam-se dela são beneficiados com essa 
relação(CORRÊA et al., 2008).  

Para lidar com o ataque dos herbívoros, as plantas desenvolveram respostas 
adaptativas, e os mecanismos de defesas são inúmeros. As defesas mais comuns são 
as químicas, resultantes da presença de compostos secundários como taninos e 
terpenóides (MONTEIRO et al., 2005) e as defesas físicas, que estão relacionadas 
com os aspectos morfológicos incluindo estruturas como espinhos, acúleos e tricomas. 
Outras defesas físicas como a textura e dureza foliar, qualidade nutricional e até 
mesmo interações com insetos inimigos dos herbívoros também são caracterizadas 
como importantes para a diminuição da herbivoria em plantas (LARA, 1991; EWARDS 
& WRATTEEN, 1981). 

De acordo com Barbosa et al. (2003), na Caatinga existe dois grupos de 
plantas, as perenes, que mantêm suas folhas durante todas as estações e as 
decíduas que perdem suas folhas e posteriormente brotam e florescem novamente em 
outra estação.  

Em ambientes semiáridos como na Caatinga, os estudos sobre os padrões de 
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herbivoria ainda são escassos. Até o momento, pouco se sabe sobre quais as 
espécies de plantas são mais consumidas em cada região e se estratégias de defesa 
contra herbivoria como a presença e efetividade de defesas mecânicas e químicas 
interfere na interação entre plantas e herbívoros. Sendo assim, este estudo teve como 
objetivo avaliar a intensidade de herbivoria, a dureza foliar e a presença de tricomas e 
espinhos em dez espécies de plantas decíduas da Caatinga, bem verificar se existe 
relação entre a herbivoria e a dureza foliar das espécies estudadas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
O estudo foi realizado na Floresta Nacional Contendas do Sincorá (FLONA). 

Esta Unidade de Conservação de Uso Sustentável está localizada no sudoeste baiano 
no município de Contendas do Sincorá. A sede da FLONA está situada à 20 km da 
cidade de Contendas do Sincorá, à 20 km de Tanhaçu e 45 km de Ituaçu (MMA, 
2006). 

Possui uma área de 11.034,34 ha, apresenta vegetação arbórea e arbustiva de 
caatinga, tendo as árvores com 2 a 8 metros de altura. A média de temperatura anual 
é de 23 ºC, a precipitação total anual média entre 596 mm e 678,5 mm, com umidade 
de 20 a 40%, constituindo um clima quente e com chuvas escassas, concentradas nos 
meses de novembro e abril, característicos do bioma Caatinga (MMA, 2006). 

 
Coleta de dados 
Na FLONA, dez espécies de plantas foram marcadas, identificadas e tiveram 

suas alturas registradas. As espécies estudadas foram: Commiphora leptophloeos 
(Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae), Handroanthus spongiosus (Rizzini) C.O.Grose, 
Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith (Bignoniaceae), Triplaris gardneriana Wedd., 
Coccoloba schwackeana Lindau (Polygonaceae), Pereskiaaureiflora F.Ritter 
(Cactaceae), Euphorbia comosa Vell., Crotonsp.(Euphorbiaceae).  

A escolha das espécies foi baseada na presença de pelo menos dez indivíduos 
da espécie com altura similar e que apresentassem folhas no período de coleta, que 
foi realizada de janeiro a março de 2015. 

Para avaliar a intensidade de herbivoria em cada espécie coletamos 
aleatoriamente dez folhas de dois indivíduos por espécie. As folhas coletadas foram 
desenhadas para a obtenção da área foliar total e consumidas pelos herbívoros.  

Em cinco folhas de cada indivíduo foi realizada a medição da dureza foliar com 
uso do Penetrômetro portátil. 

 
Análise de dados 
A área foliar das folhas foi obtida com o uso do programa ImageJ (2014). Para 

avaliar se a dureza foliar influencia a intensidade de herbivoria nas espécies 
estudadas foi realizada uma Regressão linear a 5% de probabilidade no software R, 
version 2.15.1 R Development Core Team, (LUMLEY, 2011). 

RESULTADOS 
 
A área foliar média consumida por herbívoros nas espécies estudadas variou 

de 0% na espécie Euphorbia comosa e 18,08 % na espécie Croton sp. 
Não houve relação significativa entre a intensidade de herbivoria e dureza foliar 

nas espécies de plantas estudadas (F=45,39; gl=5 e 111; p < 0,18; Figura 1). Contudo, 
a intensidade de herbivoria variou entre as espécies. Croton sp.que apresentou a 
maior taxa de herbivoria possui a menor média de dureza foliar (0) e a espécie E. 
comosa que apresentou o menor valor de herbivoria possui a maior média de dureza 
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foliar (2,4) (Figura 1).  
A presença de tricomas foi notada apenas nas espécies C. leptophloeos, 

Croton SP. e H. spongiosus e nenhuma das espécies estudadas apresentaram 
espinhos. 

 
DISCUSSÃO 
 
Nosso estudo demonstrou que a intensidade de herbivoria varia entre as 

espécies decíduas estudadas e que a dureza foliar não está representando um 
mecanismo de defesa contra herbívoros nessas espécies na Caatinga. Além disso, a 
presença de tricomas foi notada em poucas espécies neste estudo e uma dentre as 
duas que possuíam tricomas, apresentou a maior média de herbivoria, sugerindo que 
a herbivoria nessas espécies independe da presença deste tipo de defesa mecânica.  

De acordo com alguns autores (LARA, 1991; PALEARI & SANTOS, 1998) as 
defesas mecânicas podem minimizar a intensidade de herbivoria nas plantas, no 
entanto nem sempre esse padrão é encontrado. Dourado (2014) não encontrou em 
seu estudo relação entre a presença de compostos secundários e tricomas com os 
danos causados pela herbivoria em plantas decíduas na mesma área de Caatinga 
estudada aqui. Dentre as espécies estudadas pela autora, uma delas foi a 
H.spongiosus, em que se observou a presença de tricomas e dos compostos 
secundários flavanóides, alcalóides e saponinas, mas estes não foram consideradas 
defesas envolvidas com a defesa contra a herbivoria no estudo (Dourado 2014). 

São inúmeras as estratégias evolutivas que as plantas podem possuir como 
defesa contra herbívoros, podendo exibir diferentes características morfológicas e 
fisiológicas (DEL-CLARO et al. 1996). Neste sentido, estudos que avaliem o padrão de 
herbivoria e outros mecanismos de defesas das plantas contra os herbívoros são 
extremamente relevantes para a melhor compreensão dos processos ecológicos e 
evolutivos na interação entre plantas e animais. E esses estudos são importantes 
principalmente em ecossistemas ainda tão pouco conhecidos pela ciência, como é o 
caso da Caatinga. 

 
CONCLUSÕES 
A herbivoria em espécies decíduas na Caatinga varia entre as espécies e não 

apresenta relação ecológica com a dureza foliar, presença de tricomas ou espinhos 
das espécies estudadas.  
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Extração e Purificação de Inibidores de Proteinases de Sementes de 

Leguminosas da Região do Sudoeste da Bahia  

Fapesb1, Ítalo Santos do Nascimento2, Luzia Aparecida Pando3 

Resumo 

Sementes de leguminosas (Fabaceae) apresentam alto conteúdo de inibidores, 

incluindo os inibidores de serinoproteinases. Estes inibidores vegetais são peptídeos 

ou proteínas capazes de inibir a atividade catalítica de enzimas proteolíticas e são 

amplamente distribuídos no reino vegetal. Os objetivos deste trabalho foram detectar a 

presença de inibidores em três espécies de leguminosas (Crotalaria juncea, Inga 

capitata e Mimosa setosa), verificar a atividade inibitória contra tripsina bovina e 

purificação parcial do inibidor de Crotalaria juncea. As sementes maduras foram 

trituradas e submetidas a extração salina ( NaCl 0,15 M) e centrifugação a 3000 x g.  

Os extratos totais obtidos foram utilizados para a quantificação de proteínas (Crotalaria 

juncea, 2,252 mg/mL;  Inga capitata,1,4 mg/mL e Mimosa setosa, 1,5 mg/mL ) e para a 

avaliação da atividade inibitória. A atividade contra tripsina foi mais alta no extrato de 

Crotalaria juncea (95%). O inibidor de Crotalaria juncea foi purificado parcialmente em 

cromatografia de troca iônica com resina DEAE-Sepharose e o perfil protéico foi 

analisado em eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). 

Palavras-chave: Crotalaria juncea, Inga capitata, Inibidor de proteinase, Leguminosas, 

Mimosa setosa.  

Extraction and Purification of Proteinase Inhibitors from Leguminous Seeds of 

SouthWest Region of  Bahia 

 

ABSTRACT  

Leguminous seeds (Fabaceae) have a high content of inhibitors of which serine 

protease inhibitors are the most widely studied. These inhibitors are proteins or 

peptides capable of inhibiting proteolytic enzymes and are widely distributed in the 

plant kingdom. The aims of this work were to detect the presence of inhibitors in three 

species of leguminous (Crotalaria juncea, Inga capitata and Mimosa setosa), verify the 

inhibitory activity against bovine trypsin and partial purification of inhibitor of Crotalaria 

juncea. Mature seeds were ground and submitted to saline extraction (NaCl 0.15 M) 

and centrifugation at 3000 x g. The total extracts obtained were used for the protein 

quantification (Crotalaria juncea, 2.252 mg/mL; Inga capitata, 1.4 mg/mL; and Mimosa 

setosa, 1.5 mg/mL) and evaluation of inhibitory activity. The activity against trypsin was 

higher in extract of Crotalaria juncea (95%). The proteinase inhibitor from Crotalaria 

juncea was partially purified by ion exchange chromatography on DEAE-Sepharose 

and the proteic profile was analyzed in sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis (SDS-PAGE). 
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KEYWORDS: Crotalaria juncea, Inga capitata, Inhibitors of proteinases, Leguminous, 

Mimosa setosa.  

 

Introdução 

A família Leguminosae (Fabaceae) é uma família vasta, cosmopolita e 

geologicamente antiga, representando uma das principais e mais importantes famílias 

de plantas, abrigando 727 gêneros e cerca de 19.325 espécies encontradas nas 

subfamílias Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae [1,2]. 

As plantas apresentam alta concentração de inibidores de proteinases, 

encontradas principalmente nas famílias Fabaceae, Poaceae e Solanaceae, sendo 

classificados em cerca de vinte famílias diferentes entre os quais os mais estudados 

são os inibidores Bowman-Birk (BBI) e Kunitz [3,4]. 

Os inibidores de proteinases estão diretamente envolvidos no metabolismo 

celular e também em mecanismos de defesa vegetal contra insetos e herbívoros. São 

peptídeos ou proteínas que apresentam baixo peso molecular, que varia de 6 a 25 

kDa, capazes de interagir especificamente e reversivelmente com diferentes enzimas 

proteolíticas promovendo a inibição competitiva das mesmas [5,6]. São consideradas 

moléculas extremamente estáveis, resistentes a variações de pH, ao calor e à 

proteólise por proteinases diferentes daquelas não inibidas, sendo que essa 

estabilidade pode ser atribuída à presença de pontes dissulfeto e a outras interações 

não covalentes [7,8].  

A ampla ocorrência de inibidores de proteinases em vegetais, particularmente em 

leguminosas, despertam o interesse de muitos pesquisadores pelas investigações das 

várias funções atribuídas a essas proteínas vegetais. O presente trabalho teve como 

objetivos detectar a presença de inibidores em três espécies de leguminosas, verificar 

a atividade inibitória contra tripsina bovina e purificação parcial do inibidor de 

Crotalaria juncea, contribuindo, assim, para agregação de valor às potencialidades da 

flora do Sudoeste da Bahia.  

 

Materiais e Métodos 

 

Extração salina: Sementes inteiras de Inga capitata, Mimosa setosa e Crotalaria 

juncea foram trituradas e submetidas a extração salina com NaCl 0,15 M. Os extratos 

totais obtidos foram centrifugados sob leve agitação e o sobrenadante, após diálise, foi 

reservado em freezer para serem utilizados nas etapas posteriores. 

Dosagem de proteínas: As concentrações relativas e quantitativas das proteínas 

foram estimadas, respectivamente, por leitura da absorbância a 280 nm e de acordo 

com o método descrito por Bradford [9]. 
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Atividade inibitória sobre tripsina bovina: A mistura de pré-incubação foi 

tampão Tris/HCl 12,5 mM, pH 8,0, tripsina 50 µg (dissolvida em HCl 1 mM) e os 
extratos totais. A pré-incubação prosseguiu durante 10 minutos a 37º C. O substrato 
cromogênico DL–BAPNA (0,5 mM) foi adicionado e a incubação prosseguiu por mais 
30 minutos a 37º C. A reação foi interrompida pela adição de ácido acético 30% (v/v) e 
a hidrólise do substrato pela enzima foi acompanhada fotometricamente a 405 nm. O 
cálculo da constante de inibição (Ki) foi determinado de acordo com o programa Grafrit 
3.01. 
Purificação do inibidor de Crotalaria juncea: O inibidor de sementes de Crotalaria 

juncea foi purificado através de cromatografia de troca iônica com resina DEAE-

Sepharose, previamente equilibrada com tampão TrisHCl 0,05 molar, pH 8,0 e para 

eluição das amostras foi utilizado o tampão TrisHCl 0,05 molar/NaCl 0,5 molar, pH 8,0. 

As frações eluídas da coluna foram monitoradas a 280 nm. 

Eletroforese: As frações obtidas da cromatografia foram submetidas em eletroforese 

em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 14%) [10]. O gel, depois de retirado das placas 

foi corado com Coomassie brilliant blue R-250 durante 2 horas e então descorado em 

solução de ácido acético glacial, metanol e água na proporção de 1:4:5 (v/v/v). 

 

Resultados e Discussão   

Os resultados da dosagem de proteína para cada espécie estudada foram, 1,4 

mg/mL para Inga capitata, 1,5 mg/mL para Mimosa setosa e 2,252 mg/mL para 

Crotalaria juncea. Os resultados indicam que as espécies de Inga capitata e Mimosa 

setosa apresentam praticamente a mesma concentração de proteína, ambas 

pertencem à subfamília Mimosoideae. Por outro lado, Crotalaria juncea, pertencente à 

subfamília Papilionoideae, foi a que apresentou uma concentração maior de proteínas 

no extrato total.  

Os resultados do ensaio de inibição enzimática demonstram a presença de 

inibidores nos extratos totais das espécies, pois foram capazes de inibir a atividade de 

tripsina bovina. Os percentuais de inibição da tripsina bovina pelos extratos totais das 

espécies estudadas foram de 90% para o Inga capitata, 60% para a Mimosa setosa e 

95% para Crotalaria juncea, como podem ser vistos na figura 1. Estudos com 

sementes de Caesalpinia ferrea e Swartzia polyphylla mostram atividade inibitória de 

95% e 34%, respectivamente [11]. O valor da constante de inibição (Ki) determinado 

para o inibidor de tripsina do Inga capitata foi de 1,82x10-8 M.  
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A purificação do inibidor de Crotalaria juncea foi realizada em resina DEAE 

(Dietilaminoetil)-Sepharose, trocador aniônico, carregada positivamente. Foram 

coletados 42 frações com 3,0 mL/tubo, sendo monitoradas as frações protéicas a 280 

nm, como pode ser observado na figura 2 

 

 

As frações 4, 5 e 6, referentes ao pico 2 da cromatografia em  DEAE-

Sepharose, foram utilizadas na eletroforese em SDS-PAGE. Para comparação do 

perfil protéico, foram utilizados o extrato e o precipitado acetônico de Crotalaria juncea. 

A análise do perfil eletroforético mostrou várias bandas protéicas, evidenciando que o 

inibidor foi purificado parcialmente, o que demonstra a necessidade de outras etapas 

cromatográficas para obtenção do inibidor purificado. Para purificação de inibidores de 

tripsina de sementes de Albizzia kalkora foram utilizadas cromatografias de afinidade 

tripsina-Sepharose e de exclusão molecular Sephadex G-75, e para Caesalpinia 

echinata, cromatografias de troca iônica DEAE-Sephadex e filtração em gel [12,13].  
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Conclusão  

As espécies estudadas apresentaram uma concentração proteica de 1,4 mg/mL 

(Inga capitata), 1,5 mg/mL (Mimosa setosa) e 2,252 mg/mL para Crotalaria juncea. 

Todas as espécies estudadas foram capazes de inibir tripsina bovina, confirmando, 

assim, a presença de inibidores de proteinases em suas sementes. Considerando a 

análise do perfil eletroforético, serão necessárias outras técnicas de cromatografia 

para isolar e purificar o inibidor de Crotalaria juncea.  
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DIVERSIDADE GENÉTICA EM MELIPONÁRIOS 

Janaína Canário Cerqueira1, Ana Maria Waldschmidt2 

Resumo: As abelhas são insetos cujo principal papel ecológico é a polinização, 

necessária para a produção de frutos e sementes de plantas nativas e cultivadas. As 

abelhas sem ferrão são um grupo com mais de 350 espécies presente nas regiões 

tropicais e subtropicais do mundo. Populações naturais de abelhas vêm sofrendo 

declínio, principalmente, pela destruição de seus habitats, usa de inseticidas e ação de 

meleiros. A criação de abelhas sem ferrão em caixas racionais ou cortiços, a 

meliponicultura, gera renda através da venda de colônias e seus produtos, como mel, 

pólen, geoprópolis e cera. O meliponário é um meio de conservação, especialmente 

em uma área onde existem poucos substratos para a nidificação. Foram amostradas 

operárias adultas por colônia ao longo da área de ocorrência natural e não natural da 

espécie em meliponário, acondicionadas em etanol absoluto e armazenadas a-20°C 

até a sua utilização.O DNA foi extraído de acordo com a protocolo de Waldschmidtet 

al. (1997) e amplificado, conforme metodologia descrita por Peters et al. (1998) e 

foram utilizados, até o momento, dois loci microssatélites Mscut12 e Mscut22 para 

teste. Estudos moleculares sobre a diversidade genética de um meliponário em 

comparação às populações naturais podem indicar o quanto de diversidade genética 

pode ser mantida em um meliponário e o manejo adequado para se obter um estoque 

para reintroduções ou melhoramento.  

Palavras-chave: diversidade genética; meliponário; marcadores microssatélites. 

GENETIC DIVERSITY IN MELIPONÁRIOS  

Abstract: Bees are insects whose primary ecological role is pollination necessary to 

produce fruits and seeds of native and cultivated plants. The stingless bees are a 

group with over 350 species present in tropical and subtropical regions of the 

world.Natural bee populations have suffered decline mainly by the destruction of their 

habitats, use of insecticides and Meleiros action. The creation of stingless bees in 

boxes rational or slums, the beekeeping generates income through the sale of colonies 

and theirproducts such as honey, pollen, wax and geopropolis. The meliponary is a 

means of conservation, especially in an area where there are few substrates for 

nesting. Adult workers were sampled per colony over the naturally occurring and 

unnatural area of the species meliponary, packed in absolute ethanol and stored at -20 

°C until be used. DNA was extracted according to the protocol Waldschmidt et al. 

(1997) and amplified according to the methodology described by Peters et al. (1998) 

and have been used so far, two microsatellite loci Mscut12 and Mscut22 for testing. 

Molecular studies on the genetic diversity of a meliponary compared to natural 

populations can indicate how much genetic diversity can be maintained in a meliponary 

and good stewardship to obtain a stock for reintroductions or improvement. 

Key words: genetic diversity; meliponary; microsatellite markers. 

 

INTRODUÇÃO 
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As abelhas são insetos sociais da ordem Hymenoptera, superfamília Apoidea da 

família Apidae. Meliponini, é a subtribo a qual reúne as “abelhas indígenas sem ferrão” 

e é representada por mais de 350 espécies distribuidas nas regiões tropicais e 

subtropicais do mundo (Moure, 2007). Abelhas têm a polinização como seu papel 

ecológico mais importante, fundamental para a produção de frutos e sementes, e 

manutenção da variabilidade genética de plantas nativas e cultivadas (Silveira et al., 

2002), assegura o aumento produção agrícola No Brasil, os meliponíneos vêm 

sofrendo declínio por causa da destruição de seus habitats, uso inadequado de 

inseticidas e extrativismo (Kerr et al., 1996). Sem abelhas a capacidade reprodutiva 

das plantas floríferas reduziria (Kerr et al., 2001). A Melipona scutellaris, ocorre na 

faixa costeira entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, passando por Pernambuco, 

Paraíba, Alagoas e Sergipe. Na Bahia está restrita a municípios de área costeira e da 

Chapada Diamantina, onde existem matas úmidas, é a abelha sem ferrão mais 

conhecida e criada (Alves et al., 2012) e uma fonte de renda para os criadores. A 

meliponicultura tem sua importância na produção de mel, própolis, pólen, geoprópolis, 

comercialização de enxames, polinização racional, uso em paisagismo, lazer, 

ecoturismo, educação ambiental, e também na conservação das espécies e 

fornecimento de material biológico para estudos científicos (Carvalho et al., 2003). O 

efeito da endogamia em uma população de abelhas sem ferrão menor que 44 colônias 

pode leva-lá a extinção em poucas gerações, pelo aumento de machos inférteis 

(diplóides) (Kerr et al., 1985). É possível que o meliponário seja “estoque genético”, 

importante para a conservação e futuras reintroduções das espécies. Estudos 

genéticos podem fornecer informações importantes para esta prática e os marcadores 

moleculares são os mais indicados neste caso.  

 

OBJETIVOS 

Avaliação do quanto da diversidade genética das populações naturais de abelhas 

sem ferrão está sendo mantida em meliponários e a possibilidade do uso destes como 

estoque de diversidade genética. 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Foram amostradas cerca de 10 operárias adultas por colônia ao longo da área de 

ocorrência natural das espécies em meliponários. Os indivíduos foram acondicionados 

em etanol absoluto e armazenados a -20°C até a sua utilização. O DNA foi extraído de 

acordo com a protocolo de Waldschmidtet al. (1997). Cada indivíduo foi macerado 

individualmente em tubo eppendorf com auxílio de bastões de vidro, juntamente com 

1mL do tampão de extração (para cada amostra: 400μL de CTAB 5%, 285μL de  aCl 

5M, 40μLde Tris HCl 1M, 100μL de EDTA 0,5M, 4μL de proteinase K (100mg/ml) e 

178,5μL de água Milli-Q), em seguida, as amostras foram incubadas em banho seco a 

65°C por 30 minutos, sendo agitadas a cada 10 minutos. Após resfriamento, foi 

adicionado 1mL de clorofórmio, invertendo até que se obtenha um aspecto leitoso. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 1300rpm por 7 minutos e depois 

transferiu-se o sobrenadante, repetindo-se mais uma vez o procedimento. 
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Posteriormente, o sobrenadante foi transferido para um novo microtubo e adicionou-se o 

mesmo volume de álcool isopropílico gelado. As amostras foram armazenadas em 

freezer a -20°C por 5 horas para precipitação do DNA. Posteriormente, foram 

centrifugadas a 13000rpm, durante 30 minutos, a 4°C e descartou-se o sobrenadante. 

Obteve-se um pellet de DNA, que foi lavado duas vezes com álcool etílico (etanol) a 

70%, e após secar por 1 hora ao ar livre, o pellet foiressuspendido em 100μL da solução 

de TE (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA) e armazenado em freezer a -20°C até sua 

utilização. O DNA extraído foi amplificado conforme metodologia descrita por Peterset 

al. (1998). Foram utilizados primers microssatélites, cujas sequências encontram-se 

descritas na literatura. A mistura da reação de 10μL consiste em: 0,1mM de cada 

desoxirribonucleosídeotrifosfatado (dATP, d TP, dGTP, dTTP); 0,4μM de cada “primer”; 

1,5mM de MgCl2; 0,5 unidade de Taq polimerase em tampão 1X e 20ng de DNA 

genômico total. A mistura foi incubada em termociclador modelo ATC201 (NyxTechnik). 

O programa de amplificação tem uma etapa de 94ºC por 3 minutos, 40 ciclos com uma 

primeira etapa a 92°C (desnaturação) por 30 segundos, uma segunda etapa de 

temperatura de anelamento específica do “primer” por 1 minuto, uma terceira etapa de 

72ºC (extensão) por 30 segundos, e ao final uma etapa de 72°C por 5 minutos.Os 

produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em seqüenciador modelo 

ABI 3500 (AppliedBiosystems). 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

          Foram coletados espécimes de Melipona scutellaris (uruçu verdadeira) de dois 

meliponários, sendo um em Camaçari – BA e o outro em Tanque Novo – BA, nas 

seguintes localizações: 

 

 
FIGURA 01: Localização do município de Camaçari – BA.Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cama%C3%A7ari http://diskbrasilgas.com.br/loc/index.html 
 

http://diskbrasilgas.com.br/loc/index.html
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FIGURA 02: Localização do município de Tanque Novo – BA. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tanque_Novo 

http://www.ferias.tur.br/fotogr/40474/mapadelocaliacao/tanquenovo/ 

 

Dos meliponários de Camaçari e de Tanque Novo foram coletadas abelhas de 19 e 18 

colônias, respectivamente. Foram feitas extrações de 3 indivíduos por colmeia e 

quantificações as quais não foram de boa qualidade, apresentando muita proteína e/ou 

pouca quantidade de moléculas de DNA como mostrada na imagem abaixo: 

 
FIGURA 03: Quantificação de DNA. 

          Foram feitas PCRse testes de primers para amplificação com os específicos 

Mscut12 e Mscut22. Com o primeiro foi feito teste de temperatura de anelamento  

específico de 54°, 56°, 58°, 60°, 62° e 64°, sendo a última temperatura escolhida, por ter 

apresentado melhor qualidade no gel, para a seguinte amplificação. O segundo primer 

não amplificou as amostras em 62°, indicando que deve-se fazer um novo teste. 

Seguem as imagens: 

 

 
FIGURA 04: Teste de temperatura de anelamento do primer Mscut12. 

 

 

http://www.ferias.tur.br/fotogr/40474/mapadelocaliacao/tanquenovo/
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FIGURA 05: Padrão de polimorfismo do primer Mscut12 da espécie Meliponascutellaris na temperatura 64°. 

CN: Controle negativo. 

 

         A imagem 02 mostrou que o DNA foi amplificado em todas as temperaturas 

testadas, porém foi escolhida a mais alta (64°), apesar de não apresentar muita 

diferença na qualidade das bandas entre as outras temperaturas. Na imagem 03, 

observou-se um padrão de bandas parecidos entre os indivíduos, e também, pouca 

qualidade na integridade do DNA e algumas amostras não amplificadas, provavelmente 

explicada pela grande quantidade de proteínas extraídas que se associam às moléculas 

de DNA e impedem ou dificultam a corrida das bandas pelo gel através da atração do 

polo positivo da cuba que atrai a o material genético por ser negativo, sendo que as 

proteínas não são e permanecem onde foram pipetadas. Apesar disso, a maioria foi 

amplificada e deve-se fazer uma nova PCR para poder fazer análise de dados. 

 

CONCLUSÕES 

 

         Até o momento obteve-se resultado positivo do teste de primer o qual pode ser 

usado para futuras PCRs. As extrações apresentaram material genético, o que indicou 

que precisa-se melhorar e ter mais atenção e cautela nas técnicas práticas. É 

necessária a continuação da pesquisa aumentando o número de coletas de ninhos para 

melhores resultados e análises, e assim, para um melhor monitoramento da diversidade 

genética em meliponário. 
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Análise temporal da frequência, constância, riqueza e similaridades de 

passifloras silvestres do estado da Bahia. 

Jéssika Layanne Moreira Mathias¹,4, Bruno William Novais Pereira²
,4
, Antonio Carlos de 

Oliveira³
,4 

Temporal analysis of frequency, constancy, wealth and similarities of 

passifloras wild of Bahia states, Brazil. 

RESUMO 

O maracujazeiro é uma fruteira do gênero Passiflora, tendo diversas espécies 

originadas no Brasil. O gênero Passiflora possui uma distribuição ampla no estado da 

Bahia, na região nordeste do Brasil, incidindo em praticamente todos os biomas do 

estado. Por causa do grande nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas 

naturais, a conservação da biodiversidade é um dos maiores desafios. Por meio do 

levantamento fitossociológico há a possibilidade de avaliar a necessidade de medidas 

voltadas para a preservação e conservação de áreas. No presente trabalho o 

Loteamento Caminho da Universidade, na cidade de Vitória da Conquista, foi avaliado. 

As amostragens foram realizadas no mês de outubro no ano de 2014 e no mês de 

agosto de 2015 e os seguintes índices fitossociológicos (frequência, riqueza, 

constância e similaridade) foram estimados. Destaca-se o desaparecimento de uma 

espécie (P. trintae) na área, em um intervalo de um ano. 

PALAVRA CHAVE: constância, passiflora, riqueza, similaridade. 

ABSTRACT 

The passion fruit is a fruit tree of the genus Passiflora, having several species 
originating in Brazil. The genus Passiflora has a wide distribution in the state of Bahia, 
in the northeastern region of Brazil, focusing on virtually all biomes in the state. 
Because of the high level of anthropogenic disturbances of natural ecosystems, the 
conservation of biodiversity is one of the biggest challenges. By means of the 
phytosociological survey there is the possibility to assess the need for measures aimed 
at the preservation and conservation of forest units. The study was carried out in 
Blending Path of the University in the city of Vitoria da Conquista that is located in the 
southwest of the state of Bahia. The samplings were carried out in the month of 
October in the year of 2014 and in the month of August 2015. And the objective was to 
perform a temporal analysis of wild passifloras, analyzing factors phytosociological, 
thereby contributing to future studies. 

KEYWORDS: Constancy, passiflora, wealth, similarity. 

INTRODUÇÃO 

 O maracujazeiro é uma fruteira do gênero Passiflora, sendo formado de 24 

subgêneros, sendo o mais importante os da família Passifloraceae. Aproximadamente 

200 espécies são originárias no Brasil (Borges e Lima, 2009). O gênero Passiflora 

possui uma distribuição ampla no estado da Bahia, na região nordeste do Brasil, 

incidindo em praticamente todos os biomas do estado (Neto, 2008). 
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 O estudo da família Passifloraceae sempre despertou interesse, a sua 

dispersão no ambiente e seu potencial econômico reforçaram a dedicação de anos de 

estudo (Cervi, 1997). Por causa do grande nível de perturbações antrópicas dos 

ecossistemas naturais a conservação da biodiversidade é um dos maiores desafios. 

Por meio do levantamento fitossociológico há a possibilidade de avaliar a necessidade 

de medidas voltadas para a preservação e conservação de áreas (Chaves et. al., 

2013). O presente trabalho teve como objetivo realizar uma analise temporal de 

fatores fitossociológicos, contribuindo dessa forma para estudos futuros de espécies 

silvestres de passifloras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Loteamento Caminho da Universidade na cidade de 

Vitória da Conquista, Bahia. Este município apresenta um território de 3.704,018km², 

com cerca de 340.199 habitantes, sendo a terceira maior cidade da Bahia. Os biomas 

presentes nessa região é a Caatinga e Mata Atlântica (BRASIL, 2015). 

As amostragens foram realizadas no mês de outubro no ano de 2014 e no mês 

de agosto de 2015. Foram delimitadas duas áreas de estudo, área A e área B, de 

mata natural no Lot. Caminho da Universidade. Dentro de cada área foram contados 

manualmente e registrados através de anotações todas as espécies de Passiflora 

detectadas. Para estimar frequência, riqueza, constância e similaridade, os dados 

foram tabulados empregando-se as seguintes fórmulas, com base em Sorensen 

(1972) apud Gomes et al.; Ludwig & Reynolds 1988 apud Uramoto et al.): 

- Frequência de cada uma das espécies: fi = ni/Sni; Onde: fi = Freq. da espécie; ni = 

Número de exemplares dessa espécie; Sni = Soma do número total de indiv. da área. 

- Riqueza: número total de espécies de um determinado grupo. 

- Constância que dada espécie se fez presente: C = p.100/N. Onde: p = número de 

amostras/áreas com a espécie; N = Número total de amostras adotadas. Classifica-se 

como constante quando estando presente em mais de 50% das amostras, acessória, 

quando presente em 25-50% das amostras e acidental quando presente em menos de 

25% das amostras. 

- Similaridade: S = (2a/b+c)*100; onde: S = Similaridade; a = número de espécies 

comuns às duas áreas; b e c = número total de espécies nas suas áreas comparadas. 

A similaridade pode variar, indo de 0 a 100%. Quando todas as espécies são comuns 

às duas áreas a similaridade é máxima, e é mínima quando não há espécies em 

comum. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na coleta do mês de outubro/2014, P. setacea foi a espécie que registrou maior 

frequência, tendo 80% de frequência na área A e 96% de frequência na área B 

(Tabela 1). A espécie P. trintae apresentara, 17% e 4% de frequência nas áreas A e B, 

respectivamente. Já a espécie P. cincinnata só foi registrada na área A, tendo 3% de 

frequência. No segundo período de coleta, no mês de agosto/2015, as espécies P. 

cincinnata e P. trintae não foram detectadas na área A. Portanto, P. setacea 

apresentou 100% de frequência. Já na área B, P. setacea possuiu 95% de frequência, 

P. cincinnata 5% e P. trintae não esteve presente. 

De acordo com os resultados desse estudo, a área A possuiu maior riqueza de 

espécies em relação à área B, na primeira coleta, tendo o total de três espécies 

registradas, enquanto a área B teve apenas uma espécie (Tabela 1). Na segunda 

coleta a área B e a área possuíram mesma riqueza de espécies, cada qual com duas 

espécies. 

A riqueza da área A na primeira coleta foi maior em relação à área B no mesmo 

período, porém devido alguns fatores, entre eles a ação antrópica, a partir da segunda 

coleta, nota-se a mudança da riqueza e frequência nos dois períodos de coleta. Isso 

fez com que uma espécie se sobressaísse e espécies que antes eram encontradas em 

pequenas quantidades. P. trintae deixou de ser detectada nessas áreas. 

As espécies P. cincinnata, P. setacea e P. trintae são espécies constantes, 

porém a P. cincinnata possui menor valor percentual, estando presente em apenas 

uma área da coleta do mês de outubro/2014. Na segunda coleta P. setacea e P. 

cincinnata foram espécies constantes, porém a P. trintae de acordo com a 

classificação é uma espécie acidental (Tabela 2). 

TABELA 2. Espécies de Passiflora e sua constância. 

  
Constâ

ncia 

Espécie 

1ª 

Coleta 2ª Coleta 

Passiflora cincinnata 50 50 

 

A similaridade no primeiro período de coleta foi de 0,80, e de 0,60 no segundo 

período de coleta, sendo assim, o índice de similaridade foi maior no primeiro período 

em relação ao segundo período de coleta. 

De acordo com os dados obtidos, e registros na literatura é visível que as duas 

áreas estudadas possuem condições favoráveis para o desenvolvimento da espécie 
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Passiflora, em especial a espécie P. setacea que teve a maior frequência e 

abundância em relação às outras espécies. Clima, temperatura, umidade, 

luminosidade e precipitação são elementos importantes para o bom rendimento 

dessas espécies (Lima e Borges, 2009). 

CONCLUSÕES 

Apesar do crescimento populacional na região de Vitória da Conquista, ainda 

se faz presente parte de mata natural às quais possuem espécies grande importância 

comercial e medicinal. A ação antrópica pode levar ao desaparecimento de uma 

população em uma determinada área, por tanto faz-se necessário futuros estudos a 

fim de promover a preservação.  
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ESTUDO CITOGENÉTICO DE WASMANNIA AUROPUNCTATA 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) E FORMIGAS ASSOCIADAS 

OCORRENTES EM FRAGMENTOS DE MATA E CACAUAIS NO SUDOESTE 

DA BAHIA, BRASIL: ASPECTOS ECOLÓGICOS 

SANTOS, J.G
2
, SOUZA, A. L. B

3
, SANTOS, R. A

4 

RESUMO 

As formigas são consideradas insetos sociais pertencentes à família Formicidae e 

ordem Hymenoptera. Estas ocupam diversos tipos de habitats, cujos ninhos podem 

ser encontrados na serrapilheira, em solos argilosos, arenosos e associados a plantas, 

etc. No Brasil, são encontradas várias espécies de formigas, em função do país ser 

detentor de uma grande diversidade de ecossistemas que abrigam uma mirmecofauna 

importante e, muitas vezes, exclusivas. A Mata Atlântica, a qual se distribui por todo o 

litoral brasileiro, indo do Piauí ao Rio Grande do Sul, abriga uma diversidade 

representativa. E apesar da grande diversidade, esta é uma das florestas que mais 

sofre com ações antrópicas. A citogenética tem sido utilizada como ferramenta para 

estudos sobre a evolução das formigas ocorrentes em alguns biomas brasileiros como 

a Mata Atlântica e ecossistemas associados. No presente estudo, foram coletadas 

formigas em “cabrucas” (cacaueiros plantados sob a sombra de árvores nativas de 

grande porte da Mata Atlântica) de sete municípios da região sudeste da Bahia, Brasil. 

Ninhos de Crematogaster foram coletados manualmente e trazidos para o Laboratório 

de Biologia da UESB, campus de Jequié, onde o processo para obtenção de 

cromossomos metafásicos foi realizado seguindo-se o protocolo de Imai (1988), o qual 

utiliza o gânglio cerebral das pré-pupas. As metáfases obtidas foram coradas com 

Giemsa (coloração convencional). Das metáfases observadas, ocorreu uma variação 

entre o número cromossômico dos indivíduos analisados, onde Buerarema (2n=54 

cromossomos) e Boa Nova (2n=24). O número cromossômico encontrado está de 

acordo com informações da literatura para o gênero Crematogaster, com uma variação 

no número diplóide de cromossomos, onde 2n=24 a 58. A predominância de 

cromossomos acrocêntricos corrobora com o encontrado para a espécie 

Crematogaster rothneyi, com 2n=50. 

Palavras Chaves: metáfase, cromossomo, serrapilheira, cabruca.  

WASMANNIA AUROPUNCTATA CYTOGENETIC ANALYSIS 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) ANTS AND ASSOCIATED OCCURRING IN 

CACAO PLANTATIONS MATA AND FRAGMENTS IN SOUTHWEST OF 

BAHIA, BRAZIL: ECOLOGICAL ASPECTS 

SANTOS, J.G
2
, SOUZA, A. L. B

3
, SANTOS, R. A

4 

ABSTRACT 

Ants are considered social insects belonging to the family Formicidae and 

Hymenoptera order. These ants occupy different habitat types, whose nests can be 

found in litter, in clay, sandy soils and associated plants, etc. In Brazil, several species 
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of ants are found, in result of the several ecosystems existing in this continental  

country, that are home to an important and, often, exclusive ant fauna. The Atlantic 

Forest, which is distributed throughout the Brazilian coast, ranging from Piauí to Rio 

Grande do Sul, have a representative diversity. And despite the great diversity, this is 

one of the forests that suffer most from human activities. Cytogenetic has been used as 

a tool for studies on the evolution of ants occurring in some Brazilian biomes such as 

the Atlantic Forest and associated ecosystems. In this study, ants were collected in 

"cabrucas" (cocoa trees planted under the shade of large trees native to the Atlantic 

Forest) of seven counties of southeast Bahia, Brazil. Crematogaster nests were 

manually collected and brought to the Biology Laboratory of UESB, campus Jequié, 

where the process for obtaining metaphase chromosomes was performed following the 

protocol Imai (1988), which uses the cerebral ganglia of pre- pupae. The obtained 

metaphases were stained with Giemsa (conventional staining). The observed 

metaphase  was a variation between the chromosome number of the individuals where,  

in Buerarema (2n = 54 chromosomes) and Boa Nova (2n = 24). The chromosome 

number is according to literature informations to the genus Crematogaster, with a 

variation in the diploid number of chromosomes, where 2n = 24 to 58. The 

predominance of acrocentric chromosomes that confirms the finding for the 

Crematogaster rothneyi species, with 2n = 50. 

Keywords: metaphase chromosome, litter,”cabruca”. 

 INTRODUÇÃO  

As formigas destacam-se entre os invertebrados por possuírem uma enorme 

abundância e número de espécie, sendo encontrados nos mais variados tipos de 

habitats. Estas fazem parte da ordem Hymenoptera, e compreendem cerca de 12.500 

espécies, mas, estima-se que existam cerca de 22.000 espécies no mundo, sendo que 

20% vivem no Brasil (Suguituru et al., 2015). 

No Brasil grande parte das espécies é encontrada na Mata Atlântica, uma floresta 

neotropical, que está localizada em toda costa brasileira, estendendo-se do Piauí ao 

Rio Grande do Sul (Myers et al., 2000). E, mesmo sendo uma das florestas mais 

diversas do mundo, ainda sofre com  ações antrópicas.  

 este sentido, a ‘’cabruca’’ (sistema de cultivo onde o cacaueiro é plantado sob o 

sombreamento das árvores nativas da mata atlântica) é capaz de reduzir parcialmente 

os impactos gerados pelo processo de fragmentação e, conseqüente, perda de habitat 

que ocorre na região cacaueira da Bahia (Cassano et al.,2014).  

Dentro deste contexto, a utilização de ferramentas genéticas, como a citogenética, 

pode nos auxiliar em estudos sistemáticos e filogenéticos, permitindo a revelação de  

diferenças e/ou similaridades entre espécies que são importantes para caracterizar a 

riqueza da Mata Atlântica em termos de biodiversidade de formigas cujas informações 

podem ser interligadas para propósitos de medidas de conservação dos ecossistemas. 

Em se tratando de estudos populacionais, convém que os conhecimentos 

citogenéticos sejam aliados a outras áreas, como a genética molecular, para 
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proporcionar resultados complementares, uma vez que a citogenética deverá oferecer 

argumentos sobre o isolamento reprodutivo das populações, enquanto que as técnicas 

moleculares podem servir para caracterizar as mesmas (Delabie & Mariano, 2005). 

MATERIAIS E MÉTODOS   

O presente estudo foi conduzido em fragmentos de mata atlântica e em áreas de 

cacauais que fazem limite ou não com a cidade de Jequié, BA, a fim de se coletar 

ninhos de formigas contendo suas formas imaturas para os estudos citogenéticos. As 

lâminas contendo metáfases foram obtidas a partir de gânglios cerebrais de pré-

pupas, para a obtenção do número cromossômico, seguindo-se o protocolo de Imai 

(1988). 

 As metáfases foram coradas com Giemsa (coloração convencial) e as imagens 

capturadas através de vídeo-câmara Q Color 3, conectada ao microscópio Olympus 

BX60 com objetiva de imersão (100 x).  

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Verificou-se o número cromossômico de 2n=54 para as metáfases de Crematogaster 

sp1 do município de Buerarema-Ba (figura1-A). O cariótipo gerado evidenciou a 

presença de 4 pares de cromossômicos metacêntricos e 23 pares de cromossomos 

acrocêntricos(Figura1-B). 

  
Figura1: (A) Metáfase de Crematogaster sp1 do município de Buerarema-BA, onde 2n=54  
cromossomos.(B) Cariótipo de Crematogaster sp1 com 4 pares de cromossomos metacêntricos 

e 23 pares de cromossomos acrocêntricos.  

 

para os indivíduos de Boa Nova, verificou-se o número cromossômico de 2n= 24 

(figura 2).  
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Figura 2:Metáfase de Crematogaster do 
Município de Boa Nova-BA, onde 2n=24 cromossomos. 

 

Para a morfoespécie Crematogaster sp2 coletadas em Boa Nova o numero 

cromossômico foi de 2n=24. O número cromossômico foi 2n=24. 

 O número cromossômico encontrado no presente estudo está de acordo com o 

registrado para o gênero Crematogaster, o qual varia de 2n= 24 a 58 segundo 

informações da literatura (ver Lorite, p. & Palomeque, t. 2010). A predominância de 

cromossomos acrocêntricos no cariótipo das formigas de Buerarema corrobora com o 

número encontrado para a espécie Crematogaster rothneyi, com 2n=50 (Lorite, p. & 

Palomeque, t. 2010). 

CONCLUSÃO  

O estudo citogenético realizado nas formigas do gênero Crematogaster mostrou que 

existe uma variação entre as diferentes populações e que o número cromossômico 

encontrado está de acordo com o número que está disponível na literatura para este 

gênero. 
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QUELEN, DO RIO CATOLÉ GRANDE, ITAPETINGA, BA  
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Resumo  
Este trabalho teve por objetivos descrever morfologicamente a cavidade 
bucofaringeana de 10 exemplares de Rhamdia quelen (Siluriformes, Pimelodidae), de 
comprimento padrão médio de 126,52 mm, dentre machos e fêmeas, coletados no rio 
Catolé Grande, Itapetinga, BA. As características anatômicas da cavidade 
bucofaringiana de Rhamdia quelen são boca ampla e semi-ventral, pré-maxilar não 
protrátil, lábios delgados e aderidos às respectivas maxilas, sendo o lábio inferior mais 
espesso que o superior, sendo o lábio superior pigmentado em relação ao inferior. Os 
dentes orais funcionais estão implantados nas áreas dentígeras orais pré maxilar e 
mandibular. Nesta espécie os dentes orais são do tipo serrilhado e dispostos em 
placas dentígeras. A área dentígera pré maxilar é ímpar e estende-se de uma 
comissura labial a outra, além de apresentar dentes vomerianos. A faringe possui 
forma triangular, com a base do triangulo voltada para o esôfago. Cada um dos pares 
de arco branquial é formado por dois ramos: superior e inferior. Estas características 
confirmam o hábito onívoro, preferencialmente ictiófago dessa espécie.  
Palavras chave: Boca, Brânquias, Dentição, Faringe, Siluriformes  
Morphological study of buccopharingeal cavity of Rhamdia quelen,  
from Catolé Grande river, itapetinga, BA  
Abstract  
This study aimed to describe morphologically the buccopharyngeal cavity of 10 
specimens of Rhamdia quelen (Siluriformes, Pimelodidae), standard length averaging 
126.52 mm, among males and females collected in the river Catolé Grande, Itapetinga, 
BA. The anatomical characteristics of buccopharyngeal cavity of Rhamdia quelen are 
wide and semi-ventral mouth, premaxillary not protractile, thin and adhered lips to their 
jaws, and the lower lip thicker than the upper, and the upper pigmented lip in relation to 
the lower. The anatomical characteristics of buccopharyngeal cavity of Rhamdia quelen 
are: wide and semi-ventral mouth, premaxillary no protractile, thin and adhered lips to 
their jaws, and the lower lip thicker than the upper, and the upper lip pigmented in 
relation to the lower . The functional oral teeth are implanted in the oral dentigerous 
areas premaxillary and mandibular. In this species oral teeth are serrated-type and 
arranged in dentigerous plates. The dentigerous area of pre-maxillary is odd and 
extends from a labial commissure to other besides presenting vomerine teeth. The 
pharynx has a triangular shape, with the base of the triangle facing the esophagus. 
Each gill arch pairs consists of two branches: upper and lower. These features confirm 
the omnivorous habit, preferably ichthyophagous of this species  
Keywords: Dentition, Gills, Mouth, Pharynx, Siluriformes  
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INTRODUÇÃO  
Os peixes apresentam variações na estrutura do aparelho digestório, sendo as 
maiores entre os vertebrados, e estão relacionadas ao tipo de alimento consumido e o 
ambiente, e podem influenciar a presença, posição, formato e tamanho de um órgão 
em particular (ROTTA, 2003).  
A cavidade bucofaringeana tem atraído grande atenção dos pesquisadores, uma vez 
que está intrinsecamente relacionada com a seleção, captura, direcionamento e 
preparo do alimento a ser deglutido (MACIEL et al., 2009 e SCHUINGUES et al., 
2013). Ela é limitada anteriormente pelo orifício bucal (lábios) e posteriormente pelo 
último par de arcos branquiais. Esta é inteiramente contínua na cabeça aderindo-se à 
sua parede interna, sendo constituída apenas por uma túnica mucosa, podendo ser 
chamada também de intestino cefálico (LUBITZ et al., 2010).  
Os peixes da ordem Siluriformes, conhecidos como bagres e cascudos, são os mais 
diversos e amplamente distribuídos na água doce, sendo encontrados na América do 
Sul e parte da América do Norte (De PINNA, 1998).  
O jundiá, Rhamdia quelen, é um teleósteo, da família Heptapteridae, nativo do Brasil e 
que possui ampla ocorrência nas Américas Central e do Sul (BALDISSEROTTO e 
NETO, 2013). É uma espécie de grande aceitação no mercado consumidor, 
especialmente por sua carne agradável ao paladar e ausência de espinhos 
intramusculares; de fácil domesticação e adaptação às condições de cultivo. Desta 
maneira, atrai a atenção de pesquisadores e produtores, por suas características que 
vêm permitindo sua inclusão na lista de espécies de peixes criadas comercialmente no 
Brasil (PAMPLONA, 2009).  
O presente trabalho teve por objetivos descrever morfologicamente a cavidade 
bucofaringeana de Rhamdia quelen (Siluriformes, Heptapteridae), do rio Catolé 
Grande, no município de Itapetinga, BA.  
MATERIAL E MÉTODO  
O material biológico utilizado foram 10 exemplares de Rhamdia quelen (Siluriformes, 
Pimelodidae), com comprimento-padrão médio de 126,52mm (de 86,96 a 177,63 mm), 
machos e fêmeas, que estavam armazenados no Laboratório de Biologia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Eles foram coletados no rio 
Catolé Grande, na zona urbana do município de Itapetinga, Bahia, por PINTO (2013), 
fixados em formol a 4% e armazenados em álcool 70%. O comprimento padrão dos 
exemplares foi medido com o auxílio de um paquímetro.  
Para o estudo da anatomia da cavidade bucofaringiana, as regiões cefálicas dos 
exemplares foram seccionadas em diferentes planos anatômicos: sagital mediano, 
longitudinal e horizontal. Os cortes foram imersos em água por 24 horas para 
evidenciar o padrão da mucosa.  
As fotografias foram realizadas com auxílio de microscópio estereoscópico e câmara 
fotográfica digital.  
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  
Em Rhamdia quelen, a boca é considerada ampla e semiventral e a detecção do 
alimento é auxiliada pela presença de três pares de barbilhões: o maxilar o 
mentoniano medial e o mentoniano medial.  
Em vista frontal, com boca fechada, a fenda bucal dos exemplares de Rhamdia quelen 
é retilínea e quando aberta é ampla com formato elíptico em seu eixo sagital mediano. 
Os lábios são delgados e aderidos às respectivas maxilas, sendo o lábio  
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inferior mais espesso que o superior. Em secções longitudinais horizontais, a cavidade 
bucal tem forma triangular, alargando-se em direção à faringe; em secção sagital 
mediano, ela é tubular, onde a cavidade bucal não é constante e não possui 
coloração, sendo que a porção posterior possui um diâmetro maior.  
O comprimento do teto é aproximadamente duas vezes o do assoalho, não existem 
pregas ao longo do plano sagital mediano do teto, nem nas porções laterais, sendo o 
teto totalmente liso. A ausência de relevos marcantes na mucosa bucal do teto é 
condizente com o seu habito alimentar, pois MENIN e MIMURA (1991) encontraram as 
mesmas características em Pimelodus sp., e afirmaram que em espécies com 
tendência à ictiofagia, a mucosa bucal possui relevo liso. O assoalho da cavidade 
bucal de Rhamdia quelen é constituído pela língua e pelos músculos 
intermandibulares.  
Os dentes orais funcionais estão implantados em áreas dentígeras orais pré-maxilar e 
mandibulares. Os dentes orais são do tipo serrilhado e dispostos em placas. A área 
dentígera pré-maxilar ímpar e a mandibular é par, ou seja, subdividida em duas 
pequenas áreas. Os dentículos funcionais estão individualmente dispostos nessas 
áreas dentígeras, recoberto por uma espessa mucosa que a reverte, são viliformes 
ligeiramente encurvados e dirigidos para trás. A dentição oral de Rhamdia quelen não 
parece estar relacionada com a trituração do alimento, mas sim, com a função de 
captura, preensão de organismos ágeis e escorregadios, auxiliando na deglutição, 
podendo ser utilizada para raspar as presas de corpo mais mole.  
A faringe possui forma triangular com a base do triangulo voltada para o esôfago, 
possui 5 pares de arcos branquiais, sendo que cada um dos quatro primeiros pares de 
arcos é formado por dois ramos, o superior e inferior, e o quinto par está reduzido a 
um único osso, o ceratobranquial V, que forma seu ramo inferior.  
O comprimento dos arcos branquiais diminui do primeiro ao quinto par gradativamente, 
sendo que os ramos inferiores são mais longos que os superiores. Cada arco 
apresenta duas faces, a interna e a externa, e dois bordos o anterior, livre, e o 
posterior, no qual se inserem os filamentos branquiais.  
Os rastros branquiais estão presentes na face externa dos arcos branquiais, sendo 
triangulares e pontiagudos. Na base das ramificações e na mucosa que reveste os 
arcos branquiais existem dentículos que só se observa com o auxílio do microscópio 
estereoscópico.  
Na porção caudal da faringe, as áreas dentígeras são triangulares, com a base do 
triangulo voltada para o eixo aboral, sendo constituída por dentículos viliformes curvos, 
voltados para o plano sagital mediano e para o esôfago. Em Rhamdia quelen, as áreas 
dentígeras faringianas, devem ter como função de auxiliar na preensão e na deglutição 
dos organismos capturados.  
CONCLUSÕES  
As características anatômicas da cavidade bucofaringiana de Rhamdia quelen, no que 
se refere à constituição da boca, das dentições oral e faringiana e dos rastros 
branquiais, relacionam-se com o hábito alimentar onívoro, preferencialmente ictiófago.  
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Distribuição espacial da arborização da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista, como método para 
inventário das ervas-de-passarinho 

 
Kaique Mesquita Gonçalves, Claudenir Simões Caires 

 
Resumo 

As ervas-de-passarinho são plantas hemiparasitas reconhecidas como pragas, 
infestando espécies silvestres, agrícolas e da arborização urbana. As ervas-de-
passarinho, apesar de prejudicarem o hospedeiro, são importantes fontes de recursos 
em um ecossistema. Para uma arborização ideal, estudos são necessários a fim de 
evitar interferências em sua qualidade e funcionalidade. Este trabalho analisou a 
ocorrência de ervas-de-passarinho na arborização da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, no município de Vitória da Conquista. As árvores foram avaliadas 
quanto à altura, diâmetro na altura do peito e grau de infestação das hemiparasitas. 
Três metodologias foram utilizadas para analisar o grau de infestação, divididas em 
três Classes: Classe I (baixo grau de infestação), II (médio grau de infestação) e III 
(alto grau de infestação). Foram avaliados 275 indivíduos, pertencentes a cinco 
famílias: Anacardiaceae, Bignoniaceae, Casuarinaceae, Combretaceae e Fabaceae. 
Destas 22,18% estavam infestadas por Struthanthus marginatus (Desr.) G.Don ou 
Phoradendron strongyloclados Eichler. Analisando as metodologias: 77,04% das 
árvores estavam na Classe I; 18,03% na Classe II; 4,91% na Classe III. Dentre as 12 
espécies analisadas, cinco eram nativas e destas apenas três apresentaram 
infestação não significativas comparada com as exóticas. Portanto, recomenda-se o 
uso de espécies nativas na arborização, devido a uma maior infestação de ervas-de-
passarinho nas exóticas. 

 
Palavras-chave: arborização urbana, ervas-de-passarinho, grau de infestação. 
 

Spatial distribution of trees from the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista, as a method for inventory of mistletoes 

 
Abstract 

Mistletoes are plants recognized as pests infesting wild, agricultural and urban 
arborization species. The mistletoes, although damage the host, are important sources 
of resources in an ecosystem. For optimal development of the urban arborization, 
studies are needed in order to prevent interference in their quality and functionality. 
This study analyzed the occurrence of mistletoes in the trees of the Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, in the municipality of Vitória da Conquista. The trees 
were evaluated for height, diameter and the degree of infestation of mistletoes. Three 
methods were used to analyze the degree of infestation, organized in three classes: 
Class I (low degree of infestation), II (medium degree of infestation) and III (high 
degree of infestation). Were evaluated 275 individuals of urban trees from five families: 
Anacardiaceae, Bignoniaceae, Casuarinaceae, Combretaceae and Fabaceae. Among 
22.18% were infested by Struthanthus marginatus (Desr) G.Don or Phoradendron 
strongyloclados Eichler. Analyzing the methodologies: 77.04% of the trees were in 
Class I; 18.03% in Class II; 4.91% in Class III. Among the 12 species analyzed, five 
were native of which only three are infested, not significant compared to the exotic. 
Therefore, we recommend the use of native species in urban areas, because in exotic 
trees occurs a large infestation. 
 
Keywords: urban trees, mistletoes, degree of infestation. 
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Introdução 

As ervas-de-passarinho são hemiparasitas, que possuem relação com pássaros 
dispersores, os quais defecam ou regurgitam suas sementes sobre os ramos das 
árvores hospedeiras, sendo responsáveis pela sua dispersão à longas distâncias (Kuijt 
2009) e por esse motivo, nacionalmente conhecidas como ervas-de-passarinho (Rotta 
et al. 2005). 

No Brasil são registradas duas famílias de ervas-de-passarinho (Loranthaceae e 
Viscaceae), sendo Loranthaceae a mais diversa em número de gêneros e espécies, 
ocorrendo em todos os biomas brasileiros, apresentando na Bahia oito gêneros e 39 
espécies. Em Viscaceae ocorrem dois gêneros (Dendrophthora e Phoradendron), e os 
dois são representados na Bahia (Arruda et al. 2012; Caires & Dettke 2013). 

As ervas-de-passarinho causam grande prejuízo a plantações frutíferas, árvores 
de reflorestamentos e urbanização. Por esse motivo são consideradas pragas em 
ambiente urbano. Porém são importantes fontes de alimentos para aves e também 
como fontes de fármacos (Cazetta & Galetti 2003; Freire et al. 2011). 

Para tentar amenizar as infestações, Rotta et al. (2005) sugerem o seu controle 
somente pela poda mecânica das partes infestadas, que dependendo da infestação 
pode causar danos irreversíveis aos hospedeiros, tornando-os susceptíveis a pragas 
(Tavares et al. 2011). 

Algumas ervas-de-passarinho podem ser específicas quanto ao seu hospedeiro, 
variando com a amplitude geográfica e/ou genética, portanto uma boa escolha das 
espécies utilizadas na arborização, favorecendo plantas nativas versus exóticas, 
poderá diminuir a incidência das hemiparasitas (Cazetta & Galetti 2003). 

Estudos direcionados para levantamentos florísticos de ervas-de-passarinho na 
arborização urbana (White et al. 2011), demonstram serem um exemplo de 
desequilíbrio e malignidade. 
 
Material e Métodos 

O estudo foi realizado na área construída do Campus da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia de Vitória da Conquista, entre as coordenadas 14º53'34"-
14º53'42"S, 40º48'25"-40º48'06"W a uma altitude aproximada de 880 m. A área 
construída foi dividida em 13 quadrantes seguindo principalmente as vias públicas 
e/ou as cercas do terreno. 

Os indivíduos arbustivos/arbóreos acima de 1,30 m de altura, com Diâmetro da 
Base (DB) e/ou Diâmetro a Altura do Peito (DAP) acima de 5 cm foram amostrados, 
georeferenciados, avaliados por meio de uma planilha de coleta de dados e 
identificados com auxílio das literaturas: Lorenzi (1998, 2002, 2009) e sites de 
herbários. 

Os espécimes arbóreos foram marcados, provisoriamente, com o auxílio de 
plaquetas de alumínio confeccionadas a partir de latas de refrigerantes e/ou cervejas e 
fixados aos troncos com o auxílio de pregos, que posteriormente poderão ser 
substituídos por placas fixas ao solo, evitando assim o danos futuros à árvore e/ou 
perda da placa. 

As "moitas" de ervas-de-passarinho foram tratadas como um único indivíduo e o 
grau de infestação avaliado utilizando em conjunto três métodos, como sugerido por 
Leal et al. 2006 em três classes (I, II e III) de acordo com as metodologias de: a) 
Girnos et al. (1994); b) Oliveira e Kappel (1994) e c) Rotta (2001), as quais comparam 
a quantidade de folhas dos parasitas com a quantidade de folhas dos hospedeiros, 
sendo: 
a) Estágio inicial: hospedeiro possui mais folhas que o parasita; 
    Estágio mediano: hospedeiro e parasita possuem a mesma quantidade de folhas; 
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    Estágio final: hemiparasita possui mais folhas que o hospedeiro. 
b) Baixo: incidência do hemiparasita inferior a 25% da copa do hospedeiro; 
    Médio: incidência do hemiparasita > 25% e < 50% da copa do hospedeiro; 
    Alto: incidência do hemiparasita igual ou > que 50% da copa do hospedeiro 
c) Grau 0: sem infestação; 
    Grau 1: menos de 50% da copa do hospedeiro; 
    Grau 2: infestação igual ou > que 50% da copa do hospedeiro; 
    Grau 3: infestação de 100% da copa do hospedeiro. 

Os arbustos, as árvores e as hemiparasitas foram fotografados (com detalhes do 
hábito, folhas, flores e frutos), para registrar a sua incorporação paisagística e auxiliar 
na identificação das espécies. 
 
Resultados e Discussão 

Foram avaliados 275 indivíduos, pertencentes a 12 espécies (Tabela 1). Dentre 
as 275 árvores, 22,18% estavam infestadas e apenas duas, Clitoria fairchildiana R. A. 
Howard e Pterogyne nitens Tul., não apresentaram infestação. A maioria dos 
indivíduos infestados estava classificada na classe “BAIXA” de infestação, sendo 
77,04% na Classe I, 18,03% na Classe II e 4,91% na Classe III. Cinco das espécies 
analisadas são nativas e destas apenas Jacaranda cuspidifolia Mart. e Poincianella 
pluviosa (DC) L.P.Queiroz apresentaram infestação não significativa por Struthanthus 
marginatus (Desr.) Blume (Loranthaceae) ao passo que Peltophorum dubium 
(Spreng.) Taub. apresentou uma infestação significativa por Phoradendron 
strongyloclados Eichler (Viscaceae). Todas as espécies exóticas apresentaram uma 
infestação significativa. Com essa análise é possível observar que é recomendável o 
uso de espécies nativas na arborização urbana, devido a maior infestação nas 
espécies exóticas. 

 
TABELA 1. Lista das espécies arbóreas encontradas no Campus da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia 

 
A altura média de todas as árvores analisadas foi 7,66 m e o Diâmetro na Altura 

do Peito (DAP) 31,92 cm. Comparando as médias das alturas e dos DAPs das 
espécies parasitadas versus não parasitadas foi possível observar que tanto a altura 
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quanto o DAP das árvores parasitadas foram maiores, sendo 9,20 m de altura nas 
espécies parasitadas e 7,25 m nas não parasitadas. A espécie J. cuspidifolia teve a 
maior diferença de altura, ca. de 4 metros, sendo 9,75 m (parasitadas) e 5,7 m (não 
parasitadas). A média dos DAPs foi de 39,24 cm nas árvores parasitadas e 30,24 cm 
nas não parasitadas. Correlacionando as Classes de infestação com as médias das 
alturas e dos DAPs, foi possível observar que na Classe I estavam as maiores árvores, 
com média de 9,42 m e DAP de 39,48 cm; a Classe II apresentou altura média de 8,63 
m e DAP de 38,85 cm e a Classe III altura de 8 m e DAP de 36,94 cm apresentou as 
menores árvores. Esses dados sugerem que o grau de infestação é inversamente 
proporcional à altura e ao DAP dos hospedeiros. 
 
Conclusão 

Acredita-se que com esse trabalho corroboramos alguns dos estudos 
previamente publicados e incrementamos os dados sobre a ação desse grupo de 
plantas em espécies hospedeiras presentes em ambientes urbanos. Além disso, é 
possível observar que é recomendável o uso de espécies nativas na arborização 
urbana, devido a grande infestação nas espécies exóticas observadas no presente 
estudo. 
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Resumo  
A morfologia do aparelho digestório de peixes é importante, pois as diferenças estão 
relacionadas com variações de hábitos alimentares das espécies. A cavidade 
bucofaringiana tem atraído atenção dos pesquisadores, pois está relacionada com a 
seleção, captura, direcionamento e preparo do alimento a ser deglutido. Objetivou-se 
estudar a anatomia funcional da cavidade bucofaringiana de Astyanax bimaculatus e 
Astyanax cf. lacustris, do rio Catolé Grande, Itapetinga, BA. Foram utilizados 10 
exemplares de cada espécie que estavam armazenados no Laboratório de Biologia da 
UESB. A posição da boca nas espécies é terminal, a fenda bucal pequena e os lábios 
espessos. A estrutura da cavidade bucofaringiana é semelhante nas espécies, sendo 
mais ampla em A. cf. lacustris. Ambas espécies possuem dentes no pré-maxilar 
dispostos em duas séries, sendo a série interna com cinco dentes. A. bimaculatus não 
possui dentes no maxilar e a série interna do pré-maxilar apresenta quatro ou cinco 
dentes. Já A. cf. lacustris apresenta um dente maxilar. Os dentes são multicuspidados 
e espessos. A faringe é formada pelos arcos branquiais que diminuem de tamanho do 
I ao IV e as superfícies anteriores apresentam rastros branquiais curtos e robustos em 
A. cf. lacustris e mais alongados e números em A. bimaculatus. A morfologia da 
cavidade bucofaringiana das espécies permitiu inferir sobre seus hábitos alimentares, 
pois é condizente com o hábito onívoro, as quais utilizam ampla gama de alimentos.  
Palavras chave: Arcos branquiais, Boca, Dentição, Faringe, Piabas  
Functional anatomy of buccopharyngeal cavity of Astyanax bimaculatus and 
Astyanax cf. lacustris from Catolé Grande river, Itapetinga, BA  
Abatract  
The morphology of the digestive system of fish is important, once the differences are 
related to variations of feeding habits of species. The buccopharyngeal cavity has 
attracted attention from researchers because it is related to the selection, capture, 
guidance and food preparation to be swallowed. It was aimed to study the functional 
anatomy of buccopharyngeal cavity of the Astyanax bimaculatus and Astyanax cf. 
lacustris, from Catolé Grande river, Itapetinga, BA. 10 specimens of each species that 
were stored in the UESB Biology Laboratory were used. The position of the mouth in 
species is terminal, the mouth slit is small and the lips are thick. The structure of the 
buccopharyngeal cavity is similar in species being wider in A. cf. lacustris. Both species 
have teeth in premaxillary arranged in two series, the internal series with five teeth. A. 
bimaculatus has no teeth in the maxillary and the internal series of premaxillary 
presents four or five teeth. Already A. cf. lacustris presents one maxillary tooth. Teeth 
are multi cuspidate and thick. The pharynx is formed by gill arches that decrease in 
size from I to  
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IV and anterior surface shows gill rakes short and robust on A. cf. lacustris and more 
elongated and numerous in A. bimaculatus. The morphology of buccopharyngeal cavity 
of these species allowed to infer about their eating habits as it is consistent with the 
omnivorous habit, which use wide range of foods.  
Keywords: Gill arches, Minnows, Mouth, Pharynx, Teeth  
INTRODUÇÃO  
Os peixes apresentam variações na estrutura básica do aparelho digestório, as quais 
estão correlacionadas ao tipo de alimento consumido e ao ambiente, e podem 
influenciar a presença, posição, formato e tamanho de um órgão em particular 
(ROTTA, 2003).  
A distinta morfologia do aparelho digestório dos peixes constitui um papel importante, 
pois é devido a essa diferenciação que existe uma gama de características 
relacionada com seu habito alimentar (SEIXAS FILHO et al., 2003), bem como, 
estratégias exercitadas, tipos de alimentação edivergências na estrutura deste 
sistema,como posição da boca, estrutura dos lábios, tipo das dentições oral e 
faringiana, estrutura dos rastros branquiais, padrão da mucosa que reveste a cavidade 
bucofaringiana, entre outros. Este conhecimento fornece informações no 
desenvolvimento de rações para atender as necessidades nutricionais das espécies 
de interesse econômico.  
O rio Catolé Grande é importante para a cidade de Itapetinga, Bahia, porémestá em 
constante degradação. A poluição contribui drasticamente nas alterações dos 
ecossistemas aquáticos, sendo a biota prejudicada pelo efeito danoso do lançamento 
de resíduos industriais e domésticos que, além de alterarem as características físicas, 
químicas e biológicas da água, acarretam em problemas de eutrofização, com efeitos 
negativos sobre os peixes e a qualidade da água (DAVID et al., 2006).Apesar disso, o 
rio possui uma grande diversidade de peixes que ainda é pouco conhecida, pois 
poucos estudos estãorelacionados com a biologia das espécies (PINTO, 2013).  
Objetivou-se descrever a anatomia da cavidade bucofaringiana de Astyanax 
bimaculatus e Astyanax cf. lacustris, do rio Catolé Grande, em Itapetinga, BA, 
ressaltando aspectos funcionais e adaptações tróficas e relacionando a seus hábitos 
alimentares.  
MATERIAL E MÉTODO  
Os exemplares utilizados foram oriundos do rio Catolé Grande, município de 
Itapetinga, BA, e estavam depositados no Laboratório de Biologia da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia. Eles foram fixados com formol a 4% e armazenados 
em álcool etílico a 70%. O material biológico foi selecionado, sendo considerados 10 
exemplares de cada espécie: Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) e Astyanax cf. 
lacustres (Reinhardt, 1874).  
Os exemplares foram medidos com o auxílio de um paquímetro digital para obter as 
medias dos comprimentos padrão e total. Eles foram dissecados e a cavidade 
bucofaringeana isolada para realização de cortes anatômicos: longitudinais e sagitais, 
que foram devidamente fotografados com câmara digital. Algumas peças foram 
diafanizadas e coradas com alizarina e alcian blue.  
Para verificar as adaptações anatômicas da cavidade bucofaringiana foram descritos: 
os lábios superior e inferior; a posição da boca e a amplitude da fenda bucal; a forma e 
o tamanho da cavidade bucofaringiana; as valvas orais e respiratória; o tipo, a 
disposição e a orientação dos dentes orais funcionais; a língua; o aparelho branquial 
faringiano (rastros branquiais); o aparelho dentário faringiano (áreas dentígeras 
faringianas).As descrições anatômicas foram realizadas com o auxílio de microscópio 
estereoscópico que foram feitas no Laboratório de Biologia da UESB, Itapetinga, BA.  
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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 posição da boca nas espécies é do tipo terminal, característica de peixes de meia-
água ou de coluna que se alimentam de frutos, sementes e insetos, vegetais 
aquáticos, sendo onívoras e muito ativas.  
Segundo Rotta (2003), os peixes com boca terminal são menos especializados quanto 
à posição do alimento. A fenda bucal é pequena e os lábios espessos. Os pré-
maxilares não são protráteis, mas são móveis, o que facilita a captura do alimento.  
A estrutura da cavidade bucofaringiana é semelhante nas duas espécies coletadas no 
rio Catolé Grande, porém mais ampla em Astyanax cf. lacustris. A cavidade bucal tem 
início na borda livre dos lábios e limita-se, posteriormente, com a faringe. A mucosa 
bucal é praticamente lisa, sem relevos expressivos. O teto da cavidade bucal é 
constituído pelos ossos da base do crânio e o assoalho da cavidade bucal pela língua, 
que é presa e despigmentada, e pelos músculos intermandibulares.  
A língua dos peixes é considerada uma estrutura rudimentar e relativamente imóvel na 
maioria dos Teleostei (ROTTA, 2003).  
As duas espécies possuem dentes no pré-maxilar dispostos em duas séries, sendo a 
série interna com cinco dentes. A espécie Astyanax bimaculatus não possui dentes no 
maxilar e a série interna do pré-maxilar pode apresentar quatro ou cinco dentes. 
Entretanto, Astyanax cf. lacustris apresenta um dente maxilar. Nas duas espécies 
esses dentes são multicuspidados e espessos.  
A organização básica da faringe é mesma nas duas espécies, sendo formada por 
quatro arcos branquiais, que diminuem de tamanho do I ao IV e são protegidos pelo 
opérculo. Os rastros branquiais estão presentes nas superfícies externas dos arcos 
branquiais. Em A. cf. lacustres, os rastros branquiais são curtos e robustos, e em 
Astyanax bimaculatus, estes são mais alongados e numerosos.  
Segundo Morais et al. (2014), os peixes apresentam modificações nos arcos 
branquiais. Para estes autores, geralmente, peixes planctófagos possuem rastros mais 
desenvolvidos, permitindo uma melhor filtração do alimento, e nos carnívoros, os 
rastros são em menor número e mais afastados, auxiliando no aprisionamento das 
presas. Desta forma, nas espécies do rio Catolé em estudo, fica evidente a onivoria 
das espécies e uma tendência a planctivoria em Astyanax bimaculatus e a carnivoria 
em Astyanax cf. lacustris, pelas especializações verificadas na amplitude da cavidade 
bucal e estrutura dos rastros branquiais das espécies.  
 
CONCLUSÕES  
A morfologia da cavidade bucofaringiana das duas espécies permite inferir sobre o 
hábito alimentar onívoro, com tendência à planctivoria em Astyanx. bimaculatus e à 
carnivoria em Astyanx cf. lacustris, e que elas provavelmente dividem o mesmo nicho.  
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Resumo 

Os cogumelos são alimentos apreciados desde a idade antiga por se acreditar em seu 
elevado valor nutritivo e em seu potencial medicinal, além de ser classificado como 
uma especiaria nobre em pratos culinários. No Brasil, estados da região Sudeste são 
os grandes produtores e consumidores destes produtos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a atividade antimicrobiana e realizar testes em placas de CCD de extratos do 
shitake obtidos de diferentes solventes. Para obtenção dos extratos utilizou-se hexano, 
etanol a 95% e clorofórmio:metanol como solvente, através de extração exaustiva, 
filtrou-se e recolheu-se periodicamente os filtrados. O solvente foi eliminado a pressão 
reduzida em rotavapor. Os extratos obtidos foram eluídos em placas de CCD a fim de 
observar diferenciação das estruturas químicas presentes, usando iodo como 
revelador. Para atividade antimicrobiana foi realizado o teste de Concentração 
Inibitória Mínima (CIM), pelo método de diluição em caldo, utilizando três bactérias 
patogênicas e três leveduras. Os testes antimicrobianos mostraram que os extratos 
hexânicos e etanólicos apresentaram melhores inibições quando comparado com a 
mistura de CHCl3:MeOH. Assim, foi observada boa inibição para as bactérias e 
leveduras testadas frente aos extratos de shitake.  

 

Palavras Chave: Atividade antimicrobiana, Lentinula edodes, extratos de shitake. 

 

 

Evaluation of antimicrobial activity of edible mushrooms. 

Abstract 

Mushrooms are food very since old age by believing in their high nutritional value and 
medicinal potential, in addition to being classified as a noble spice in culinary dishes. In 
Brazil, the Southeast’s States are the major producers and consumers of these 
products. The objective of this study was to evaluate the antimicrobial activity and 
perform tests on TLC plates of shitake extracts obtained from different solvents. To 
obtain the extracts used hexane, 95% ethanol and a mixture of chloroform and 
methanol as solvent by exhaustive extraction, filtered and the filtrates collected 
periodically. The solvent was removed under reduced pressure on rotavap. The 
extracts were eluted on TLC plates to observe differentiation of these chemical 
structures, using iodine as developer. For antimicrobial activity was performed test 
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) by the broth dilution method using three 
pathogenic bacteria and three yeasts. Antimicrobial tests exhibited that the hexane and 
ethanol extracts presented better inhibition when compared with the mixture of 
CHCl3:MeOH. Thus, a good inhibition was observed for bacteria and yeast tested 
against the extracts of shitake mushroom. 

 

Keyword: Antimicrobial activity, Lentinula edodes, extracts from shitake. 
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Introdução 

Os cogumelos pertencem ao Reino Fungi (dos fungos) e detêm uma função 
crucial no ciclo biológico da Terra. Sendo o reino dos cogumelos compreendendo 
80.000 espécies conhecidas e 1.500.000 espécies desconhecidas abrange um imenso 
campo de interesse que vai muito além das suas virtudes gastronómicas. Cerca de 
300 espécies são reconhecidas como comestíveis, mas apenas 30 são cultivadas 
comercialmente (Barny, 2009). No Brasil, apesar de não fazer parte do hábito 
alimentar da grande maioria da população, existe uma tendência de aumento na 
produção e consumo de cogumelos como fonte de nutrientes (Dias et al, 2003). 

A rica diversidade de diferentes espécies de fungos oferece uma fonte 
potencial de novos antibióticos e antimicrobianos no geral. Esta atividade está 
relacionada com a capacidade de inibição do crescimento de um microrganismo e 
pode ser avaliada de forma direta pelo método de diluição, ou de forma indireta, pelo 
método de difusão em placa (MORAES et al.; REIS et al., 2012). 

Entre os cogumelos comestíveis, o shitake, tem sido muito explorado devido às 
suas conhecidas propriedades medicinais, tais como antitumorais, aumento do 
sistema imunológico e outras ainda em pesquisa. Recentemente, vêm sendo 
verificado também a sua propriedade antimicrobiana e o seu potência para o uso em 
biorremediação, ampliando assim o seu espectro ação (Godoy, 2008). 

 

Material e Métodos 

Preparo de extrato e CCD 

Foi selecionado o shitake como o cogumelo comestível para a realização do 
teste biológico. Foi adquirido shitake desidratado no comercio da cidade de Porto 
Seguro, BA. Este material desidratado foi triturado em liquidificador e peneirado, assim 
estando pronta para a obtenção de extrato e, posteriormente, a realização das 
análises biológicas. 

Os extratos foram obtidos a partir da imersão de shitake peneirado e seco nos 
seguintes solventes: hexano (Hex), álcool etílico (EtOH) e, clorofórmio (CHCl3) e 
metanol (MeOH) na proporção 8:2. O material foi submetido à imersão nos solventes 
em três diferentes recipientes por um período de 24 horas, à temperatura ambiente 
(25ºC), por quatro vezes consecutivas. 

Para a separação dos extratos por CCD foram feitas placas de vidro cobertas 
com sílica gel 60 da marca Carvalhaes (Alvorada, Brasil) e eluídas em dois sistemas 
de solventes. Sistema A continha hexano com diclorometano (CH2Cl2) nas proporções 
95(Hex):5(CH2Cl2), 90(Hex):10(CH2Cl2) e 85(Hex):15(CH2Cl2) e, sistema B continha 
hexano com acetato de etila (AcOEt) nas proporções 95(Hex):5(AcOEt), 
90(Hex):10(AcOEt) e 85(Hex):15(AcOEt). Posteriormente as eluições, todas as placas 
de CCD foram reveladas em vapor de iodo. 

 

Atividade Biológica – CIM 

Para determinar a atividade antibacteriana (in vitro) dos extratos, foi realizada a 
técnica de Concentração Inibitória Mínima (CIM) por microdiluição em caldo Mueller 
HintonBroth, segundo o CLSI (2003), com algumas modificações. 
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Os microrganismos utilizados foram cepas padronizadas de Enterococcus 
faecalis (ATCC 31299), Staphylococcus aureus (ATCC 25921), e Pseudomona 
aeruginosa (ATCC 27853). Tais microorganismos foram previamente cultivados em 
meio Agar Mueller Hinton e levados para estufa bacteriológica ajustada a temperatura 
de 37ºC por 18-24 horas. E as leveduras Candida albicans (ATCC 14057), Candida 
parapsilosis (ATCC 22018) e Candida glabrata (ATCC 2201), estes foram cultivados 
em meio Agar Sabouraud e levados a estufa a 35ºC por 24 horas. 

Para a realização do teste de concentração microbicida mínima, foram 
preparadas placas de petri contendo Ágar Muller Hinton (AMH) para bactérias e, Agar 
Sabouraud para leveduras. As amostras que apresentaram resultado positivo, foram 
retiradas alíquotas de 5μL dos poços e feito um subcultivo. Após 24 horas foi feita a 
leitura da mudança de coloração dos poços. 

Resultado e Discussão 

Os extratos de shitake renderam uma base de 11,1978 g somando os três 
extratos, tendo o extrato hexânico apresentado um rendimento de extração de 
1,0904g, o extrato etanólico de 5,139g e, o extrato de clorofórmio e metanol de 
4,9684g. Foi possível observar que em etanol foi extraído do material biológico 
(cogumelo shitake) uma maior quantidade de substancias com afinidade por este 
solvente. 

Estes extratos foram separados por cromatografia em camada delgada (CCD) 
pelos eluentes hexano:diclorometado e hexano:acetato de etila em três diferentes 
proporções, como apresentado na Tabela 1. Os valores de Rf devem compreender-se 
ente 0,4 e 0,6 para promoção de uma boa separação dos componentes extraídos. 

Tabela 1. Valores de Rf calculado das placas de CCD. 

Legenda: Hex – hexano; CH2Cl2 – diclorometano; AcOEt – acetato de elila 

Para o extrato de shitake em hexano, a eluição em 90:10 de Hex: CH2Cl2 
apresentou maior poder de separação, com Rf de 0,5. O mesmo foi observado para o 
extrato de shitake em clorofórmio:metanol em eluição com Hex: AcOEt nas proporção 
85:15. Essas separações estão coerentes com a afinidade entre solvente do extrato e 
solventes eluidores. 

No teste microbiológico, verificou-se na placa onde foi testado o extrato 
hexânico, houve inibição bacteriana na concentração de 0,7 mg/mL para E. faecalis e 
S. aureus e de 1,5 mg/mL para a P. aeruginosa (Tabela 2). No extrato etanólico foi 
observado inibição de 3,5 mg/mL para os microrganismos E. faecalis e S. aureus e de 
7 mg/mL para P. aeruginosa, esta apresentando uma boa inibição sendo na maior 
concentração do extrato. Já o extrato da mistura clorofórmio:metanol apresentou a 
mesma inibição para os três microrganismos, sendo de 250 mg/mL.Todos esses 
resultados relatados encontram-se compilados na Tabela 2. 

Tabela 2. Menor concentração inibida (CIM) dos extratos testados, feitos a partir do 
shitake frente a três tipos de cada bactéria e levedura patogênicas. 

Extratos de Shitake E. faecalis S. aureus P.aeruginosa 

Ext. Hexânico 0,7 mg/mL 0,7 mg/mL 1,5 mg/mL 

Ext. Etanólico 3,5 mg/mL 3,5 mg/mL 7 mg/mL 

Ext. CHCl3:MeOt 250 mg/mL 250 mg/mL 250 mg/mL 

Tabela 2 cont. Menor concentração inibida (CIM) dos extratos testados, feitos a partir 
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do shitake frente a três tipos de cada bactéria e levedura patogênicas. 

Extratos de Shitake C. albicans C. parapsilosis C. glabrata 

Ext. Hexânico 1,5 mg/mL 1,5 mg/mL 1,5 mg/mL 

Ext. Etanólico 3,5 mg/mL 7,0 mg/mL 3,5 mg/mL 

Ext. CHCl3:MeOt 250 mg/mL 250 mg/mL 500 mg/mL 

 

Nos testes realizados com as leveduras, foi possível observar que com o 
extrato hexânico houve inibição na mesma concentração para todas as espécies de 
Candida avaliadas, sendo de 1,5 mg/mL. Já o extrato etanólico apresentou 
concentrações de inibição de 3,5 mg/mL para C.albicans e C. glabrata e, de 7 mg/mL 
para a levedura C. parapsilosis. No extrato da mistura CHCl3 : MeOH foi observado 
que também duas das leveduras apresentaram inibição nos valores de concentrações 
iguais sendo de 250 mg/mL para a C.albicans e C.parapsilosis e, a concentração de 
500 mg/mL para C. glabrata. 

Segundo Gyawali e Ibrahim (2014), a atividade antimicrobiana dos cogumelos 
pode ser concedida à presença de vários metabolitos bioativos secundários, 
compostos voláteis, alguns fenóis, ácidos gálico, ácidos graxos livres e seus 
derivados. 

O teste de Concentração Microbicida Mínima (CMM) mostrou que nas 
concentrações que houve inibição os extratos se mostram bacteriostático, isto é, não 
matou os microrganismos e sim apenas inibiram a multiplicação destes. 

Conclusão 

Os extratos testados no teste da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 
apresentaram boa inibição frente os microrganismos testados, com o extrato heânico 
apresentado melhores resultados pois, uma menor concentração apresentou 
capacidade de controlar o crescimento de todos os microrganismos patogênicos 
testados.  
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Diversidade e Caracterização Cariotípica de Vespas Sociais 

(Hymenoptera: Vespidae) da Região de Jequié, BA. Subprojeto: 

Caracterização Cariotípica de Vespas Sociais (Hymenoptera: Vespidae) da 

Região de Jequié, BA¹. 

Leví Oliveira Barros², Juvenal Cordeiro Silva Junior³ 

RESUMO: Atualmente existem poucos estudos citogenéticos sobre a fauna de vespas 
sociais no Brasil, diante este cenário, o presente estudo teve como objetivo 
caracterizar citogeneticamente espécies de vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae) 
da região de Jequié-BA. As coletas dos ninhos foram realizadas por meio de coleta 
ativa durante toda a vigência do projeto em Jequié, e em zonas rurais circunvizinhas. 
Os cromossomos metafásicos foram obtidos a partir da retirada de gânglios cerebrais 
de prepupas, utilizando-se a técnica de coloração convencional desenvolvida por Imai 
et al (1988), enquanto que as lâminas marcadas com fluorocromos base-específicos 
(CMA3 e DAPI), seguiram o protocolo proposto por Schweizer (1976). Foram 
coletados 20 ninhos pertencentes a 4 gêneros diferentes, incluindo uma espécie de 
vespa parasitoide associada a um dos ninhos. Os cariótipos apresentaram os 
seguintes números diploides: Pa. fraternus 2n=50-52; Po. rejecta 2n=30; M. decorata 
2n=36; Po. occidentalis 2n=34; P. canadensis 2n=56; vespa parasitoide 
Pachysomoides sp. 2n=30. 

PALAVRA CHAVE: Citogenética, Fluorocromo, Vespas sociais, Vespidae. 

TITLE: Karyotype diversity and characterization of Social wasps (Hymenoptera: 
Vespidae) of Jequié Region, BA. Subproject: chromosome characterization of Social 
wasps (Hymenoptera: Vespidae) of Jequié Region, BA¹. 

ABSTRACT: Currently there are few cytogenetic studies of the social wasp fauna in 
Brazil, given this scenario, the present study aimed to characterize cytogenetically 
species of social wasps (Hymenoptera: Vespidae) of Jequié-BA region. The collections 
of nests were made through active collection throughout the duration of the project in 
Jequié, and surrounding rural areas. The metaphase chromosomes were obtained 
from the removal of the cerebral ganglia prepupae using conventional staining 
technique developed by Imai et al (1988), while the slides stained with fluorochromes 
specific base (CMA3 and DAPI), followed the protocol proposed by Schweizer (1976). 
They collected 20 nests belonging to 4 different genus, including a species of wasp 
parasitoid associated with one of the nests. The karyotypes showed the following 
diploid numbers: Pa. fraternus 2n=50-52; Po. rejecta 2n=30; M. decorata 2n=36; Po. 
occidentalis 2n=34; P. canadensis 2n=56; vespa parasitoide Pachysomoides sp. 
2n=30. 

KEYWORDS: Cytogenetics, Fluorochrome, Social wasps, Vespidae. 

 

INTRODUÇÃO 

As vespas sociais desempenham um papel importante nas cadeias alimentares 
já que são capazes de forragear um grande número de presas para suas colônias e, 
desta forma, fornecer alimento proteico para suas larvas e realizarem controle 
biológico (Prezoto  et al., 2006). 

A citogenética constitui uma ferramenta adicional aos estudos dos mecanismos  
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envolvidos nos processos evolutivos das espécies. Sua aplicação é considerada cada 
vez mais importante para estudos de filogenia, taxonomia, mecanismos de especiação 
e da variabilidade genética (Guerra, 1998; Gomes, 1995). Com o auxílio das técnicas 
de bandeamento é possível também a observação detalhada das transformações que 
ocorreram em grupos de espécies próximas que apresentam cariótipos semelhantes, 
facilitando a diferenciação taxonômica quando isso não for possível pela identificação 
tradicional (Guerra, 1998). 

Atualmente existem poucos estudos citogenéticos sobre a fauna de vespas 
sociais no Brasil. Os trabalhos mais expressivos foram realizados por Pompolo e 
Takahashi (1986, 1987, 1990a e 1990b), que cariotiparam 21 espécies, e Menezes et 
al. (2014), que investigaram o processo de evolução cromossomal na tribo Epiponini. 
Além disso, este grupo se destaca nos estudos de evolução do comportamento social, 
já que possuem comportamentos que variam desde o solitário até o altamente social 
(Wilson, 1975; Reeve, 1991). 

Diante este cenário, o presente estudo teve como objetivo caracterizar 
citogeneticamente espécies de vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae) da região de 
Jequié-BA. As análises citogenéticas foram feitas visando a determinação do número 
e a morfologia dos cromossomos metáfasicos, bem como a determinação das regiões 
ricas em AT e GC por meio da utilização da técnica de fluorocromo base-específicos.             
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas dos ninhos das vespas sociais foram realizadas por meio de coleta 
ativa durante toda a vigência do projeto em Jequié, e nas zonas rurais de Rio Preto do 
Costa (Distrito de Jequié) e Santa Terezinha (Distrito de Jitaúna), localizados nas 
proximidades ou totalmente abrangidos por áreas de transição entre Caatinga e Mata 
Atlântica.  

Os cromossomos metafásicos foram obtidos a partir da retirada de gânglios 
cerebrais de prepupas e, para isso, utilizou-se a técnica de coloração convencional 
desenvolvida por Imai et al (1988). Antes da fixação, os gânglios foram submetidos a 
um pré-tratamento em solução hipotônica de colchicina (0,05%), em intervalos de 
tempo que variaram entre 30 minutos e 1h30. Em seguida o material era fixado numa 
bateria de três fixadores. 

As melhores metafáses foram analisadas sob objetiva de imersão (100x) em 
fotomicroscópio de epiplurescência. As imagens das metáfases foram obtidas 
utilizando-se sistema digital de captura de imagens. Os tipos cromossômicos foram 
estabelecidos baseados na nomenclatura proposta por Guerra (1988). As lâminas 
marcadas com fluorocromos base-específicos (CMA3 e DAPI), seguiram o protocolo 
proposto por Schweizer (1976). As metáfases foram montadas com o auxílio de 
programas digitais como o Adobe Photoshop e Image Pro Plus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram coletados 20 ninhos pertencentes aos gêneros Polistes, Parachartergus, 
Polybia e Metapolybia, além de uma espécie de vespa parasitoide do gênero 
Pachysomoides sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae) associada a um dos 
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ninhos de Polistes. As preparações citogenéticas apontaram os seguintes resultados: 
Parachartergus fraternus 2n=50-52; Polybia (Formicicola) rejecta 2n=30 (Fig. 1a), 
fórmula cariotípica 14M+14SM+2A e NF=56; Metapolybia decorata 2n=36, fórmula 
cariotípica 22M+14SM e NF=72; Polybia occidentalis 2n=34, fórmula cariotípica 
14M+20SM e NF=68; Polistes canadensis 2n=56, 18M+34SM+4A e NF=104; vespa 
parasitoide Pachysomoides sp. apresentou número diplóide 2n=30, fórmula cariotípica 
26SM+4A e NF=52.  

A técnica de fluorocromo revelou em Po. rejecta a presença de blocos ricos em 
AT nas regiões pericentroméricas de oito cromossomos meta/submetacêntricos (pares 
1, 2, 4 e 5) e ocupando quase todo o braço curto do par 4 (metacêntrico) e braço longo 
do par 6 (acrocêntrico) (Fig. 1b). Blocos ricos em GC foram visualizados na região 
centromérica dos pares 1, 2, 5, 9 e 14. A vespa parasitoide Pachysomoides sp. 
apresentou marcações positivas AT na região pericentromérica dos pares 4 e 5, e 
durante quase todo o par 12. Blocos ricos em GC foram encontrados na região 
centromérica do 1° e 11° pares. 

 

  

Figura 1: Cariótipos de Polybia Rejecta 2n=30. a: cariótipo submetido a coloração 
convencional com Giemsa, b: cariótipo submetido a técnica de fluorocromo 
(DAPI/CMA3). Barra = 5 µm. 

Considerando a análise dos conjuntos diploides das vespas sociais Pa. 
fraternus, Po. occidentalis e P. canadensis, a ocorrência de cariótipos com número 
elevado de cromossomos de tamanho reduzido e a predominância de cromossomos 
metacêntricos e submetacêntricos pode ser explicada pela teoria da interação mínima 
de Imai et al. (1986, 1988), onde os cariótipos evoluiriam afim de minimizar os riscos 
genéticos resultantes das mutações cromossômicas deletérias. 

De contrapartida, os números aqui obtidos referente a vespa Po. rejecta 
diferem do previamente proposto como basal para a tribo Epiponini (2n=34), e 
demonstram que a fusão cêntrica poderia ser o principal mecanismo envolvido na 
diversificação cariotípica, contradizendo a Teoria da Interação Mínima de Imai et al. 
(1994) (Menezes et al, 2014).. Dados referentes a técnica de fluorocromo sugerem 

que inversões pericêntricas podem também estar envolvidas no processo 
carioevolutivo do grupo.  

Apesar do que foi descrito aqui quanto a vespa M. decorata, a literatura reporta 
que existe uma variação no número diploide desta vespa que pode variar entre 2n=34-
36. Esta variação estaria associada a uma fusão entre os cromossomos 
heterocromáticos dos 4° e 5° pares (Menezes et al, 2013). 

O cariótipo de Pachysomoides sp. apresentou número haploide que se adequa 
ao número da subfamília Cryptinae (n = 8-16), que tem uma grande amplitude de 
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variação se comparado a outras membros da família (Gokhman, 2009). Além disso, a 
baixa frequência de cromossomos acrocêntricos poderiam representar estágios 
intermediários da evolução cariotípica no táxon. 
 

 

CONCLUSÕES 

As análises dos resultados apontam que alguns cariótipos aqui apresentados 
podem estar evoluindo de acordo com a teoria da interação mínima de Imai, enquanto 
que a fusão cêntrica poderia ser o principal mecanismo na diversificação e variação no 
número diploide de algumas espécies. O que constitui dados importantes para o 
conhecimento genético, biológico e evolutivo desses insetos. 
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Resumo  
O rio Catolé Grande, que atravessa o município de Itapetinga, Bahia, tem sido 
degradado ao longo do tempo, sofrendo forte ação antrópica com descarte de esgoto 
urbano, industrial e contaminação por agrotóxicos e lixo. O biomonitoramento, que 
utiliza peixes como bioindicadores de qualidade de água, é eficiente e barato, pois 
permite análise temporal do grau de contaminação do ambiente aquático. Assim, este 
trabalho teve como objetivo analisar a presença de micronúcleos, bem como de 
anomalias nucleares, nas células sanguíneas de Oreochromis niloticus e relacionar 
com a degradação do rio Catolé Grande. Os exemplares foram coletados no rio Catolé 
Grande, em Itapetinga, BA, e levados ao Laboratório de Biologia da UESB, onde foram 
identificados, pesados, medidos, e uma amostra de sangue foi coletada na veia caudal 
para confecção das laminas de esfregaço sanguíneo, coradas com Giemsa. As 
análises histológicas, feitas com microscópio de luz e, posteriormente, o registro 
fotográfico, revelaram a presença de micronúcleos e anomalias nucleares, e a 
freqüência de ocorrência demonstrou estar relacionada com o grau de contaminação 
da água, sendo maior em locais mais poluídos. Concluiu-se que Oreochromis niloticus, 
embora não seja uma espécie nativa, demonstrou ser uma importante ferramenta para 
o biomonitoramento no rio Catolé Grande.  
 
Palavras chave: Bioindicador, Biomonitoramento, Genotoxidade, Peixes, Poluição  

 
Genotoxic assessment using the micronucleus test in  Oreochromis niloticus 
collected in the Catolé Grande river,  municipality of Itapetinga - BA  
 
Abstract  
 
The Catolé Grande river, which crosses the municipality of Itapetinga, Bahia, has been 
degraded over time, suffering strong human pressure with urban and industrial sewage 
disposal, and pesticide contamination and waste. Biomonitoring, using fish as 
biological indicators of water quality, is efficient and inexpensive, since it allows 
temporal analysis of the degree of contamination of the aquatic environment. This work 
aimed to evaluate the presence of micronuclei and nuclear abnormalities in blood cells 
of Oreochromis niloticus and relate to the degradation of Catolé Grande river. 
Specimens were collected in the Catolé Grande river, in Itapetinga, BA, and carried to 
the UESB Biology Laboratory, where they were identified, weighed, measured and a 
blood sample was collected from the tail vein for preparation of blood smear slides, 
stained with Giemsa. Histological analysis, made with light microscope and 
subsequently the photographic record, revealed the presence of micronuclei and  
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nuclear abnormalities, and the frequency of occurrence proved to be related to 
the degree of contamination of the water, being higher in polluted sites.It was 
concluded that Oreochromis niloticus, although not a native species, proved to 
be an important tool for biomonitoring in Catolé Grande river.  
Keywords: Bioindicator, Biomonitoring, Fish, Genotoxicity, Pollution  
INTRODUÇÃO  
O ambiente aquático é um dos mais suscetíveis aos agentes tóxicos e 
poluentes que podem gerar impactos negativos ao manancial. O despejo de 
lixo tóxico pode ser proveniente de efluentes industriais, que contaminam o 
ambiente com uma variada gama de agentes tóxicos como metais pesados, 
agrotóxicos (ARIAS et al., 2007).  
Segundo Cogo et al. (2009), existe uma interação entre as substâncias tóxicas 
e os organismos aquáticos, que pode gerar desajustes no ambiente onde 
esses organismos ocorrem, o que vai depender do grau de impacto e o tempo 
de exposição a essas substâncias.  
Existem duas maneiras de se identificar a ação de poluentes no ambiente: a 
interpretação das mudanças que ocorrem na estrutura de comunidades em 
relação às alterações do ambiente; e a elaboração de testes de toxicidade em 
laboratório, através da observação da ação de um composto químico ou 
conjunto deles sobre os organismos (ZAMBONI, 1993).  
Alguns organismos aquáticos podem ser utilizados como bioindicadores, pois 
estes 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 et al. 1990 e WINKALER et al., 2001).  
Este trabalho teve como objetivo analisar a presença de micronúcleos e a 
incidência de anomalias nas células sanguíneas de Oreochromis niloticus, 
coletados no rio Catolé Grande, em Itapetinga-BA, para se conhecer os efeitos 
da poluição aquática e seus efeitos sobre a espécie.  
MATERIAL E MÉTODOS  
Exemplares de Oreochromis niloticus foram capturados no rio Catolé Grande 
em quatro diferentes pontos no trecho urbano que corta o município de 
Itapetinga, BA, conforme Pinto (2013). Estes se encontravam depositados no 
Laboratório de Biologia da UESB, onde foram individualmente identificados, 
medidos, pesados e uma alíquota de sangue foi coletada, por meio de agulha e 
seringa descartáveis, para a confecção de lâminas histológicas de esfregaço 
sanguíneo, conforme técnicas de rotina, coradas com solução de Giemsa a 
5%.  
As análises histológicas foram realizadas no referido Laboratório, por meio de 
microscopia de luz e registros fotográficos. As lâminas de esfregaço foram 
selecionadas e apenas as de melhor qualidade foram analisadas.  
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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  
As análises das lâminas de esfregaço sanguíneo revelaram que Oreochromis niloticus 
sofreu interferência do ambiente aquático por apresentar alterações histopatológicas 
nos eritrócitos, não apenas pela presença de micronúcleos, mas também por outras 
anormalidades celulares.  
A quantidade de micronúcleo nas células variou entre os pontos de amostragem 

(TABELA 1). Os micronúcleos são mais freqüentes em células de peixes que 
tiveram contato com a água dos pontos 3 e 4, considerados mais poluídos, 
sendo menos nos pontos 1 e 2, menos poluídos. 

As anomalias celulares parecem estar relacionadas com o grau de antropismo sofrido 
pelo rio, uma vez que exemplares coletados em pontos supostamente mais 
impactados apresentaram maior grau de anomalias nucleares em seus eritrócitos.  
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 (HAM et al., 1991; NAKANO e OKA, 1991; FENECH, 2000).  
As fontes de contaminantes podem ter origem nos produtos que não foram tratados, 
como indústrias químicas, petroquímica, laminagem de aço, esgotos domésticos e 
pesticidas agrícolas (GOUVEIA et al., 2014). Além da contaminação através da água 
poluída, os organismos aquáticos também podem se contaminar através da ingestão 
de outros itens alimentares, em razão da bioacumulação (GRISOLIA et al., 2009). O 
grande risco ao ser humano diz respeito à possível ingestão de organismos 
contaminados e sua potencial contaminação indireta pelo uso da água contendo tais 
agentes contaminantes.  
 
CONCLUSÕES  
A qualidade da água do rio Catolé Grande interferiu nas características dos eritrócitos 
de Oreochromis niloticus, e o grau e a intensidade das lesões parecem estar 
relacionados com a degradação da água. A espécie Oreochromis niloticus pode ser 
indicada para o biomonitoramento do ambiente aquático, necessitando de novas 
pesquisas para determinação quantitativa dos agentes genotóxicos presentes na 
água.  
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Diversidade da ordem Thysanoptera no Estado da Bahia- Brasil 

 

Maiara Larissa Fernandes de Menezes 

Resumo 

O Brasil é mundialmente conhecido devido a sua grande diversidade biológica por estar 

localizado na Região Tropical. Nas últimas décadas, o país tem se destacado pelo crescente 

número de registros de espécies da ordem Thysanoptera, grupo com 6000 em todo o mundo, 

dos quais 520 espécies estão registradas no Brasil, fazendo daqui o maior representante da 

thysanopterofauna na região Neotropical. Apesar do enorme potencial e do aumento de 

produção científica sobre thysanópteros nessa região, pouco ainda se sabe a respeito da 

thysanopterofauna brasileira. Tendo como um dos principais objetivos ampliar o 

conhecimento sobre Thysanoptera no Estado da Bahia, foi feito um levantamento no Parque 

Nacional de Boa Nova-Bahia-Brasil em duas áreas (Faz. Liberdade e Valentim), obtendo 131 

indivíduos identificados em duas famílias (Thripidae e Phlaeothripidae), quatro sub-familias 

(Thripinae, Phaeothripinae, Idolothripinae e Panchaetothripinae), e dez gêneros (Frankliniella, 

Heliothrips, Scirtothrips, Megalurothrips, Hoodothrips, Hercinothrips, Haplandrothrips, 

Nesothrips, Leptothrips, Adraneothrips) presentes em 25 plantas das famílias 

Melastomataceae, Asteraceae, Verbenaceae , Phyllantaceae , Fabaceae , Solanaceae, Poaceae, 

e  amostras em folhas e galhos mortos. 

Palavras-chave: Diversidade; Região Tropical; Terebrantia; Thysanopterofauna; Tubulífera. 

Abstract 

Brazil is known worldwide due to its high biological diversity by being located in the Tropical 

Region. In the last decades, the country has been highlighted by the increasing number of 

species recorded of Thysanoptera order, that is a group with about 6000 worldwide, of which 

520 species are registered in Brazil, making this country the largest thysanopterofauna 

representative in the Neotropics. Despite the enormous potential and scientific production 

about Thysanoptera in this region, yet little is known about the Brazilian thysanopterofauna. 

Having as a main objective the increase knowledge about Thysanoptera in the state of Bahia, 

we made a lifting on Parque Nacional de Boa Nova-Bahia-Brasil in two areas (Faz. Liberdade e 

Valentim), getting 131 individuals identified in two families (Thripidae and Phlaeothripidae), 

four sub-families (Thripinae, Phaeothripinae, Idolothripinae and Panchaetothripinae), and ten 

genus (Frankliniella, Heliothrips, Scirtothrips, Megalurothrips, Hoodothrips, Hercinothrips, 

Haplandrothrips, Nesothrips, Leptothrips, Adraneothrips) being in 25 plants of the 

Melastomataceae, Asteraceae, Verbenaceae, Phyllantaceae, Fabaceae, Solanaceae, Poaceae 

families, and samples on the leaves and dead branches. 

Keywords: Diversity; Tropics; Terebrantia; Thysanopterofauna; Tubulifera.  

Introdução  
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Thysanoptera é conhecida por ser uma ordem de pequenos insetos, com o adulto variando 

entre 0,5mm à 15mm do comprimento corpóreo. Geralmente os adultos possuem asas, com 

longas e variadas franjas marginais (“thysanos” - franjas e “pteros” - asas), apresentando 

também espécies ápteras (Mound&Marullo, 1996). Estão divididos em duas sub-ordens, 

Terebrantia e Tubulífera, diferenciados, principalmente, devido à presença ou ausência de 

ovopositor externo (Pinentet. al, 2002).  

Com cerca de 6000 espécies descritas, agrupadas em 9 famílias e 770 gêneros (Alves-Silva; Del-

Claro, 2010), os tripes são amplamente distribuídos em todo o mundo e podem habitar em 

diferentes micro-habitats, flores, folhas, serapilheira, etc. Há espécies que agem como pragas 

em plantações ou vetores de vírus para vegetais, porém outras são polinizadoras (acidentais 

ou efetivas), decompositoras oupredadoras de outros artrópodes, (Pinentet al., 2006; Alves-

Silva & Del-Claro, 2010). Alguns tripes também são importantes no controle biológico 

(Mound&Kibby, 1998). 

Sua distribuição abrange a região tropical, subtropical e temperada, das quais 2000 espécies 

estão presentes na América do Sul e Central, tendo o Brasil como um dos maiores 

representantes com 520 espécies, 139 gêneros e seis famílias (Alves-Silva & Del-Claro, 2010; 

Monteiro, 2002). 

Embora nosso país tenha um grande potencial, por localizar-se em uma região com grande 

biodiversidade, as informações ainda são escassas e pouco se sabe sobre a thysanopterofauna 

brasileira (Pinentet al., 2006).  

Espera-se que este estudo contribua para o conhecimento dos tripes no Brasil, em especial dos 

tripes no Estado da Bahia. 

Materiais e Métodos 

As coletas foram utilizadas duas áreas (Faz. Liberdade 14°24´41.38"S 40´07´52.82"0 ELEV 887M 

e Valentim S “14°25’ 06.3” W”040°07’ 19.3”) do Parque Nacional de Boa Nova- Bahia-Brasil, 

uma unidade de conservação criada no ano de 2010, que se caracteriza por apresentar 

remanescentes de Caatinga e Mata Atlântica, bem como de ambientes de transição de Mata 

de Cipó. (ICMBio, 2015). As amostragens foram realizadas de outubro de 2014 a julho de2015. 

A metodologia de coleta utilizada foi da batida de ramos vegetais em uma bandeja de fundo 

branco e transferência dos indivíduos com ajuda de pincéis para tubos contendo álcool 60%. 

As plantas onde foram coletados os insetos também foram coletadas para identificação em 

laboratório. As famílias vegetais foram identificadas com base em caracteres morfológicos e na 

Chave de Identificação: para as principais famílias de angiospermas nativas e cultivadas do 
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Brasil, Souza &Lorenzi (2007). 

Os tripes coletados, foram dissecados e deixados em Hidróxido de Sódio (NaOH) a 10% para 

clarificação e, posteriormente foram desidratados durante gradação alcoólica (Mound&Kibby, 

1998) e então mergulhados em Eugenol. Por fim, houve a montagem de lâminas para 

identificação. 

Para identificação fez-se necessário a utilização de microscópio e chaves de identificação 

(Mound&Kibby, 1998; Mound&Marullo, 1996). 

Resultados e Discussão 

Foram coletados um total de 131 tripes presentes em 25 diferentes plantas (com ou sem 

flores), as quais foram identificadas e agrupadas em 7 diferentes famílias vegetais: 

Melastomataceae (7), Asteraceae (4), Verbenaceae (3), Phyllantaceae (3), Fabaceae (2), 

Solanaceae (1), Poaceae (1), além das amostras em folhas e galhos. 

Do número total de espécimes encontrados, 10 deles eram imaturos e 123 eram indivíduos 

adultos.Apenas os adultos foram identificados, os imaturos não poderiam ser identificados por 

falta de chave de identificação adequada.  

Foram identificados representantes de duas famílias (Thripidae e Phlaeothripidae), quatro 

subfamílias (Thripinae, Phaeothripinae, Idolothripinae e Panchaetothripinae) e nove gêneros 

(Frankliniella, Heliothrips, Scirtothrips, Megalurothrips, Hoodothrips, Haplandrothrips, 

Nesothrips, Leptothrips, Adraneothrips). 

Panchaetothipinae 

Heliothrips: esse gênero foi encontrado em quatro amostras vegetais, duas da família 

Phyllantaceae, em uma Sollanaceae, e em uma amostra de galhos mortos. 

Hoodothrips: encontramos um único espécime em uma Solanaceae. 

Thripinae 

Frankliniella, um grande representante dessa subfamília, foi o gênero encontrado com maior 

abundância. Amostrados em Asteraceae, Poaceace (Gramínea), Verbenaceae, 

Melastomataceae, Fabaceae e Phyllanthaceae. 

Scirtothripsforam encontrados emMelastomataceae e Fabaceae. 

Limothrips(foram coletados emPhyllanthaceae): Grupo com apenas cinco espécies, e em sua 

maioria atacam plantações (Mound&Kibby, 1998). 

Phlaeotrhipinae 

Hoplandrothrips- coletado em galhos mortos. Membros do grupo costumam estar abundantes 

em galhos mortos (Mound&Marullo, 1996). 
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Adraneotrhips- Foram coletados em plantas das famílias vegetais Melastomataceae, 

Phyllantaceae, porém em uma amostra de folhas mortas registramos a presença de pouco 

mais que trinta indivíduos. 

Idolothripinae 

Nesothrips- coletado em planta de família Verbenaceae. Por volta de três espécies que 

pertencem a países da região tropical (Mound& Kibby,1998). 

 

conclusão 

Esse estudo representa uma das etapas iniciais em registros da diversidade de tripes no estado 

da Bahia.  

Ao fazermos o levantamento da thysanopterofauna dessa região, objetivamos uma melhor 

compreensão da sua fauna, contribuição para esse conhecimento servir de base para que 

estudos em áreas tais como ecologia, biologia e genética possam ser realizados.  
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Avaliação a atividade larvicida de extratos aquosos da folha fresca de 
Croton tetradenius sobre o Aedes aegypti. 

Marcel Mark da Silva Passos, Karine da Silva Carvalho, Sandra Lúcia da Cunha e 

Silva ·, Simone Andrade Gualberto, 

Resumo 
A transmissão da dengue ocorre pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, 
contaminado com o vírus do gênero Flavivírus. Um dos grandes problemas 
enfrentados para o combate à dengue é a ausência de vacina preventiva, restando 
como alternativa o controle do inseto vetor. Dessa forma, o presente estudo foi 
realizado com o objetivo de avaliar os extratos aquosos obtidos das folhas frescas de 
Croton tetradenius, sobre as larvas do Aedes aegypti.  Para tal utilizou-se larvas de 
terceiro e quarto instar, quatro repetições por tratamento. Os extratos aquosos obtidos 
a partir dos métodos de infusão, maceração e principalmente o hidrolato, 
demonstraram-se potencialmente promissores no que diz respeito ao controle de 
larvas de Ae. aegypti. 

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, Controle de vetores, Plantas. 

 

Evaluation the larvicidal activity of aqueous extracts of fresh sheet of Croton 
tetradenius on the Aedes aegypti. 

 

Abstract 
The transmission of dengue occurs through the bite of the female Aedes aegypti 
mosquito, contaminated with the virus of the genus Flavivirus. One of the major 
problems faced in the fight against dengue is the absence of preventive vaccine, 
remaining as an alternative control of the insect vector. Thus, the present study was 
carried out with the objective of assessing the aqueous extracts obtained from fresh 
leaves of Croton tetradenius, on larvae of Aedes aegypti. For this we used larvae of 
third and fourth instar, four replicates per treatment. The aqueous extracts obtained 
from the methods of infusion, maceration and mainly the hidrolact, demonstrated to be 
potentially promising as regards the control of larvae of Ae. aegypti. 

Keywords: Caatinga, vector Control, Plants. 

Introdução 

O Aedes aegypti apresenta ampla dispersão urbana, nos países tropicais e 
subtropicais. Ele é de origem africana e alocou-se nas Américas durante a colonização 
(LIMA et al., 2009;). Esta espécie é responsável por frequentes epidemias, visto ser o 
principal transmissor do dengue no continente americano, tornando-se um dos insetos 
de maior relevância médico sanitária (AZEVEDO et al., 2011;). 
 Como forma de controle dessa espécie tem-se utilizados inseticidas sintéticos, 
que usados de forma indiscriminada, proporcionou o aparecimento de populações de 
insetos resistentes (BRAGA; 2007; PINTO; 2009). Assim, a busca por soluções mais 
viáveis contribuiu para as pesquisas de plantas com potenciais de controle desse 
problema conforme ressaltado por GARCEZ et al. (2013), possibilita a realização de 
pesquisa com diversas espécies de plantas com potencial inseticida  a exemplo dos 
diversos estudos conduzidos com o gênero Croton (Linnaeus, 1753), um dos maiores 
e mais diversos da família Euphorbiaceae (LIMA et al., 2006).O presente estudo foi 
realizado com o Croton tetradenius,utilizando suas folhas em extratos aquosos 
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objetivando verificar e avaliar a atividade larvicida. 
 

Material e Métodos 
As etapas de coleta e identificação de C. tetradenius foram supervisionadas por 

um taxonomista botânico. A exsicata foi colocada no herbário da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, sob o registro HUESB-3921.   Em seguida, as folhas 
foram pesadas, sendo imediatamente fragmentadas para dar início ao processo de 
extração utilizando o material fresco. 
Para a realização dos ensaios larvicidas, inicialmente foi estabelecida a colônia do 
Aedes aegypti, a partir de ovos da linhagem Rockefeller., cedidos pelo Laboratório de 
Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores (LAFICAVE), da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). Para a realização da avaliação larvicida utilizou-se larvas de terceiro e 
quarto instar. Os extratos aquosos foram extraídos por maceração, infusão e resíduo 
aquoso e o hidrolato foram obtidos a partir do processo de extração do óleo essencial. 
Foram utilizadas 30 larvas por repetição, cada tratamento consistiu de 4 repetições, 
totalizando 120 larvas por tratamento. Para o grupo controle utilizou-se água 
deionizada. 

O experimento foi conduzido em sala climatizada, com temperatura e umidade 
média de 27ºC e 70%, respectivamente. As observações da mortalidade das larvas 
foram realizadas nos intervalos de 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 e 24 horas, após o início do 
experimento. Após verificação do efeito tóxico sobre as larvas do Ae. Aegypti.Para 
obtenção dos extratos aquosos foram utilizadas 100,0 g de folhas, as quais foram 
imersas em 1,5 L de água deionizada.Pelo método de maceração, as folhas foram 
mantidas em repouso em 1,5 L água deionizada durante 3 horas. Na infusão, 1,5 L da 
água deionizada em ebulição foi vertida sobre as folhas, e permaneceu em repouso 
durante 30 minutos. O Resíduo aquoso e o hidrolato originaram-se do processo de 
extração do óleo essencial, por hidrodestilação através do aparelho de Clevenger 
modificado, na temperatura de fervor (ebulição) da água, durante 3 horas. 
 

Resultados e discussão 
O hidrolato, com 2 horas e 4 horas de exposição das larvas, foi 

significativamente mais eficaz (93,3% e 100,00%, respectivamente) comparado aos 
demais extratos aquosos. A mortalidade larval no extrato aquoso obtido pelo método 
de infusão somente ocasionou mortalidade larval a partir de 8 horas de exposição das 
larvas (60,8%). Com 8 horas também se observa mortalidade no extrato aquoso obtido 
pelo método de maceração, contudo esse é significativamente menos efetivo 
comparado ao hidrolato e o infuso (13,3%). Com 16 horas de exposição, o hidrolato 
(100,0%) e o extrato aquoso obtido por infusão (100,0%) foram significativamente mais 
tóxicos (p<0,01), e com 24 horas, esses, junto ao extrato aquoso obtido por 
maceração (89,2%), foram significativamente mais eficazes (p<0,01) que o resíduo 
aquoso (28,3%), (Figura 01). 

O hidrolato, o infuso e a maceração, obtidos das folhas frescas de C. 
tetradenius, mostraram-se mais tóxicos sobre as larvas do Aedes aegypti. A baixa 
eficácia do resíduo aquoso pode ter ocorrido em função do tempo em que as folhas 
permaneceram em decocção (3 horas), em virtude da metodologia adotada para a 
extração do óleo essencial, visto que o tempo prolongado pode levar a reação de 
decomposição ou alteração das substâncias pela água, assim como a dissolução das 
substâncias de menor solubilidade, conforme Fonsêca (2005). Deve-se salientar que o 
hidrolato, obtido, também, a partir do processo de extração do óleo essencial, se 
mostrou tóxico, sendo soluções aquosas de óleos essenciais, que apresentam 
componentes químicos com uma maior solubilidade em água, os quais podem ter sido 
responsáveis pela elevada toxicidade do mesmo, quando confrontado aos demais 
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extratos,o que pode indicar que provavelmente o óleo essencial dessa espécie 
também tenha potencial inseticida para o controle do Ae. aegypti.  

A análise de correlação para o extrato aquoso obtido por infusão demonstrou 
uma correlação positiva (ŷ = 14,792x - 7,626 e R² = 0,18) e moderada (r= 0,43) e não 
significativa (p>0,05) entre o período de exposição e a mortalidade das larvas. 
Contudo, para o hidrolato (ŷ = -5x + 20 e R² = 0,3) evidenciou uma correlação negativa 
moderada (r= -0,54) e significativa (p<0,05) entre o período de exposição e a 
mortalidade. E quanto aos extratos aquosos obtidos pelo resíduo aquoso (ŷ = 4,074x - 
6,316 e R² = 0,76) e pela maceração (ŷ = 20,619x - 33,601 e R² = 0,98), a correlação 
entre a mortalidade das larvas e o período de exposição, foram positivas fortes 
(r=0,87) e (r= 0,99), respectivamente, as quais foram significativas (p<0,05) (Figura 
02). 

O hidrolato apresentou uma correlação negativa significativa provavelmente em 
função das possíveis substâncias químicas presentes no óleo essencial visto que os 
hidrolatos são soluções aquosas dos óleos e contêm majoritariamente substâncias 
oxigenadas dos óleos (LIMA et.al., 2006) as quais podem ter ocasionado mortalidade 
nos primeiros horários de exposição. Enquanto que as substâncias químicas 
presentes nos extratos aquosos obtidos por resíduo aquoso e maceração podem ser 
substâncias de maior polaridade e que não oferecem um percentual de mortalidade 
tão imediato quanto às substâncias presentes no hidrolato. 
 

Conclusões 

De acordo com os resultados, é possível concluir que os extratos aquosos 
obtidos das folhas frescas de Croton tetradenius, a partir dos métodos de infusão, 
maceração e principalmente o hidrolato, demonstraram-se potencialmente 
promissores no que diz respeito ao controle de larvas de Ae. Aegypti. 
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FIGURA 1: Percentual de mortalidade de larvas de Aedes aegypti, em relação ao 
tempo de exposição às diferentes concentrações de extratos aquosos e 
hidrolato, obtido das folhas frescas de Croton tetradenius 
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Figura 2: Mortalidade das larvas de Aedes aegypti, expostas por 2,4,8,16 e 24 
horas às diferentes extratos e hidrolato, obtido das folhas frescas de Croton 
tetradenius  
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Malpighiaceae escandentes de um fragmento de floresta estacional 
montana no Planalto da Conquista 

Maria Gabriela Alves de Oliveira
1
, Cecília Oliveira de Azevedo

2 

Resumo: As plantas trepadeiras utilizam outros organismos vegetais como suporte 

para a escalada, e são de grande importância, pois contribuem com a manutenção da 
biodiversidade local, além de serem indicadoras de impactos ambientais. 
Malpighiaceae apresenta distribuição tropical e subtropical e, no Brasil, a Bahia é o 
local onde ocorrem mais espécies desta família. Neste estado encontra-se a maior 
área contínua das florestas estacionais, que também estão presentes no município de 
Vitória da Conquista. O presente estudo objetivou realizar o levantamento florístico das 
Malpighiaceae escandentes de um fragmento de floresta estacional no Planalto da 
Conquista. Foram realizadas coletas mensais durante agosto de 2014 a junho de 
2015, através de caminhadas na trilha no interior do fragmento e na borda deste. Os 
materiais botânicos passaram pelo processo de herborização e exsicatas foram 
confeccionadas. Com o auxílio do microscópio estereoscópico as coletas foram 
analisadas e descritas para posterior identificação com o uso de chaves taxonômicas, 
consulta a especialistas e visitas a herbários. Foram encontrados nove representantes 
de Malpighiaceae, dentre estes dois são lianas, identificados como Heteropterys 
brunnea Sebastiani & Mamede e Heteropterys cf. aliciae, sendo a primeira espécie 
uma nova ocorrência para Vitória da Conquista. Desta forma, com a realização deste 
estudo foi possível contribuir com novas informações sobre a distribuição das 
Malpighiaceae. 

Palavras-chave: Heteropterys brunnea, Heteropterys cf. aliciae, lianas. 

 

Malpighiaceae scandent of a fragmente of tropical seasonal forest montana in 
Planalto da Conquista 

Abstract: Climbers use others plant organisms as support for climbing, and are of 
great importance for contributes to the maintenance of local biodiversity, beyond are 
indicators of environmental impacts. Malpighiaceae presents tropical and subtropical 
distribution and, in Brazil, Bahia is the place where there more species of this family. In 
this estate there are the largest continuous area of seasonal forest, which are also 
present in Vitória da Conquista City. This study aimed to carry out the floristic survey of 
scandent Malpighiaceae of a fragment of tropical seasonal forest at Planalto da 
Conquista. Monthly collections were made during August 2014 to June 2015, by hiking 
into the fragment and edge of this. The botanical materials passed through 
herborization process and herbarium specimens were made. With aid of a stereoscopic 
microscope the collections were analyzed and described for later identification using 
taxonomic keys, through consultation with experts and visits to herbaria. Nine 
representatives of Malpighiaceae were found, among these two are lianas, identified as 
Heteropterys brunnea Sebastiani & Mamede and Heteropterys cf. aliciae, as first kind a 
new recurrence to Vitória da Conquista. Thus, with this study was possible to 
contribute with new informations upon the contribution of Malpighiaceae. 

Keywords: Heteropterys brunnea, Heteropterys cf. aliciae, lianas. 
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INTRODUÇÃO 

As plantas trepadeiras podem ser classificadas como herbáceas ou lenhosas 
(lianas e cipós), e são caracterizadas por utilizar outras plantas como suporte para a 
escalada (PUTZ, 2011). Estas plantas, características de regiões tropicais, podem 
auxiliar na manutenção da biodiversidade, na sua dinâmica e ciclo de regeneração, 
assim como indicar a perda da sustentabilidade local (ENGEL et al., 1998). Hora e 
Soares (2002) acrescentam que no território brasileiro ainda são poucos os estudos 
que consideram as lianas e a análise da ecologia destas. 

Malpighiaceae compreende 75 gêneros e aproximadamente 1300 espécies 
distribuídas nas regiões tropical e subtropical (SOUZA e LORENZI, 2008). No Brasil 
são aceitos 44 gêneros e 561 espécies, e a Bahia é onde encontra-se um maior 
número destas (MAMEDE et al., 2015). Os integrantes da família são caracterizados 
pela presença de pelos unicelulares de formas variada; possui pares de glândulas na 
parte externa das sépalas; peças da corola frequentemente unguiculadas, com 
margem dentada ou ondulada, e uma das pétalas diferenciada (JUDD et al., 2009). 

Segundo Macedo (2007) a Bahia possui a maior área contínua das florestas 
estacionais. Soares Filho (2012) afirma que a vegetação encontrada em Vitória da 
Conquista apresenta uma taxa de decidualidade foliar que varia entre 50 a 80% no 
período seco, correspondendo a uma floresta estacional decidual, mas pode 
apresentar também uma taxa inferior, que ocorre em florestas semideciduais. Este 
autor acrescenta a presença de uma quantidade representativa de lianas no interior 
das florestas deciduais do Planalto Conquistense. 

O presente estudo possui como objetivo realizar o inventário florístico das 
Malpighiaceae escandentes de um fragmento de floresta estacional no município de 
Vitória da Conquista. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do inventário florístico foram realizadas excursões mensais 
ao fragmento, de agosto de 2014 a junho de 2015. Foram coletados espécimes 
pertencentes à Malpighiaceae, em estado fértil ou vegetativo, percorrendo para isto a 
trilha no interior do fragmento (14º 52’ 50,24’’ S e 40º 47’ 34,42’’ O) e a borda deste 
(14º 52’ 44,82’’ S e 40º 47’ 17,54’’ O). Os indivíduos coletados, foram ainda em campo, 
armazenados individualmente em sacos plásticos e identificados com os respectivos 
números de coleta, para herborização em laboratório. Durante as coletas os materiais 
botânicos também foram registrados por meio de fotografias, e informações 
importantes como data, local de coleta, hábito, coloração da corola e presença ou 
ausência de tricomas no limbo, foram anotadas em caderno de campo. 

Durante o processo de herborização os materiais coletados foram 
primeiramente prensados com o uso de papelão, jornal, prensa de madeira e corda, e 
posteriormente armazenado em estufa durante um período adequado para a secagem. 
Exsicatas foram confeccionadas e estas, assim como as duplicatas, foram 
conservadas utilizando naftalina no local de armazenamento. 

Os materiais botânicos coletados foram analisados com o uso de microscópio 
estereoscópico, sendo estes descritos e posteriormente identificados com a utilização 
de chaves taxonômicas, consulta a especialistas e visitas aos herbários HUESB do 
campus de Jequié e ao HUESBVC. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados nove materiais botânicos representantes de Malpighiaceae. 
Sete destes são arbustos, três identificados como pertencentes à cf. Stigmaphyllon A. 
Juss., cf. Pterandra A. Juss. e cf. Camarea A. St.-Hil.. Dentre o total de indivíduos 
coletados, dois são representantes lianescentes, identificados como Heteropterys 
brunnea Sebastiani & Mamede e Heteropterys cf. aliciae. 

As duas lianas coletadas apresentam importantes características distintas entre 
si. Heteropterys brunnea apresenta limbo com ápice apiculado, presença de glândula 
em uma das bractéolas, flores dispostas em corimbo, pétalas de cor amarela com 
margem ondulada e glândulas dispostas na região basal da margem de uma das 
pétalas, enquanto que Heteropterys cf. aliciae possui inflorescência classificada como 
racemo, pétalas de cor amarelo claro, com margem fimbriada e face abaxial destas 
com presença de tricomas. 

Chave taxonômica para identificação de espécies de lianas. 

1. Inflorescência corimbo; peças da corola de cor amarela e com margem ondulada; 
uma das pétalas possui glândulas na parte basal da margem; ausência de tricomas na 
face abaxial das pétalas................................................................Heteropterys brunnea. 

2. Inflorescência racemo; peças da corola de cor amarelo claro e com margem 
fimbriada; ausência de glândulas na parte basal de uma das pétalas; presença de 
tricomas na face abaxial das 
pétalas.........................................................................................Heteropterys cf. aliciae. 

Em estudo realizado por Pessoa et al. (2015), Heteropterys brunnea é citada 
como uma das espécies que compõem a flora da Bahia, mas para o município de 
Vitória da Conquista até a realização deste estudo não foi registrada a ocorrência 
desta espécie, informação esta confirmada também por registros em ASE, CEPEC, 
CVRD, HUEFS, HUESB e HBML-Herbário. 

Com a realização do presente inventário florístico encontrou-se uma 
quantidade menor de representantes de Malpighiaceae quando se compara com 
outros estudos também realizados em florestas estacionas, como em Rezende et al. 
(2007) e Macedo (2007) que encontraram respectivamente seis e 18 espécies 
lianescentes. Embora estes estudos apresentam uma quantidade representativa de 
Malpighiaceae escandentes, outros trabalhos encontraram uma quantidade inferior de 
trepadeiras, como em Lima et al. (2009) (duas espécies), ou até mesmo não 
constataram a presença de indivíduos desta família, como em Oliveira et al. (2012). 

 

CONCLUSÕES 

Após realizado o presente estudo, percebeu-se a importância em realizar 
levantamentos florísticos de áreas que ainda não foram completamente estudadas e, 
ainda, com objetos de estudo que não são frequentemente considerados em outros 
trabalhos. Desta forma, foi possível contribuir principalmente com novos 
conhecimentos em relação à distribuição das Malpighiaceae escandentes no estado 
da Bahia. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS REMANESCENTES FLORESTAIS: ESTRUTURA E 
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA  
 
Maríllia Botelho da Silva Bomfim1, Avaldo de Oliveira Soares Filho2, Patrícia Araújo de Abreu 
Cara3 e Paulo Sávio Damásio da Silva4  

 
RESUMO:Foi realizado o levantamento da composição florística dos remanescentes e 
avaliados sua estrutura da comunidade arbórea e arbustiva com Circunferência da 
Altura do Peito (CAP) ≥ 20 cm. O objetivo era: compreender a estrutura e dinâmica 
das comunidades e avaliar o seu processo de regeneração e as consequências da 
fragmentação para a comunidade vegetal. A coleta de dados foi realizada em 6 
parcelas distribuídas em 4 fragmentos localizados no município de Itapetinga, Bahia. O 
material botânico coletado foi levado para o Herbário da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia - Vitória da Conquista (HUESBVC) para identificação e foram 
coletados os dados de CAP e altura dos indivíduos identificados. Foram identificados 
220 indivíduos pertencentes a 22 famílias, distribuídas em 70 morfoéspecies. As 
famílias mais representativas foram: Fabaceae (N=76), Euphorbiaceae (N=30) e 
Anacardiaceae (N=21). Os resultados deste estudo indicam que embora os 
fragmentos estejam impactados por pressão antrópica pela criação de gado e 
urbanização, ainda apresentam famílias características de floresta madura, chamando 
a atenção para a necessidade de preservação das áreas estudadas.  
Palavras Chave: fragmentação, fitossociologia e remanescentes.  
NATURE OF THE REMAINING FOREST STRUCTURE AND COMPOSITION 
FLORISTIC  

ABSTRACT: We performed a study of the floristic composition of the remaining 
and evaluated the structure of tree and shrub community with circumference 
breast height (CAP) ≥ 20 cm, in order to understand the structure and dynamics 
of communities and can assess their regeneration process and the 
consequences of fragmentation for the plant community. Data collection was 
performed in six plots distributed in 4 fragments located in the city of Itapetinga 
region, Bahia. All collected botanical material was taken to the Herbarium at the 
State University of Southwest Bahia - Vitória da Conquista (HUESBVC) to 
identify, we collected data (CAP) and height of the identified individuals. A total 
of 22 families distributed in 70 morphospecies and 220 individuals identified. 
The most important families for the number of subjects were: Fabaceae (N = 
76), Euphorbiaceae (N = 30), Anacardiaceae (N = 21). The results of this study 
indicate that although the fragments are impacted by human pressure, even families 

have characteristics of mature forest, drawing attention to the need for preservation of 
the areas studied.  
Keywords: fragmentation, phytosociology and remnants.  
INTRODUÇÃO  
A Mata Atlântica não apenas apresenta alta biodiversidade, alto nível de endemismos 
e de fragmentação florestal, mas também é o segundo bioma mais ameaçado de 
extinção do mundo (Mittermeieret al. 2004, apud Rocha, 2012). Na Bahia restam 
apenas 4% de sua cobertura original (Thomas et al. 1998; Cassanoet al. 2008). Há 
uma carência de estudos fitossociológicos e de composição florística dos 
remanescentes florestais da região do município de Itapetinga-Bahia. Nesta área os 
remanescentes florestais são altamente fragmentados por influência antrópica, 
agropecuária, especulação imobiliária e queimadas; a composição florística sugere 
uma zona de transição entre Mata Atlântica-Caatingae (Vieira et. al. 2013). Na região, 
em uma analise em campo e via imagem de satélite, observa-se que a floresta é 
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composta por fragmentos isolados por matriz de pastagem. Florestas fragmentadas 
comprometem a manutenção da diversidade biológica e a conservação destes locais 
(Longhiet al. 1999).O estudo florístico e fitossociológico dos remanescentes contribui 
para melhor compreender a estrutura de comunidades, sendo uma ferramenta 
importante de subsidio para planos de manejo, de conservação e recuperação de 
áreas degradadas.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Para a realização do levantamento da estrutura e composição florística foi 
utilizado o material coletado do projeto “Fenologia e ecologia reprodutiva da 
comunidade vegetal em áreas de Caatinga e Mata Atlântica “(Projeto de 
Pesquisa UESB 2011-077)” que utilizou o método de parcelas (Mueller-
Dombois & Ellenberg, 1974), onde foram estabelecidas ao todo 6 parcelas 
(100x10metros), distribuídos em 4 fragmentos: F1 (três parcelas: P1, P2 e P3), 
F2 (P4), F3 (P5) e F4 (P6). Foram marcados os indivíduos arbustivos e 
arbóreos com Circunferência da Altura do Peito (CAP) ≥20 cm. A distância em 
linha reta entre os fragmentos (F1 e F2 foi 3,14 km) ; (F2 e F3 0,1 km) e (F3 e 
F4 1,54 km). As exsicatas confeccionadas foram encaminhadas para o 
Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Vitória da 
Conquista (HUESBVC) para a identificação por especialista. O material 
coletado foi identificado com auxílio de lupas, microscópio, bibliografia especializada 

ou por comparação com material depositado no HUESBVC. Através das medidas de 
CAP e altura em campo dos indivíduos identificados, foram tabulados os dados e 
realizou a média do CAP, Área Basal (AB) e Altura dos indivíduos por fragmentos. Foi 
calculado a área que ocupam os fragmentos através do Google Earth pro.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Foram identificados 220 indivíduos distribuídos em 70 morfoespécies, de 22 famílias 
botânicas, sendo a Fabaceae a família com maior número de espécies (N=21), 
seguida de Euphorbiaceae (N=10) e Celastraceae (N=5). As famílias se distribuem de 
forma homogênea, sendo o fragmento F3 com maior quantidade de indivíduos 
identificados (N=90) representados em 16 famílias. Já os demais fragmentos 
apresentaram: F1 (N=41) e F2 (N=39) com 12 famílias e F04 (N=50) com 11 famílias. 
As famílias encontradas em maior quantidade nos fragmentos foram F1: Fabaceae 
(11), Euphorbiaceae (6), Myrtaceae e Sapotaceae (5); F2: Fabaceae (10), 
Euphorbiaceae (9) e Rubiaceae (6); F3: Fabaceae (36), Anacardiaceae (14), 
Euphorbiaceae, Flacourtiaceae e Polygalaceae (6) e o F4: Fabaceae (19), 
Euphorbiaceae (9) e Anacardiaceae (6). Avaldo et al. (2012) em estudos florísticos 
realizado em Floresta Estacional Decidual em Vitória da Conquista, BA encontrou 14 
espécies arbóreas. As famílias com maior riqueza de espécies foram Leguminosae, 
Myrtaceae e Rubiaceae. Em outro estudo realizado em uma área transicional de 
Floresta Atlântica no sul da Bahia por Thomas et. al. (2009), as famílias mais ricas 
(contribuindo com mais de 50% das espécies) foram Fabaceae (N= 37), Myrtaceae 
(N= 31), Sapotaceae (N= 22), Meliaceae (N= 13), Moraceae e Lauraceae (N= 12) e 
Rubiaceae (N= 11). A relação média de CAP, Altura e AB não apresentaram grandes 
diferenças entre os indivíduos identificados, porem há uma tendência a média ser 
maior em F1. O que indica a hipótese correta, porém devido ter tido um maior esforço 
amostral no F3, pode ser o indicador dos resultados fitossociológicos não 
apresentarem grande diferença média entre os fragmentos. Com as observações em 
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campo evidenciou que a área de estudo compõe em fragmentos isolados por matriz de 
pastagem. O mesmo foi observado por Bonfim et al. (2013) na Mata Ciliar da zona 
urbana de Itapetinga. Os fragmentos apresentaram mais isolados (F1 e F4) e alguns 
próximos entre si (F2 e F3). O maior fragmento F1 se apresenta com área (A) de 334 
hectares (ha) seguido pelo F2 (A=87 ha) o F3 (A=6,4 ha) e o F4 (A=2,37ha). O efeito 
de borda se torna mais intenso em pequenos fragmentos, como foi observado no F04, 
onde segundo Lobão et al. (2007) fragmentos menores podem apresentar uma alta 
relação borda/área e o centro do fragmento é próximo a uma borda.  
 
CONCLUSÃO  
A lista florística gerada até o momento revela que famílias como a Fabaceae são 
frequentes, assim como na região do Planalto da Conquista e no sul da Bahia, 
havendo ainda diferenças na frequência de ocorrência de outras famílias com essas 
regiões. O isolamento dos fragmentos por matriz de pastagens destaca a importância 
da preservação dos remanescentes e a criação de corredores ecológicos.  
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ANÁLISE DA DIVERSIDADE CROMOSSÔMICA DE PEIXES DA ORDEM 

PERCIFORME DA COSTA DA BAHIA.  

VASCONCELOS, M.S.², AFFONSO, P. R. A. M4 

RESUMO 

Os perciformes  são um grupo de peixes bastante diversificado e dominante no 

ambiente marinho. Contudo, contrastando com a riqueza e diversidade de táxons, a 

taxa de variação cariótipica é relativamente reduzida. Essa característica parece ser 

um reflexo da falta de barreiras fiscais efetivas, alta mobilidade, tamanho elevado das 

populações e ao alto potencial de dispersão da maioria das espécies marinhas.  

Apesar do volume de dados disponíveis na literatura, estudos citogenéticos em 

espécies marinhas ainda podem ser considerados escassos. Nesse contexto, o 

presente trabalho visou caracterizar citogenéticamente três espécies da família 

Sciaenidae (Menticirrhus americanus, Umbrina coroides e Pareques acuminatus), pelo 

método de coloração convencional, impregnação com nitrato de prata e bandamento 

C. Os dados aqui obtidos confirmaram o conservadorismo marcante já descrito para 

espécies da ordem, como 2n=48 acrocêntricos, RONs simples e heterocromatina 

restrita a região pericentromérica 

Palavras Chaves: Citogenética, Cromossomos, Peixes, Perciformes 

 

CHROMOSOMAL ANALYSIS OF THE DIVERSITY PERCIFORMES ORDER OF THE 

BAHIA COAST FISH. 

ABSTRACT 

The Perciformes fish are a group of very diverse and dominant in the marine 

environment. However, in contrast to the richness and diversity of taxa, the karyotype 

variation rate is relatively low. This feature seems to be a reflection of the lack of 

effective tax barriers, high mobility, high population size and high potential for dispersal 

of most marine species. Despite the volume of data available in the literature, 

cytogenetic studies in marine species could still be considered scarce. In this context, 

this study aimed to characterize cytogenetically three species of Sciaenidae 

(Menticirrhus americanus, Umbrina coroides and Pareques acuminatus), the 

conventional staining method, impregnation with silver nitrate and banding C. The data 

obtained here confirmed the remarkable conservatism already described for species of 

the order, as 2n = 48 acrocentric, simple and heterochromatin RONs restricted to 

pericentromeric region. 

Keywords: chromosomes, Fish, Perciformes 

  

 INTRODUÇÃO  
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Entre os teleósteos, a ordem Perciformes destaca-se como a mais diversificada, sendo 

composta por 20 subordens, 160 famílias, cerca de 1.539 gêneros e 1033 espécies, na 

maioria marinhas (Nelson, 2006). Uma parte significativa dos Perciformes marinhos é 

encontrada em ambientes recifais, considerados um hotspot de biodiversidade. 

Acredita-se que tal riqueza de espécies de peixes associadas aos recifes esteja 

relacionada à diversificação de nichos ecológicos e acentuada radiação adaptativa nos 

oceanos e mares do mundo (Parenti e Randall, 2000). 

Contudo, a diversidade morfológica elevada não é seguida por uma diversificação 

cariotípica (Cipriano et al., 2008). E este fenômeno de estase evolutiva, vem sendo 

proposto como um evento comum na evolução cariotípica de espécies da ordem 

(Molina, 2006). De fato, estudos citogenéticos têm demonstrado um conservadorismo 

cromossômico na maioria das espécies marinhas, as quais apresentam 2n = 48 

cromossomos acrocêntricos. Diversos fatores são apontados para explicar a 

estabilidade cariotípica observada no grupo, dentre eles destaca-se a ausência de 

barreiras no ambiente marinho, o que favorece a conectividade entre as populações, 

permitindo o fluxo gênico e, portanto, a homogeneização cromossômica observada 

(Molina, 2007). 

Os peixes da família Scianidae representam um importante recurso pesqueiro. A 

família compreende cerca de 282 espécies distribuídas em 70 gêneros, com 

ocorrência em todo o oceano Atlântico, Índico e Pacífico (Nelson, 2006). Até o 

momento, cariótipos são relatados para 29 espécies da família  (Froese e Pauly, 

2007), em sua maioria apresentando número diplóide de 2n = 48 cromossomos 

acrocêntricos (Feldberg et al., 1999). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS   

O espécimes foram coletados em dois pontos na costa brasileira: Praia de Itaipú 

(Niterói-RJ) e Baia de Todos os Santos (Salvador-BA). Após a coleta, os indivíduos 

foram transportados e mantidos em aquários para posterior estimulação mitótica. Esse 

procedimento envolveu a aplicação de uma solução glicosada de levedura 

(Saccharomyces cerevisiae), na proporção de 1ml para cada 100g de peso corporal do 

animal, na região intraperitoneal ou intramuscular. Após um período de 24 a 48h, os 

animais foram sacrificados por meio de imersão em água gelada por 15 minutos ou até 

a interrupção completa dos movimentos operculares (Blessing et al., 2010).  

A obtenção de cromossomos mitóticos foi realizada pela técnica de suspensão ao ar 

(Bertollo et al., 1978). A impregnação com Nitrato de prata (AgRONs) seguiu o 

protocolo descrito por Howell e Black (1980) e as regiões de heterocromatina foram 

identificados através dos método de Sumner (1972). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Todos os espécimes de Menticirrhus americanus, Umbrina coroides e Pareques 

acuminatus analisados apresentaram número modal de 2n= 48 acrocêntricos, com 

cariótipo simétrico (Figura 1), blocos heterocromáticos localizados na região 

pericentromérica de todos os cromossomos e RONs simples no braço curto de um par 

acrocêntrico (Figura 2). Esses dados reforçam a manutenção das características 
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simplesiomórficas dos  Teleósteos marinhos (Galetti Jr. et al, 2006).  

De forma geral, a estase evolutiva tem sido muitas vezes divulgada como um 

fenômeno comum na evolução cariotípica dos Perciformes. Este fato parece estar 

associado às estruturas populacionais das espécies marinhas, onde o fluxo gênico é 

menos restrito e a ausência de barreiras geográficas, patrocina um alto grau de 

dispersão da progênie, impedindo a heterogeneidade cariotípica entre as populações 

(Affonso, 2000) e mantendo a estrutura macrocariotípica.  

 

 

Figura 1: cariótipo do pareques acuminatus (2n=48) 

 

 

Figura 2: nor do pareques acuminatus 

 

CONCLUSÃO  

As espécies analisadas mostraram simplesiomorfias, que é comum na ordem, com 

2n=48 acrocêntricos, cariótipo simétrico, RONs simples e blocos heterocromáticos 

distribuidos na região pericentromérica de todos os cromossomos, reforçando a 

hipótese de que a estase evolutiva é um fenômeno comum em Perciformes. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTE E ANTIINFLAMATÓRIA 
DE EXTRATOS E COMPOSTOS ISOLADOS DE PLANTAS 
DO SEMIÁRIDO1 
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Resumo 
O estresse redox tem sido associado com a patogênese de doenças crônicas, incluindo a 
aterosclerose, hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, e neoplasias. 
Diversos estudos demonstraram que as plantas podem agir como fontes de antioxidantes, 
protegendo os sistemas biológicos do estresse redox. Neste estudo, foram avaliadas as 
atividades antioxidantes de espécies de plantas da família Rutaceae e Apocynaceae. Para 
preparo dos extratos, as plantas (Zanthoxylum monogynum, Campomanesia dichotoma e 
Metrodorea maracasana) foram coletadas, secas e maceradas a frio sucessivamente com 
hexano, acetato de etila, etanol ou metanol. Inicialmente, os fenólicos totais foram 
quantificados nos extratos (1 mg/mL) pelo método de Folin-Ciocalteau e utilizando 
quercetina como padrão. A atividade antioxidante dos extratos foi determinada pelos 
métodos de peroxidação lipídica, TBARS, DPPHe ABTS. Como resultado, observamos 
que extratos mais polares apresentaram maior atividade antioxidante pelo método do 
DPPHcorrelacionando com a concentração de fenólicos. Tanto extratos apolares quanto 
polares inibiram a peroxidação lipídica em gema de ovos induzida pelo íon ferroso. A 
maioria dos extratos sequestraram o radical livre ABTS•+ em mais de 60%. A análise dos 
compostos isolados mostrou que todos de Rutaceae reduziram a formação de HOCl pela 
mieloperoxidase (>70%), ao passo que os compostos isolados S02 e S03 foram mais 
eficazes (90,9 e 71,1%, respectivamente) em inibir a atividade da enzima. Coletivamente, 
extratos dessas plantas podem inibir processos fisiopatológicos nos quais espécies redox 
estejam envolvidas. 
 
Palavras-chave: Antioxidantes; Estresse redox; Plantas semiárido. 

 
EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES 
OF THE EXTRACTS AND ISOLATED COMPOUNDS FROM SEMIARID PLANTS 
 
Abstract 
Redox stress has been associated with pathogenesis of chronic diseases, including 
atherosclerosis, hypertension, diabetes mellitus, cardiovascular disease, and cancer. 
Several studies have shown that plants can act as antioxidants sources, protecting 
biological systems against redox stress. In this study, antioxidant activity of plant species 
from Rutaceae and Apocynaceae families were evaluated. For preparation of the extracts, 
plants (Zanthoxylum monogynum, Campomanesia dichotoma and Metrodorea 
maracasana) were collected, dried and cold macerated successively with hexane, ethyl 
acetate, ethanol and methanol. First, total phenolic content was estimated in extracts (1 
mg/mL) by Folin-Ciocalteau method and using quercetin as standard. Antioxidant activity 
was determined by lipid peroxidation, TBARS, DPPH• and ABTS methods. We observed 
that the highest polar extracts presented high antioxidant activity by DPPHmethod, which 
correlated to its phenolic concentration. Both nonpolar and polar extracts inhibited lipid 
peroxidation in eggs yolk induced for ferrous ion. Furthermore, most extracts scavenged 
ABTS•+ radical (>60%). Isolated compounds reduced HOCl formation by inflammatory 
enzyme myeloperoxidase (>70%), whereas compounds S02 and S03 were more effective 
(90.9 and 71.1%, respectively). Collectively, extracts from these plants can potentially 
ameliorate pathophsyiological processes associated to redox species. 



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 
323 

 

Keywords: Antioxidants; Redox stress; Semiarid plants. 
 
Introdução 
Espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS) são 
formadas constantemente durante o metabolismo celular. No entanto, em estados 
patogênicos, sua produção é exacerbada, instalando-se o estresse redox. Essas espécies 
são capazes de lesionar o tecido do hospedeiro e por isso são associadas com o dano 
detectado em diversas patologias incluindo as doenças cardiovasculares, diabetes, 
neoplasias, doenças respiratórias e distúrbios neurológicos e envelhecimento [2, 9]. 
O campo da saúde vem gradativamente conscientizando-se da importância dos radicais 
livres e do estresse redox [11]. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de se estimular 
pesquisas direcionadas ao estudo do potencial terapêutico de diferentes plantas brasileiras 
e sua capacidade de cessar a cascata de processos redox [16]. 
Dentre as plantas encontradas na região do semiárido baiano, a família Rutaceae é 
composta de aproximadamente160 gêneros e 1900 espécies que apresentam grande 
variedade de características morfológicas, são comumente encontradas em regiões 
tropicais e temperadas do mundo [8, 10]. Outra família importante é a Apocynaceae. Ela 
possui cerca de 424 gêneros e mais de 3700 espécies, distribuídas em diversas regiões do 
mundo, das quais 33 espécies endêmicas no Brasil. Membros dessa família tem sido 
utilizado por séculos para fins medicinais [7]. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante e antiinflamatória in 
vitro de extratos de caule, folha e casca, e compostos isolados de espécies de plantas das 
famílias Rutaceae e Apocynaceae. 
 
Materiais e Métodos 
As plantas das famílias Rutaceae e Apocynaceae foram coletadas da região do semiárido 
baiano, e extratos hexânicos, acetato de etila, etanólicos e metanólicos de diferentes 
órgãos foram preparados por maceração à frio e diluídos nos seus respectivos solventes 
para a concentração de 1 mg/mL para os ensaios posteriores. Os compostos fenólicos 
totais foram determinado pelo ensaio espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau descrito por 
Singleton et al. (1999) [15]. A atividade antioxidante dos extratos foi avaliada por três 
métodos. Inicialmente, investigamos a capacidade de sequestro do radical livre 
DPPH(radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila) [5]. Em seguida, analisamos a inibição da 
peroxidação lipídica em gema de ovo induzida pelo ferro (Fe2+) através do método de 
TBARS (substâncias reativas com ácido tiobarbitúrico) [3]. E finalmente, verificamos o 
poder de captura do radical ABTS•+ (2,2´-azinobis-3- etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico), 
metodologia descrita por Re et al. (1999) [13] e Rufino et al. (2007) [14], com adaptações. 
Por fim, compostos isolados de Z. rhoifolium também foram testados sobre a formação de 
HOCl pela enzima inflamatória mieloperoxidase [12]. 
 
Resultados e discussão 
Os compostos fenólicos são derivados do metabolismo secundário de plantas e constituem 
a fonte natural mais comum de antioxidantes [4]. Dessa forma, o primeiro ensaio realizado 
foi quantificar os derivados fenólicos nos extratos, utilizando quercetina como padrão de 
fenólicos (Tabela 1). Como esperado, os extratos mais polares apresentaram maior 
concentração de fenólicos (expressos em equivalentes de quercetina por mg de extrato). 
Em seguida, a capacidade antioxidante dos extratos foi avaliada pelo ensaio 
espectrofotométrico de neutralização do radical livre DPPH• in vitro. Nesta reação, a 
solução etanólica de DPPH, inicialmente de coloração violeta, torna-se amarela, indicando 
a habilidade da atividade antioxidante. Em geral, os extratos que apresentaram maior 
concentração de fenólicos desativaram mais eficientemente o radical livre (Tabela 1). 
Portanto, pode-se verificar correlação entre a concentração de fenólicos totais e a 
porcentagem de atividade antioxidante do extrato sugerindo o envolvimento do grupo OH 
de fenólicos sobre a sua capacidade redutora. Em conclusão, extratos de Z. monogynum e 
M. maracasana se apresentaram como 
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eficientes antioxidantes em meios polares. 
A capacidade dos extratos em inibir a peroxidação lipídica induzido pelo ferro (Fe2+) 
mostrou que, de forma surpreendente, extratos polares também inibiram a peroxidação em 
gema de ovos, sugerindo que os metabólitos com propriedades antioxidantes podem 
particionar em fase aquosa e lipídica. De um modo geral, as inibições aconteceram entre 2 
e 94%. Por outro lado, um extrato (EAECCFMMM) aumentou o nível de peroxidação 
lipídica no sistema (119%), atuando, assim, como pró-oxidante (Tabela 1). 
Um terceiro método utilizado para avaliar a atividade antioxidante nos extratos foi a 
redução do radical livre ABTS•+. Essa reação é observada pela perda da coloração azul-
esverdeada do meio reacional, quando adicionado um agente antioxidante. O ensaio do 
radical ABTS apresenta vantagem em relação a outros, pois permite análises de 
compostos tanto de natureza lipofílica como hidrofílica. A medição pelo espectrofotômetro 
demonstrou que a maioria dos extratos inibiram acima de 95% o radical livre, 
apresentando-se como bons antioxidantes (Tabela 1). Por fim, todos os compostos 
isolados de plantas do semiárido foram capazes de inibir a atividade da MPO (25 a 90%), 
ao passo que os compostos S02 e S03 foram os inibidores mais eficientes da enzima (90,9 
e 71,1%, respectivamente). Ambas moléculas são da classe das cumarinas, reconhecidos 
anti-inflamatórios in vitro e in vivo [1, 6]. 
 
Conclusões 
De maneira geral, os extratos de plantas do gênero Zanthoxylum e Metrodorea contêm alta 
concentração de fenólicos o que lhes confere maior atividade antioxidante. Além disso, 
compostos isolados de Z. rhoifolium foram capazes de reduzir a formação do potente 
oxidante HOCl produzido pela enzima mieloperoxidase. Assim, essas plantas podem 
contribuir no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas contra o estresse redox 
associado à doenças crônicas. 
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Diversidade e comportamento de emergência  de vespas parasitóides 
associadas com Cyphomyrmex transversus (Hymenoptera: Formicidae: 
Attini) em áreas de pastagens, no sudoeste da Bahia. 

i. Rabelo, M.A.
 1-8

; Anjos, M.S.
 2-8 

; Silveira, B.A.
 3
; Alves, G. S.

 4-8
; Ramos Lacau, L.S.
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RESUMO 

O gênero Acanthopria apresenta uma grande diversidade de parasitoides, sendo 

muitas espécies responsáveis pela maioria dos casos de parasitismo sobre formigas 

cultivadoras de fungo (Myrmicinae: Attini). Esse trabalho teve como objetivo estudar a 

diversidade e a abundância das vespas parasitóides de Cyphomyrmex transversus e 

realizar um estudo etológico da reprodução da morfo espécie de parasitoides 

Acanthopria sp1, analisando os mecanismos comportamentais implicados na 

realização do seu ciclo de vida.  O estudo foi realizado em áreas antropizadas ao lado 

do Campus da UESB no Município de Itapetinga, Região Sudoeste do Estado da 

Bahia, nos meses de setembro de 2014 a maio de 2015.  Foram coletados onze 

ninhos da formiga os quais foram devidamente triados e as categorias de indivíduos 

imaturos e adultos contabilizadas. Sete ninhos de Cyphomyrmex transversus foram 

parasitados por apenas uma morfo-espécie de micro vespa: Acanthopria sp.1. Essa 

espécie apresentou uma taxa de infestação (TI) igual a 63,6) e um índice de 

parasitismo (IP) igual a 163,64. O estudo etológico referente à relação entre os 

parasitoides adultos e a formiga hospedeira será discutido.  

Palavra-chave: Diapriidae, Acanthopria, Formicidae. Cyphomyrmex transversus,  

Diversity and wasp parasitoids emergency behavior associated with 
Cyphomyrmex transversus (Hymenoptera: Formicidae: Attini) in pastures in 
southwestern Bahia. 

 

ABSTRACT 

The Acanthopria genus presents a great diversity of parasitoids, and many species 
responsible for most cases of parasitism of fungus growing ants (Myrmicinae: Attini). 
This work aimed to study the diversity and abundance of parasitic wasps of 
Cyphomyrmex transversus and hold a ethological study of the reproduction of 
morphological species of parasitoids Acanthopria sp1, analyzing the behavioral 
mechanisms involved in carrying out their life cycle. The study was conducted in areas 
disturbed side of the campus of the UESB in the city of Itapetinga, Bahia State 
Southwest Region, from September 2014 to May 2015. We collected eleven nests of 
ants which were duly screened and categories immature individuals and accounted 
adults. Seven nests were parasitized by Cyphomyrmex transversus just a morpho-
species of micro wasp: Acanthopria sp.1. This species showed an infestation rate (IR) 
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equal to 63.6) and parasitism index (PI) equal to 163.64. The ethological study on the 
relationship between the adults and the host ant parasitoids will be discussed  

Keywords: Acanthopria, Cyphomyrmex transversus, Diapriidae, Formicidae. 

 

INTRODUÇÃO 

             As formigas (Insecta: Hymenoptera), com aproximadamente 21.000 espécies 

distribuídas numa única família de artrópodes interagem de numerosas maneiras com 

as demais formas de vida vegetal e animal. Uma importante relação existente entre as 

formigas e os seus hospedeiros, faz com que estes últimos dependam dessa 

associação para completar seu ciclo vital ou parte dele (Hölldobler & Wilson, 1990).           

Segundo MARCHIORI et al., (2006), normalmente os hospedeiros são ovos, larvas, 

pupas ou imagos de outros insetos e dessa forma os parasitoides podem regular 

populações de insetos que são considerados pragas.  

           A descoberta de uma associação entre uma formiga da tribo Attini,  e de 

vespas do gênero Acanthopria por Ramos Lacau, 2006 foi promissor, uma vez que 

essas micro vespas podem ser novos agentes de controle biológico eficientes e que 

jamais foram testados. Qualquer perspectiva de luta biológica exige mais do que 

simples quantificações e listas de parasitóides e deve-se apoiar em sólidos estudos 

comportamentais dos parasitóides e dos efeitos do parasitismo sobre a demografia do 

seu hospedeiro.  Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a 

diversidade e a abundância das vespas parasitóides de C.transversus e realizar um 

estudo etológico da reprodução dessas micro vespas do gênero Acanthopria, 

analisando os mecanismos comportamentais implicados na realização do seu ciclo de 

vida.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo da frequência e dos efeitos do parasitismo 

Os ninhos das formigas foram coletados em áreas antropizadas ao redor do 

campus da UESB, com auxílio de uma pá, de um cavador e de um sugador 

entomológico, segundo a metodologia de Ramos-Lacau, 2006. No laboratório, cada 

colônia coletada foi triada e sua demografia estudada quanto ao número de 

indivíduos. As criações foram mantidas em ninhos artificiais de gesso cavados com 

câmaras circulares e interconectadas por galerias. As colônias foram alimentadas a 
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cada dois dias com diferentes recursos previamente estudados para uma dieta 

compatível com os recursos encontrados em ambiente natural.  

As identificações dos parasitoides foram realizadas com o auxílio da 

taxonomista especializada colaboradora do projeto, juntamente com a revisão dos 

Diapriidae do novo mundo por Masner & Garcia, 2002. Os dados qualitativos e 

quantitativos foram digitados na forma de uma matriz com auxílio do programa 

Microsoft Office Excel (2003).  Para cada espécie de parasitoide, a Taxa de Infestação 

(TI) e o Índice de Parasitismo (IP) foram calculados segundo Lachaud & Passera 

(1982), considerando a frequência das colônias parasitadas: TI = (Número de ninhos 

parasitados / Número total de ninhos) X 100; IP = (Número de parasitoides / Número 

total de ninhos) X 100.  

4.1.2. Estudo da biologia parasitária das vespas 

Durante a criação dos ninhos artificiais parasitados, algumas observações 

comportamentais pontuais sobre o comportamento das operárias no cuidado com a 

cria parasitada e não parasitada e suas interações com os parasitóides adultos foram 

realizadas com auxílio de um estereomicroscópio Olympus SZ40. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Onze colônias de Cyphomyrmex transversus foram coletadas 

apresentando uma média de 398,71 indivíduos, com um mínimo de 198 e um 

máximo de 764 indivíduos. Foi constatado que 64% dos ninhos coletados de 

Cyphomyrmex transversus foram parasitados pela micro vespa da família 

Diapriidae, pertencente ao gênero Acanthopria. Os parasitóides atacaram as 

colônias adultas de C. transversus com mais operárias e, sobretudo, mais 

larvas. Esse resultado corrobora HÖLLDOBLER & WILSON (1990), segundo 

os quais a maior diversidade de parasitóides mirmecófilos encontra-se em 

colônias grandes e maduras. Isso ocorre, porque a média de vida dessas 

colônias é longa e garante assim o sucesso ecológico dos parasitóides.  

Oitenta e sete (87) larvas parasitadas foram contabilizadas em todos os ninhos. 

A emergência desses parasitóides nos ninhos artificiais totalizou 18 parasitoides 

emergentes, sendo 4 machos e 14 fêmeas. O valor da razão sexual foi inferior a um 

(número de fêmeas superior ao número de machos) em Acanthopria sp.1 (RS= 0,78). 

Esses valores podem traduzir diferentes estratégias reprodutivas ou pode depender da 

quantidade e da qualidade dos estágios larvais disponíveis nas colônias no momento 
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da oviposição. Segundo PATEL & HABIB (1987) é frequente que as fêmeas dos 

parasitóides ponham ovos férteis ou não, de acordo com a quantidade de recurso.   

Acanthopria sp.1, apresentou uma taxa de infestação (TI= 63,6) e um índice de 

parasitismo (IP= 163,64). Esse resultado pode significar uma melhor adaptabilidade 

biológica e maior eficiência da vespa para infestar as colônias de C. transversus, 

afetando significativamente a demografia do seu hospedeiro. Através do estudo sobre 

a biologia parasitária, observou-se uma distribuição espacial dentro dos ninhos e um 

cuidado parental entre larvas parasitadas e não parasitadas idênticos. De acordo com 

RAMOS-LACAU (2006), esse tratamento quase idêntico da cria, sugere uma perfeita 

adaptação dos diaprídeos como organismos endoparasitas, possibilitando a estes 

estratégias elaboradas das caracteristicas físicas e químicas das larvas parasitadas 

que permaneçem sem modificações.  

CONCLUSÃO 

A alta porcentagem de colônias de Cyphomyrmex transversus parasitadas, 
além dos comportamentos defensivos observados nos parasitoides recém emergidos 
no interior das colônias é um grande indício de que estes são morfologicamente 
adaptados a se desenvolverem em ninhos dessa espécie de formiga, podendo assim 
comprometer significativamente a demografia do seu hospedeiro. 
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AVALIAÇÃO DA FADIGA DA MUSCULATURA ERETORA DO TRONCO 

ATRAVÉS DA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE 

Murilo Carneiro Macedo22, Rafael Pereira23 

 

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. Neste contexto, o presente projeto busca investigar o 

efeito de um protocolo de fadiga envolvendo os músculos eretores do tronco (eretores 

da espinha em nível lombar) sobre a frequência mediana do espectro do sinal EMG.     

Palavras-chave: Eletromiografia, fadiga muscular, fisiologia neuromuscular. 

 

EVALUATION OF FATIGUE FROM THE TRUNK ERECTOR MUSCLE THROUGH 

THE SURFACE ELECTROMYOGRAPHY 

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. In this context, this project aims to investigate the effect of a fatigue protocol 

involving the erector muscles of the trunk (lumbar spine erector in level) on the median 

frequency of the EMG signal spectrum. 

Keywords: Electromyography, muscle fatigue, neuromuscular physiology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fadiga muscular é um evento que possui caráter multifatorial e envolve mecanismos 

de origem periférica (i.e., fatores relacionados às células musculares esqueléticas) e 

central (i.e., fatores relacionados ao sistema nervoso central). 

Os mecanismos de origem central são resultados de alterações do input neural que 

chega ao músculo, traduzida por modificações progressivas no volume e frequência de 

impulsos voluntários aos motoneurônios medulares e destes aos músculos 

(GANDEVIA, 2001).  

Os mecanismos de origem central são resultados de alterações do input neural 

que chega ao músculo, traduzida por modificações progressivas no volume e 

frequência de impulsos voluntários aos motoneurônios medulares e destes aos 

músculos (GANDEVIA, 2001). 

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

Científica pela FAPESB.  
23  Líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular – UESB (Jequié). 
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Estas modificações no controle motor durante tarefas fatigantes ocorrem para 

sobrepujar a redução da capacidade de produção de força pelas fibras musculares, o 

que está diretamente relacionado aos mecanismos periféricos da fadiga muscular, 

como alterações do pH local, da temperatura e do fluxo sanguíneo no músculo, além 

do acúmulo de produtos do metabolismo celular, particularmente resultantes da 

hidrólise do ATP (ADP, AMP, IMP, Pi, amônia), a perda da homeostase do íons Ca2+, 

K+, Na+, Cl-, Mg2+, os danos musculares (i.e., micro-lesões musculares induzidas 

pelo exercício) e o stress oxidativo gerado pelo próprio músculo durante a tarefa 

(ALLEN et al., 2008). 

Estudos prévios mostram que a redução da frequência mediana do espectro do sinal 

EMG é um sinal claro de fadiga muscular e pode servir como indicar da presença 

deste evento (VØLLESTAD, 1997).  Desta forma, o presente estudo objetivou analisar 

o comportamento da frequência mediana do espectro do sinal EMG ao longo de uma 

tarefa fatigante a 60% da força máxima por 30 segundos envolvendo os músculos 

posturais eretores da espinha em nível lombar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Oito homens foram voluntários para participação deste estudo, receberam informações 

acerca dos procedimentos experimentais e assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido. Aprovação ética foi fornecida pelo comitê de ética da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (protocolo # 16054313.7.0000.0055). 

Todos os voluntários confirmaram que não tinham doenças neuromusculares e/ou 

problemas musculoesqueléticos nos membros inferiores e coluna. Além disso, eles 

foram orientados a evitar a prática de exercício ou atividade física vigorosa 

previamente aos procedimentos experimentais. 

 

Protocolo de fadiga e registro eletromiográfico 

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

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

Neste aparato os indivíduos permanecem sentados com o tronco posicionado em 120º 

de flexão em relação ao quadril, realizando força em extensão do tronco (i.e., coluna 

vertebral) contra uma resistência constante, sem contribuição dos músculos 

extensores do quadril (Kawano et al., 2008). As CIVM foram mantidas por 3 (três) 

segundos cada e com intervalo de 60 segundos entre estas. O melhor desempenho, 

caracterizado pela maior força gerada durante as duas CIVM, foi usada para o cálculo 

de 60% da CIVM, a qual foi usada na tarefa de fadiga conforme proposto por 

Kavanagh et al. (2006). 

O protocolo de fadiga seguiu o proposto por Kavanagh et al. (2006) para indução da 

fadiga dos músculos extensores do tronco em nível lombar, onde os voluntários 

realizam força em extensão da coluna vertebral contra uma resistência fixa. 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 segundos de repouso e então mais 20 segundos de contração 

isométrica submáxima a 60% da CIVM de extensão do tronco.  
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Este protocolo de fadiga foi escolhido por ser de característica intermitente (i.e., com 

períodos de contração e de repouso intercalados), o que induz a fadiga dos músculos 

extensores do tronco em nível lombar sem comprometer a capacidade de gerar força 

em condições submáximas (Boakes et al. 1998; Kavanagh et al., 2006). Desta forma, 

considerando que, as contrações dos músculos posturais durante a manutenção da 

postura ereta são de intensidade submáxima, pode-se afirmar que possíveis aumentos 

da oscilação corporal em postura ereta seriam advindas de modificações na 

integração sensório-motora e não da redução da força muscular necessária para a 

manutenção da postura. 

Conforme usado por Kavanagh et al., (2006) e por Kawano et al. (2008), um transdutor 

de força fixado a um cabo em uma extremidade e a um colete vestido pelo voluntário 

na outra extremidade registou a força isométrica que era apresentada em tempo real 

na tela de um computador, fornecendo feedback visual aos voluntários. 

O sinal EMG foi registrado dos músculos eretores da espinha direito (D) e esquerdo 

(E) e analisado durante os primeiros 30 segundos do protocolo de fadiga, sendo 

identificada a Frequência Mediana do espetro do sinal EMG após a aplicação da 

transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A frequência mediana do espectro do sinal EMG apresentou declínio durante a 

realização do protocolo de fadiga, conforme apresentado na figura 1.  
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Figura 1. Média±erro padrão da Frequência mediana do espectro sinal EMG em 

intervalos de 5 segundos durante o protocolo de fadiga envolvendo os músculos 

posturais eretores da espinha direito e esquerdo. 

 

Reduções da frequência mediana do espectro sinal EMG são considerados 

indicadores de fadiga muscular (GONZÁLEZ-IZAL et al., 2012), pode este evento 

ocorrer redução da velocidade de condução do sarcolema (VØLLESTAD, 1997) por 

perda da homeostase iônica devido à contração muscular sustentada, ou mesmo por 

modificações progressivas no volume e frequência de impulsos voluntários aos 

motoneurônios medulares e destes aos músculos (GANDEVIA, 2001), o que 

reduziria a capacidade contrátil, caracterizando assim o estado de fadiga. Nossos 

resultados confirmam o declínio da frequência mediana. 

CONCLUSÕES 

Nossos resultados permitem afirmar que o protocolo de fadiga aplicado é capaz de 

gerar reduções no espectro do sinal EMG, uma evidência de desenvolvimento de 

fadiga muscular. 
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Produção e caracterização parcial de ß-galactosidase produzida por Kluyveromyces 

marxianus CCMB 322 isolada do semi-árido baiano 

 

Paulo Ueslei de Jesus Santos
1
, Gildomar Lima Velasques Júnior

2
. 

 
RESUMO 

 A β-galactosidase ou lactases como são conhecidas é a enzima responsável por hidrolisar 

lactose, formando os monossacarídeos glicose e galactose. Sua importância está ligada à 

aplicação industrial, como os produtos destinados aos intolerantes à lactose. O presente estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de obter resultados da caracterização parcial da β-galactosidase 

produzida por Kluyveromyces marxianus CCMB 322, quanto aos aspectos: pH e temperatura 

ótimos, influência de sais e parâmetros cinéticos. Para tal foi utilizada a metodologia de 

superfície de resposta (MSR), utilizando o planejamento fatorial de três níveis e o estudo da 

constante de Michaelis-Menten. Os resultados indicam que as condições ótimas de atividade de 

β-galactosidase são em temperaturas entre 35-55 °C, sendo a faixa de pH ótimo entre 5,2-6,8, 

tendo como pontos máximo 46,0 °C e 6,0 para temperatura e pH  respectivamente. Houve maior 

atividade da lactase nas concentrações de 2mM e 3mM de NaCl e KCl, respectivamente. Já o 

estudo cinético verificou valores de Km e Vmáx de 3,95mM e 0,25 U.mL
1
, respectivamente. Os 

resultados encontrados no presente trabalho se mostraram semelhantes com os relatados na 

literatura para a β-galactosidase, podendo essa enzima ser explorada nessas condições em 

processos industriais. 
 
Palavras-chave: ß-galactosidase, Caracterização parcial, Kluyveromyces marxianus.  
 

Production and partial characterization of ß-galactosidase produced by 

Kluyveromyces marxianus CCMB 322 isolated from the Bahian semi-arid 
 

ABSTRACT 
The β-galactosidase or lactases are known as is the enzyme responsible for hydrolyzing 

lactose to form glucose and galactose monosaccharides. Its importance is linked to 

industrial application, such as products for the lactose intolerant. This study was 

developed in order to get results of partial characterization of β-galactosidase produced by 

Kluyveromyces marxianus CCMB 322, in the matters: optimum pH and temperature, influence 

of salts and kinetic parameters. To do this it used the response surface methodology (RSM) 

using the factorial design of three levels and the study of the Michaelis-Menten. The results 

indicate that the optimal conditions for β-galactosidase activity are at temperatures between 35-

55 ° C, with an optimum pH range of 5.2 to 6.8, with the maximum point 46.0 ° C and 6 0 to 

temperature and pH, respectively. There was increased activity of lactase in 2 mM 

concentrations and 3 mM NaCl and KCl, respectively. But the study found Km and Vmax 

kinetic values 3,95mM U.mL1 and 0.25, respectively. The results of this study were similar to 

those reported in the literature for β-galactosidase, the enzyme can be exploited in such 

conditions in industrial processes. 
 
Keywords: ß-galactosidase, partial characterization, Kluyveromyces marxianus.  
 
INTRODUÇÃO 

A utilização de microrganismos na indústria de alimentos tem feito com que se aumente 

o estudo e a aplicação do potencial enzimático na produção alimentícia
4
. Como é o caso da 

utilização das β-galactosidases, que são encontradas na natureza tanto em vegetais quanto em 

órgãos de animais, e também são produzidas por grande quantidade de microrganismos, sendo 
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os fungos e as leveduras as fontes preferidas dessa enzima para aplicação comercial, podendo 

também ser produzida por bactérias
3,6

.  
As β-galactosidases (EC 3.2.1.23),  ou lactases como são conhecidas, tratam-se de 

enzimas responsáveis por catalisar o resíduo terminal β-galactopiranosil da lactose formando 

dois monossacarídeos: glicose e galactose. Sua importância está associada a utilização na 

produção de derivados lácteos destinados a pessoas com intolerância à lactose
1,6

. 
Essa enzima, quando produzida pelas leveduras do gênero Kluyveromyces são de maior 

importância, em termos de interesse tecnológico, pois além de serem consideradas GRAS 

(Generally Recognizad as Safe) ainda são aceitas pelo FDA (Food and Drug Administration) 

dos EUA para produção de compostos alimentícios e farmacêuticos
7
. Sendo que, em processos 

industriais, o potencial de aplicação dessas enzimas depende da sua atividade e estabilidade sob 

diferentes condições físicas, como pH e temperatura. 
Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi obter resultados da caracterização parcial 

da β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus CCMB 322, quanto aos aspectos: 

pH e temperatura ótimos, influência de sais e parâmetros cinéticos.     

MATERIAL E MÉTODOS 
A levedura Kluyveromyces marxianus CCMB 322 foi obtida na Coleção de Cultura de 

Microrganismo da Bahia, alocada na Universidade Estadual de Feira de Santana (CCMB-

UEFS), situada no interior da Bahia. 
Para a ativação do microrganismo foi utilizado o meio ágar YM por 18h a 28°C, sendo 

semeado em placa de petri e cultivado em estufa BOD. Após esse período, foi preparado uma 

suspensão em solução salina 0,45% contendo entre 10
7 

a 10
8 

UFC/mL e inoculado em meio 

líquido contendo Extrato de levedura 3g/L, Extrato de malte 3g/L, Peptona 5g/L, Lactose10g/L 

preparado em tampão fosfato 0,2M, pH 6,0. As condições de cultivo foram 28°C, 150rpm por 

72h
5
. 

O meio fermentado foi centrifugados a 10.000 rpm por 10 minutos utilizando a 

centrífuga Sorvall SS-1. O precipitado contendo a biomassa foi triturado em um almofariz de 

porcelana juntamente com 2,5 g de sílica, e 5 mL de éter etílico e 20mL de água destilada. A 

mistura foi deixada em repouso por 30 minutos. Após 30 minutos a suspensão foi novamente 

centrifugada a 10.000 rpm por 10 minutos. O precipitado foi descartado e o sobrenadante 

utilizado como extrato bruto enzimático intracelular para a determinação da atividade
5. 

A atividade enzimática foi determinada utilizando o método descrito por Inchaurrondo 

et al.
2
 A reação ocorreu pela adição de 2 mL de ONPG 5 mM em tampão fosfato pH 6,6 com 

500 µL de extrato enzimático a 37° C por 15 minutos. Interrompeu a reação com a adição de 1 

mL de solução de carbonato de sódio 1 M. A atividade enzimática foi medida a partir da leitura 

em Espectrofotômetro GEHAKA, modelo UV-340G, em comprimento de onda de 420 nm.  
 Os estudos do pH e temperatura ótimos descrito por Tonelotto et al.

9
 foram realizados 

aplicando o planejamento fatorial de 3 níveis, sendo estudado o pH em 3 níveis (5,6 e 7) e a 

temperatura também em 3 níveis (30, 50 e 70° C). Após a enzima ser submetida às condições 

previstas pelo planejamento experimental aplicado, a atividade enzimática foi determinada 

seguindo o procedimento descrito no parágrafo acima. 
A influência dos cátions Na

+ 
e K

+
 na atividade da β-galactosidase foi investigada, 

através da utilização das concentrações dos sais NaCl e KCl de 1 a 5 mM, todas em triplicata. 

Para determinar a atividade enzimática foi utilizado o ensaio descrito acima.     
O estudo da constante de Michaelis-Menten (Km) foi realizado através da análise de 

regressão da curva de Lineweaver–Burk. Para essa análise, o extrato bruto enzimático foi 

submetido a ensaios de atividade enzimática em concentrações de substrato variando de 2 a 10 

mM, sendo todos ensaios realizados em triplicata
11

. 
A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o programa STATISTICA 

StatSoftware (versão 7.0)
8
. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Caracterização por Metodologia de Superfície de Resposta 
Para a caracterização da β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus foi 

aplicado o  planejamento fatorial de 3 níveis a fim de encontrar as condições ótimas de pH e 

temperatura. 
Depois de determinada a atividade enzimática através das combinações propostas pelo 

próprio planejamento, foi possível a construção do gráfico de área apresentado na Figura 1. 

Figura 1. Gráfico de área demonstrando a influência do pH e temperatura sobre atividade da 

enzima β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus CCMB 322. 

A 
 

 

 
                             Fonte: Pesquisa Direta.  

A partir da análise da Figura 1, verifica-se que em temperaturas acima de 35°C e abaixo 

de 55°C a β-galactosidase alcança valores maiores de atividade enzimática. Já em relação ao 

pH, ainda observando a Figura, pode-se inferir que a β-galactosidase possui uma faixa de pH 

ótimo, entre 5,2 e 6,8. Sendo que o ponto crítico (ponto máximo) para temperatura é de 46°C e 

para o pH equivalente a  6,0. 
O R

2
 foi equivalente a 0,81. Esse dado infere que 81% dos resultados encontrados são 

explicados pelo modelo experimental. 
 
Influência de sais 

Os efeitos das concentrações dos sais NaCl e KCl na atividade da β-galactosidase estão 

apresentados na Figura 3.  
 
Figura 3. Gráfico da influência de sais na atividade de β-galactosidase produzida por 

Kluyveromyces marxianus CCMB 322. 
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                                        Fonte: Pesquisa Direta. 

 

A partir da análise do gráfico, observa-se que a atividade da β-galactosidase produzida 

por Kluyveromyces marxianus apresenta influência positiva em todas as concentração de NaCl 

estudada. Já para o KCl concentrações de 1 a 3mM tem influência positiva na atividade 

enzimática, sendo que, concentrações maiores tendem fazer com que a atividade decaia.  

  

 Estudo da constante de Michaelis-Menten (Km) 
A partir do ensaio enzimático aplicado pode-se observar, como já era esperado, que 

quanto maior a concentração do substrato, maior a atividade da enzima. 
Através da análise dos resultados obtidos, foi possível a construção da curva de 

Lineweaver-Burk. Por meio da curva pode-se obter a equação da reta que é útil para determinar 

Km e Vmáx. Sendo assim, os valores encontrados, para β-galactosidase produzida por 

Kluyveromyces marxianus, para Km e Vmax foram 3,95mM e 0,25 U.mL
-1

, respectivamente.  
 
CONCLUSÃO 

A enzima β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus pode ser utilizada 

nas condições propostas nesse estudo, sendo que, condições diferentes do apresentado podem 

acarretar prejuízos na capacidade catalítica da enzima. 
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Ecologia Trófica do Beré Geophagus cf. brasiliensis (Perciformes: 

Cichlidae) no Parque Nacional e Refúgio da Vida Silvestre de Boa Nova, 

Bahia, Brasil. 

Rafael Lima Oliveira2, Flávia Borges Santos3
 

RESUMO 

Estudos sobre a ecologia trófica de peixes, além de oferecer informações básicas 

sobre aspectos da biologia das espécies estudadas, auxiliam na compreensão da 

estrutura de diversos níveis tróficos em um ecossistema, no funcionamento das 

cadeias alimentares e no conhecimento sobre os mecanismos de interação, como 

predação e competição. O objetivo desse trabalho foi caracterizar a dieta de 

Geophagus cf. brasiliesis, determinando a composição da dieta e hábito alimentar da 

espécie. A dieta foi analisada a partir dos métodos: frequência de ocorrência, volume e 

índice de importância alimentar. Os resultados indicaram uma dieta onívora, composta 

de itens de origem animal e vegetal e também por valores expressivos de detritos. Os 

itens considerados mais importantes na dieta foram: detritos, larvas de inseto, 

fragmento de insetos e nematoda. As informações acerca dos aspectos da biologia do 

Geophagus cf. brasiliensis ainda são escassas no estado da Bahia, tornando-se 

necessário a realização de outros trabalhos de ecologia para uma melhor 

compreensão da biologia, manejo e conservação da espécie. 

PALAVRA CHAVE: Ecologia trófica, Geophagus, Peixes. 

TITLE: TROFIC ECOLOGY OF THE Geophagus cf brasiliensis (PERCIFORMES: 

CICHLIDAE) IN PARQUE NACIONAL AND REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE OF BOA 

NOVA, BAHIA, BRAZIL. 

ABSTRACT 

Studies about the trophic ecology of fishes provides basic information about aspects of 

the biology of the species. It helps to understand the structure of the trophic levels in an 

ecosystem, the dinamics of food chains and the interaction mechanisms such as 

predation and competition. The aim of this study was to characterize the diet of 

Geophagus cf. brasiliensis, determining the composition of the diet and feeding habits 

of this species. The diet was analyzed using the following methods: frequency of 

occurrence, volume and alimentary importance index. The results indicated an 

omnivorous diet consisting of items of plant and animal origin and also by significant 

amounts of detritus. Items considered most important in the diet were: detritus, insect 

larvae, insects fragments and nematodes. Information about aspect of biology 

Geophagus cf. brasiliensis are still scarce in the state of Bahia, making it necessary to 

carry out other ecology work to a better understanding of the biology, management and 

conservation of the species. 

KEYWORDS: Trofic Ecology, Geophagus, Fishes. 
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INTRODUÇÃO 

O crescente interesse nos estudos sobre alimentação natural de peixes tem por 

objetivo colaborar no desenvolvimento de estratégias para o manejo sustentável dos 

ecossistemas, auxiliando ecólogos, administradores de recursos pesqueiros e 

piscicultores (HAHN & DELAVIRA, 2002).  

 Estudos sobre a ecologia trófica de peixes, além de oferecer informações 

básicas sobre aspectos da biologia das espécies estudadas auxiliam na compreensão 

da estruturação de diversos níveis tróficos em um ecossistema, no funcionamento das 

cadeias alimentares, conhecimento sobre os mecanismos de interação como predação 

e competição, além de poder fornecer informações sobre o estado de conservação 

dos corpos d’água (POMPEU & GODI HO, 2003; ESTEVES & ARA HA, 1999).  

Diante disso, o presente estudo teve como foco o estudo da ecologia trófica de 

Geophagus cf. brasiliensis, devido à ausência de estudos relacionados à ecologia 

trófica desta espécie no estado da Bahia. Os objetivos desse trabalho foram: 

Caracterizar a dieta e determinar a composição e habito alimentar da espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

      Foram realizadas coletas mensais, tendo sido G. cf. brasiliensis encontrado em 

uma barragem artificial dentro de uma fazenda particular chamada de “Fazenda Solar 

dos Fonseca” (14° 26. 173’ S 040° 07.427’ W) e em um riacho, ambos afluentes do Rio 

Valentim. Para a amostragem foram utilizados métodos de coleta como: anzol, tarrafa 

e rede de espera. Os exemplares amostrados foram fixados em solução de formalina a 

10% e acondicionados em sacos plásticos com etiqueta de papel vegetal, contendo as 

seguintes informações: data, local, método de coleta, coletores e observações 

importantes que pudessem colaborar com esse estudo. 

Os itens alimentares foram analisados em estereomicroscópio e identificados 

até a menor categoria taxonômica possível. Após a identificação foram realizadas 

análises quantitativas dos itens encontrados e a dieta foi caracterizada através dos 

métodos: frequência de ocorrência (FO%) e volume percentual (VO%) (BENVENUTE, 

1990). Também foi calculado o Índice alimentar (IAi), estimado para cada item, sendo 

um índice bastante utilizado em muitos trabalhos de alimentação de peixes (HAHN & 

DELAVIRA, 2003 & KAWAKAMI & VAZZOLER, 1980). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram analisados 89 conteúdos gástricos de G.cf. brasiliensis, mostrando que 
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a espécie consome alimentos de natureza distinta, incluindo recursos de origem 

animal e vegetal, além de detritos (material não identificado). Os percentuais de 

frequência de ocorrência , volume e índice alimentar para cada item encontram-se 

listado na tabela 1.  Através da análise, pôde-se constatar um maior percentual de 

frequência de ocorrência para os seguintes itens: Detritos (FO% = 79,7753), seguido 

por Nematoda (FO% = 67,857), Ostracoda (FO% = 33,3333) e fragmento larva de 

insetos (FO% = 16,6667).  Os itens mais representativos quanto ao volume percentual 

foram: Detritos (VO% = 71), Fragmento vegetal (VO% = 3,7923) e Larva de inseto 

(VO% = 2,3337). 

 

Tabela 1. Caracterização da composição da dieta de Geophagus cf. brasiliesis. (Frag) = 

Fragmento. 

Itens 

alimentares 

Frequência de 

Volume 

(VO%) 

Frequência de 

ocorrência 

(FO%) 

 

Índice 

Alimentar  

(IAi%) 

Nematoda 1,5251 67,857 1,6628 

Acaro (acarina) 0,3501 3,5714 0,0201 

Frag. Artropoda 1,7503 3,4714 0,1004 

Ostracoda 0,6943 33,3333 0,3717 

Copepoda 0,0013 13,4831 0,0003 

Frag. Hexapoda 5,9510 20,2247 1,9333 

Frag. Insecta (larva) 12,4271 16,6667 3,3270 

Coleoptera 0,0583 1,1904 0,0011 

Trichoptera 2,3337 9,5238 0,3570 

Hymenoptera 1,4002 1,1236 0,0252 

Frag. Vegetal 3,7923 7,1429 0,4351 

Semente 1,4586 2,2472 0,0526 
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Escama 0,9335 3,5714 0,0535 

Detritos 71,5286 79,7753 

 

91,6601 

 

    

 

 

Os itens que apresentaram um maior valor de índice alimentar foram: Detritos 

(IAi% = 91,6601), Fragmento de larva de insetos (IAi% = 3,3270), Fragmento de 

Hexapoda (IAi%  1,9333) e Nematoda (IAi% = 1,6628), caracterizando os itens mais 

importantes na dieta da espécie até o momento.  

O expressivo consumo de detritos na dieta da espécie pode ser explicado pelas 

suas táticas alimentares de abocanhar o substrato em busca de presas, porém no 

caso do item nematoda, até o momento não se sabe com certeza se estes são 

realmente itens alimentares, compondo parte da dieta da espécie ou se são parasitas 

estomacais. Em alguns trabalhos com a ecologia trófica de G. cf. brasiliensis, 

nematodas foram tratados como item alimentar, porém discussões sobre essa 

classificação ainda precisam ser realizadas para uma melhor compreensão da 

participação desse grupo na dieta da espécie. 

 

CONCLUSÕES  

Devido a variedade de itens alimentares encontrados na dieta do G. cf. 

brasiliensis, que inclui itens de origem animal e vegetal, pode-se classificar a espécie 

como sendo onívora. É importante a realização de outros trabalhos sobre biologia e 

ecologia dessa espécie com ocorrência no estado da Bahia, para obtenção de 

informações para um melhor manejo e conservação da espécie. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HAHN, N. S.; DELAVIRA, R. L. Métodos para a avaliação da dieta alimentação natural 

de peixes: o que estamos usando? Interciência, v. 28. n. 2. 2003. 

ESTEVES, K. E.; ARANHA, J. M. R. Ecologia trófica de peixes de riacho. In: 

CARAMASCHI, E. P.; MAZZONI, R.; PERES-NETO, P. R (eds). Ecologia de peixes 



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 
343 

 

de riachos. Série Oecologia Brasiliensis, Rio de Janeiro, 1999. v. 6, p. 157-182. 

POMPEU, P. S.; H. P. GODINHO. Dieta e estrutura trófica das comunidades de peixes 

de três lagoas marginais do médio São Francisco, p. 183-194. In: H. P. Godinho & A. 

L. Godinho (org.). Águas, peixes e pescadores do São Francisco das Minas 

Gerais. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003. 468p. 

BENVENUTE, M. A. Hábitos Alimentares de peixes-rei (Atherinidae) na região 

estuarina da Lagoa dos Patos, RS, Brasil. Atlântica, Rio Grande, v. 12, n. 1, p. 79-

102. 1990. 

KAWAKAMI, E.; VAZZOLER, G. Método gráfico e estimativa de índice alimentar 

aplicado no estudo de alimentação de peixes. Boletim do Instituto Oceanográfico. 

São Paulo, v. 29, n. 2, p. 205-207, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
344 

 

AVALIAÇÃO NUTRIGENÔMICA DAS POSSÍVEIS INTERAÇÕES DA BETA-

CASOMORFINA BOVINA EM RECEPTORES GABAERGICOS NA 

SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA. 

 

ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO
 
; GESIVALDO SANTOS  

RESUMO – A síndrome do espectro autista (SEA) abrange desordens no 

neurodesenvolvimento de etiologia desconhecida e influencias imunes. Na óptica 

nutrigenômica, as desordens do espectro podem ser estudas mediante a técnicas 

computacionais. Este estudo consiste em avaliar possíveis interações da Beta 

casomorfina-7 (BCM-7) em receptores gabaérgicos na SEA. Para tal, métodos de 

biologia de sistemas e bioinformática foram aplicados. Foi evidenciado hipoativação 

das áreas estudadas, bem como hiperexpressão gabaérgica e interações da BCM-7 

com estes receptores. Estas interações podem ser peça chave na fisiopatologia da 

doença, tendo em vista que a BCM-7 pode desencadear reações autoimunes. Isto 

poderia sugerir ataque aos receptores gabaérgicos, ocasionando disfunções cruciais 

ao desenvolvimento da SEA.  

PALAVRAS CHAVE: Autismo, Biologia de sistemas, Genômica 

 

NUTRIGENOMIC EVALUATION OF POSSIBLE INTERACTIONS WITH 

BOVINE BETA CASOMORPHINE AND GABAERGIC RECEPTOR OF 

AUTISM SPECTRUM DISORDER.   

 

ABSTRACT- Autism spectrum disorder (ASD) is a neurodevlopmental disorder with 

unknown etiology and immunological disturbances. Nutrigenomics may contribute with 

researchers about ASD. In the following study, was to investigate possible interactions 

with bovine casomorphin-7 (BCM-7) in the GABAergic receptor of ASD. Methods of 

system biology and bioinformatics was been used. We observed downregulation in 

cortical areas studies, GABAergic decreased and interactions with BCM-7 and 

GABAergic receptors.  These interactions can be important for ASD, where the BCM-7 

can interact of Immune system and may contribute of immune disfunction. This can be 

suggest GABAergic attack and can result in neurological disorder typical of ASD. 
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KEYWORDS: Autism, System Biology, Genomic.  

INTRODUÇÃO- Apesar de pouco esclarecida, Interações alimentares são apontadas 

como cruciais as disfunções imunogênicas presentes na síndrome do Espectro Autista 

(SEA) (CÁNOVAS et al.,2011; GESCHWIND et al., 2011; STIGLER et al., 2009).  

Pesquisas investigam o papel da Beta Casomorfina Bovina-7 (BCM-7), um peptídeo 

bioativo presente no leite, no desenvolvimento da SEA, onde este poderia favorecer 

disfunções imunes em áreas cruciais ao desenvolvimento (SOKOLOV et al., 2014). 

Neste contexto, o uso de ferramentas computacionais, a exemplo da nutrigenômica, 

tem se tornado peça chave no entendimento destas relações (RUEMMELE et al., 

2012). Objetivo: Avaliar in silico possíveis interações da BCM-7 em receptores 

gabaérgicos na SEA, enfocando possíveis modificações na formação hipocampal e 

colículo superior.  

MATERIAL E MÉTODOS- Métodos nutrigenômicos: Foram avaliados microarrays 

de 6 sujeitos portadores da SEA obtidos pelo banco de dados Allen Brain Atlas. A 

análise destes perfis foi explorada no ambiente Gene Set Enrichment Analyze, 

resultando em uma rede biológica de co-expressão e ontologia gênica (OG). Os 

arquivos de OG foram analisados pelo programa BioCarta gerando uma rede final de 

interação. Por fim, utilizou-se a técnica de análise por k-means clustering e 

agrupamento hierárquico no Statistical computing R, resultando no padrão médio da 

expressão gênica, obtenção de genes hubs e dendrograma.  Modelagem molecular: 

Averiguou-se a similaridade da BCM-7 com outros compostos de atividade opióide 

relatados, utilizando-se o banco de informações Similarity Ensemble Approach (SEA). 

As estruturas das moléculas alvo e seus ligantes foram obtidas a partir do Protein Data 

Bank (PDB), em formato PDB e Smiles, sendo submetidas ao banco de dados 

Pubchem Data Bank. O complexo enzima-ligante foi submetido a estudos de 

ancoragem molecular utilizando o programa AutoDock Vina, avaliados com os 

programas Pymol, MarvinSketch 6.0. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO- A análise de microarray da formação hipocampal 

inferotemporal e colículo atrelada a construção da rede biológica de co-expressão, 

resultou em 3 clusters alinhados por centralidade: GABRR2, GABRR1 e CSN2. 

Adicionalmente, os microarrays demonstraram expressão gênica do GABRR e CSN2, 

além de hipoatividade das áreas avaliadas. Os testes de ancoragem molecular 

demonstraram elevada afinidade da BCM-7 ao sítio dos receptores GABRR. As 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsea.bkslab.org%2F&ei=kL5vVJSXMqLgsATFx4Eo&usg=AFQjCNH4ErzcYuF6P-8ovOFHBS1MHVB6vg&sig2=RTGaJQl6qvwBzMQCveJhpQ&bvm=bv.80185997,d.cWc
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regiões corticais estudas são essências a formação de morfemas, acuidade visual e 

cognição, onde receptores GABRR exercem influências sob essas funções 

(DELGADO et al, 2010; MENDES et al, 2008; WANG et al, 2012).  A hiperexpressão 

gabaérgica poderia explicar a hipoativação encontrada em nosso estudo. Fatemi e 

colaboradores (2014) observaram hiperexpressão gabaérgica no córtex frontal, 

parietal e cerebelo na SEA, bem como a hipoativação dessas regiões. Apesar dos 

estudos, a causa da hiperexpressão de receptores gabaérgicos não está clara. A 

elevada expressão da CSNK2 poderia subsidiar o entendimento deste fenômeno. 

Sabe-se que a CSNK2 é o gene responsável pela clivagem da Beta- Caseína que 

origina como subproduto a BCM-7. Esta última possui propriedades 

imunomoduladoras em condições patológicas, sendo encontrada em altas dosagens 

no plasma de portadores da SEA (SOKOLOV et al., 2014). Estudos demonstram o 

aumento da atividade autoimune e de células da glia sob influências da BCM-7, (HAQ 

et al., 2014; ONORE at al., 2012). Isto suporta a hipótese desenvolvida através dos 

nossos achados, onde a BCM-7 poderia gerar resposta autoimune, podendo 

atravessar a barreira hematoencefálica, ocasionando a destruição de receptores 

gabaérgicos, levando a sua hiperexpressão. Consequentemente, alterações 

morfofisiológicas poderiam ser geradas, o que implicaria em neurogênese anormal e o 

favorecimento de sintomas do espectro autista. 

 CONCLUSÕES- A exposição precoce a derivados da Beta-Caseína poderia predispor 

a desordens de caráter autoimune. Dessa forma, a neurgênese poderia ser 

prejudicada, ocasionando disfunções morfisiológicas características da SEA. Assim, a 

inclusão de dietas livres de Beta-Caseína pode reduzir desordens ocasionadas pela 

SEA, além de minimizar a hipoativação de regiões corticais essenciais.  
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Como as fitofisionomias alteram a frequência de atividade de morcegos 

insetívoros em Boa Nova, Bahia? 

 

Sandira Lacerda Esquivel, Raymundo J. de Sá-Neto 

 

RESUMO: Os morcegos formam um grupo com alta diversidade de espécies e a 

maioria delas alimenta-se de insetos. Três grupos funcionais de morcegos insetívoros 

foram definidos baseados no tipo de espaço de forrageio e no padrão do pulso de 

ecolocalização. Assim, deve ocorrer uma partição no uso do habitat entre os grupos 

funcionais de morcegos insetívoros mediados pela estrutura da vegetação. O objetivo 

deste estudo é comparar a frequência de atividade dos morcegos insetívoros entre os 

grupo funcionais e as fitofisionomias de Boa Nova, Bahia. A região de Boa Nova 

possui fisionomias de Caatinga, Mata Atlântica e Mata de Cipó, uma vegetação de 

transição entre os dois biomas. Para este estudo foram realizadas coletas em três 

pontos em diferentes fragmentos de cada fisionomia. Foram realizadas viagens 

mensais durante seis meses. Em cada noite de coleta, os registros ocorriam das 18:00 

até meia noite, com intervalos de trinta minutos. A cada amostragem o aparelho 

Petterson 240-X ficava ligado durante cinco minutos para gravação. Os dados de 

ecolocalização foram triados através do software batsound pro v3.31, para identificar o 

tipo de sinal. Houve diferenças na frequência de atividade para interação entre o tipo 

de sinal e a fisionomia. O que demonstra partição no uso do habitat por morcegos, 

contudo não exatamente como esperado nas hipoteses deste estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Bioacustica, Caatinga, Ecolocalização, Ecologia, Mata Atlântica, 

Mata de Cipó. 

 

How do phytophysiognomies roles insectivorous bats activity rates in Boa Nova, Bahia 

state? 

 

ABSTRACT: Bats are a high species diversity group, most of them feed insects. Three 

functional groups of insectivorous bats were defined based on type of foraging area 

and echolocation pattern. Thus, a phytophysiognomies could role an habitat 

partitioning among  functional groups of insectivorous bats. The aim of this study was 

to compare frequency of activity of insectivorous bats among functional groups and 

phytophysiognomies of Boa Nova, Bahia state. The study area has physiognomies of 

Caatinga, Atlantic rain forest and Mata de Cipó, a seasonal tropical dry forest in 

ecotone between both biomes. Three points in diferents patches of each physiognomy 

were sampled monthly during six month. In the sampling nights, record sessions were 

carried out following the procedure of five minutes sampling with 25 minutes gap, 

during 18:00 until midnight. An ultrasound bat detector Petterson 240-X was plugged in 

a recorder device to register the bats echolocating signals. The software batsound pro 

v3.31 was used to tabulate the echolocations data, in order to identification the design 

of signal. There was differences in activity patterns in the interaction between 

physiognomies and signal design. Thus, showed a habitat partitioning among 

insectivorous bats, but not exactly like expected in the hypothesis of this study. 
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KEYWORDS: Atlantic Rain Forest, Bioacoustic, Caatinga, Echolocation, Ecology, 

Seasonal Dry Tropical Forest. 

  

INTRODUÇÃO: Os morcegos formam um grupo com alta diversidade de espécies 

entre os mamíferos (Reis et al., 2011), estes animais possuem alta variedade 

alimentar, dentre essas destaca-se a insetivoria. A maioria das espécies de morcegos 

do mundo alimenta-se de insetos. Sendo que a maior parte dos morcegos insetívoros 

possuem a capacidade de utilizar a ecolocalização para localizar e capturar presas 

(Thomas et al., 2004). A ecolocalização é um sistema de orientação ativo, no qual 

existe um gasto energético do animal ao emitir um pulso de alta frequência (Schnitzler, 

Moss, & Denzinger, 2003). Schnitzler & Kalko (2001) definiram três grupos funcionais 

de morcegos insetivoros baseados na associação do padrão de ecolocalização com o 

microhabitat de forrageio, (1) Insetívoros de área aberta, forrageiam longe de 

obstáculos e apresentam um sinal com frequência quasiconstante (qcf), (2) Insetívoros 

de borda, forrageiam próximos a vegetação e apresentam sinal misto com frequência 

modulada e frequência constante (fmcf) e (3) Insetívoros “gleanner”, forrageiam dentro 

da vegetação, apresentam sinal com frequência modulada (fm) e não utilizam a 

ecolocalização para captura de presas. 

Assim, é esperado ocorra uma partição no uso do habitat entre os grupos funcionais 

de morcegos insetivoros mediados pela estrutura da vegetação. Esta hipótese é 

possível ser testada na região de Boa Nova, uma vez que apresenta, muito próximas 

entre si, fisionomias de Caatinga, Mata Atlântica, e Mata de Cipó - uma floresta 

estacional de ecotone entre os biomas (Pereira 2009). 

Assim, o objetivo deste estudo é comparar a frequência de atividade dos morcegos 

insetivoros entre os grupo funcionais e as fitofisionomias de Boa Nova. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo foi realizado no município de Boa Nova (14o 

22’ S, 40o 13’ O), localizado na região sudoeste da Bahia, no nordeste do Planalto de 

Conquista, uma região de ecotone, com fisionomias de florestas ombrófilas úmidas 

típicas de Mata Atlântica, vegetação xerófila comum na Caatinga e Florestas 

Estacionais Deciduais e Semideciduais, conhecidas na região como Mata de Cipó, 

sendo uma fisionomia de transição entre uma Floresta Úmida e Matas Secas 

(Mariano-Neto, 2005). Existem duas unidades de conservação, o Parque Nacional de 

Boa Nova, com 12065ha e o Refúgio de Vida Silvestre com 15245ha,  todos os ponto 

de coletas estavam em uma dessas unidades de conservação. 

Para este estudo foram realizadas coletas em três pontos em diferentes fragmentos de 

cada fisionomia, totalizando nove pontos amostrais. Foram realizadas viagens 

mensais durante seis meses, com trêis dias cada viagem. Em cada noite de coleta, foi 

armada uma estação para registro sonoro dos pulsos de ecolocalização dos 

morcegos. Esta estação consiste de um microfone de alta sensibilidade (Petterson S-

240X) ligado a um Signal converter model: CSA e a um celular smatphone com cartão 

de memória de 16Gb. Os registros ocorreram das 18:00 até meia noite, com intervalos 

de trinta minutos. A cada amostragem a estação de registro sonoro ficou ligada 

durante cinco minutos. Os dados de ecolocalização foram triados através do software 

batsound pro v3.31, separando a atividade pelo tipo de sinal definido por (Farias, 

2012), que detalhou os tipos de sinais presentes nos grupos funcionais de Schnitzler & 
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Kalko (2001).  

Para comparar a frequência de atividade pelo grupo funcional e pelo bioma, foi 

utilizado uma ANOVA fatorial (3x3) com Medidas Repetidas para retirar o efeito de 

dependência dos horários da análise. Esta análise será realizada através do software 

R v.3.2.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2015), com uma significância de 5%. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após seis meses de dados, foram realizados 234 

eventos de gravação, totalizando 1170 minutos de gravação de sinal. Destes 53 foram 

sinais com padrão qcf, 57 com padrão fm+cf, 50 com padrão fm e apenas um com 

padrão cf_fm-. Os pontos da Caatinga apresentaram 87 registros de sinal, a Mata de 

Cipó 49  e a Mata Atlântica 25 registros. 

O padrão observado não indica uma diferença na atividade de morcegos por 

fisionomias (F=1,728; Gl=2 e 6; p=0,255), nem para atividade por horário (F=0,516; 

Gl=14 e 72; p=0,898), nem para atividade por tipo do sinal (F=0,085; Gl=2 e 156; 

p=0,919), entretanto houve uma diferença na interação entre o tipo de sinal e a 

fisionomia (F=3,295; Gl=4 e 156; p=0,013). Esta diferença ocorre porque o padrão qcf 

é mais frequente na Caatinga, o padrão fm mais frequente na Mata Atlântica e o 

padrão fm+qcf mais comum na Mata de Cipó (FIGURA 1). 

 
FIGURA 1. Representatividade do número da passagem de morcegos, com cada tipo 

de sinal de ecolocalização em cada bioma.  

 
Os resultados indicam uma partição no uso do habitat por morcegos uma vez que o 

padrão qcf é mais associado a Caatinga, o padrão fm a Mata de Cipó e o padrão fm+cf 

a Mata Atlântica. O padrão qcf associado a Caatinga era esperado, uma vez que este 

padrão de ecolocalização e associado a morcegos insetívoros de áreas abertas e as 

áreas de Caatinga, por apresentarem árvores menores permite uma maior exploração 

deste grupo funcional, deste modo isso está semelhante ao encontrado em outros 
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estudos (Meyer et al. 2004; Schnitzler & Kalko 2001). 

No entanto, os resultados encontrados para Mata Atlântica e Mata de Cipó divergem 

ao esperado, uma vez que ambientes mais fechado favorecem insetívoros “gleanners” 

com padrão fm e áreas intermediária favorece insetívoros aéreos de borda com 

padrão misto como o fm+cf (Schnitzler & Kalko 2001). 

O que gera a possibilidade de duas novas hipoteses. As áreas de Mata Atlântica 

podem estar sofrendo influencia do efeito de borda e isso pode favorecer o grupo com 

padrão fm+cf. Assim como a complexidade da vegetação nas Matas de Cipó podem 

dificultar a presença de insetívoros aéreos e consequentemente favorecer o grupo de 

insetívoros “gleanners”. 

 

CONCLUSÕES  
Existe partição de habitat entre morcegos insetívoros nas fitofisionomias de Boa Nova, 

mas não corresponde exatamente a hipótese deste estudo. 
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Aspectos bioecológicos de Acanthonyx dissimulatus Coelho, 
1993(Crustacea, Decapoda) que vivem no fital da região entre marés, 
Ilhéus, Bahia, Brasil  
 
Sandra França Prado¹, Vivian Fransozo

2* 
 

RESUMO: O caranguejo majóideo A. dissimulatus pode ser encontrado entre 
algas pardas (gênero Sargassum), a qual possui uma complexa estrutura que 
pode servir de abrigo aos mais variados organismos, além de servir de 
alimento e de proteção contra predadores. Este estudo analisou a estrutura 
populacional de A. dissimulatus, considerando que a mesma não é conhecida 
quanto à sua biologia geral. As coletas foram realizadas por estações do ano 
de 2014, sendo três amostras em cada um dos dois locais escolhidos no litoral 
de Ilhéus, BA. Em ambos os locais de coleta, a espécie de caranguejo mais 
abundante no fital foi A.dissimulatus, com um total de 583 indivíduos. Desse 
total, 470 ocorreram no local 2 e no 113 no local 1. O fato dos exemplares de 
A. dissimulatus serem mais abundantes no local 2, provavelmente, se deva à 
formação de reentrâncias nas rochas, as quais fornecem mais abrigo para os 
organismos, incluindo as algas. A localidade, também, é menos impactada por 
banhistas devido à dificuldade de acesso. A espécie apresenta reprodução 
contínua no local de estudo, uma vez que em todas as estações do ano podem 
ser encontrados indivíduos jovens nas amostras. Comparando-se a abundancia 
das categorias demográficas entre as estações do ano verificou-se que no 
outono 62 % de indivíduos são jovens, indicando que, nessa estação, ocorre o 
pico de recrutamento.  
PALAVRAS-CHAVE: Acanthonyx dissimulatus, fital, litoral baiano, Majoidea 

 

Bioecological aspects of Acanthonyx dissimulatus Coelho, 
1993(Crustacea, Decapoda) living on algae banks in the intertidal region, 
llhéus, Bahia, Brazil 
ABSTRACT: The majoid crab A. dissimulatus can be found among brown algae 
(genus Sargassum), which have a complex structure that serves as shelter to a 
great variety of organisms, besides food and protection against predators. This 
study aimed the analysis of the populational structure of A. dissimulatus 
considering that this species is not known with respect their general biology. 
The samplings were performed by year season in 2014, being three samples in 
two site chosen in the littoral of Ilhéus, BA. In both collecting sites, the most 
abundant crab species was A.dissimulatus, with a total of 583 specimens. From 
this total, 470 occurred in the site 2 and 113 in site 1. The high abundance of A. 
dissimulatus in the site 2, probably is due to the great variety of rocks and their 
entrances, which provide more shelter to the organisms, including algae. This 
locality is also less impacted by human due to the access difficulty. The species 
shows continuous reproduction at the study place, as in all year seasons 
juvenile individuals are found in samples. Comparing the abundance of the 
demographic categories among year seasons we verified 62 % of juvenile 
individuals, indicating a recruitment period during the spring season. 
KEYWORDS: Acanthonyx dissimulatus, phytal, littoral of Bahia, Majoidea 

______________________________ 
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INTRODUÇÁO 

O conhecimento da composição de animais do fital, na região entre marés, é 
de fundamental importância para um melhor entendimento das comunidades 
bentônicas costeiras. As algas pardas do gênero Sargassum apresentam 
ampla distribuição, principalmente, nas regiões tropicais e subtropicais. A forma 
dos talos de Sargassum oferece uma complexa estrutura para abrigo aos mais 
variados organismos, além de servir de alimento e de proteção contra 
predadores. Entre os estudos realizados anteriormente, ao longo da costa 
brasileira, sobre a composição de decápodes no fital, podemos citar: 
Mantelatto& Correa (1995-96), Leite & Turra (2003) e Barros (2009). Para o 
litoral próximo a Ilhéus, pouco ou quase nada se sabe sobre a constituição 
faunística e a ecologia do fital, particularmente, com relação aos braquiúros. 
Este estudo teve como finalidade analisar a estrutura populacional da espécie 
mais abundante entre as algas do gênero Sargassum sp., na região do entre 
marés, no litoral do município de Ilhéus.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostragens foram realizadas, sazonalmente, sendo uma por estação do 
ano de 2014 (a coleta de verão ocorreu no mês de março; a de outono em 
abril; a de inverno em agosto; e a de primavera em novembro). Todas as 
coletas foram realizadas durante a maré baixa diurna, em período de lua cheia, 
utilizando-se os dados de marés disponibilizados pela Marinha brasileira. O 
estudo foi realizado em dois locais de coleta de acordo, com as características 
do costão rochoso. O local1 (Praia Olivença) localiza-se geograficamente na 
coordenada 14º56’52,5’’S e 39º00’31,9’’W, cujo costão rochoso apresenta uma 
extensa área plana exposta durante o período de maré baixa. O local 2 (Praia 
Batuba) localiza-se na coordenada 14º56’25,6’’S e  39º00’38,6’’W, cujo costão 
rochoso apresenta rochas de menor tamanho, porém irregulares em relação ao 
local 1. Foram coletadas 3 amostras de Sargassum sp. com, 
aproximadamente, 3 litros cada, em cada um dos locais de coleta. Os talos de 
Sargassum sp. de cada uma das amostras foram cortados em sua base com 
uma faca de aço inoxidável, transferidos para um balde volumétrico para a 
mensuração dos 3 litros e, em seguida, acondicionados em sacos plásticos, 
totalizando 9 litros por ponto de coleta, por estação do ano. O material coletado 
foi mantido refrigerado até o momento da triagem, no laboratório da UESB. As 
algas foram lavadas em uma sequência de duas bandejas cheias, com água. 
Todo o material foi triado duas vezes. A seguir, os talos das algas foram 
submetidos a uma estufa a 80º C por 24h e, posteriormente, a cada 2 h até 
atingir peso constante. Os crustáceos foram fixados em álcool 70%, 
posteriormente, separados quanto ao sexo e mensurados com paquímetro 
digital (0,01mm), utilizando-se microscópio estereoscópio, provido de ocular 
micrométrica (Leica MZ6). A identificação dos braquiúros baseou-se em Melo 
(1996). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A quantidade de algas analisada (peso seco, em gramas) não diferiu 
significativamente entre as estações do ano. As espécies de braquiúros 
encontradas foram Acanthonyx dissimulatus Coelho, 1993 (Figura 1A); Epialtus 
bituberculatus H. Milne Edwards, 1834 (Figura 1B); Hexapanopeus schmitti 
Rathbun, 1930 (Figura 1C) e Pilumnus spinosissimus Rathbun, 1898 (Figura 
1D). A espécie A. dissimulatus foi a mais abundante com um total de 583 
indivíduos (232 machos, 33 fêmeas não ovígeras, 20 fêmeas ovígeras e 298 
jovens), distribuídos em todas as estações do ano, porém com maior 
abundância no outono. Os indivíduos foram mais abundantes no local2 
(N=470) do que no ponto 1 (N=113). Ainda, A. dissimulatus foi a espécie com 
maior abundância em todas as estações apresentando N=186 no verão, N=36 
no inverno, N=319 no outono e N=46 na primavera. A segunda espécie mais 
abundante foi E. bituberculatus com N=7 no outono e N=1 na primavera. O fato 
do peso seco das amostras de algas não diferir entre as amostragens, indica 
que as mesmas foram coletadas de forma proporcional entre as estações do 
ano, podendo ser comparadas entre si. O fato dos exemplares de A. 
dissimulatus serem mais abundantes no local 2, provavelmente, se deve à 
formação de reentrâncias nas rochas, as quais fornecem mais abrigo para os 
organismos, incluindo as algas. A localidade, também, é menos impactada por 
banhistas devido à dificuldade de acesso. Este estudo corrobora o estudo de 
Barros (2009), realizado no litoral paulista, pois a hidrodinâmica do local parece 
exercer maior influência na distribuição das espécies que habitam zonas de 
fital. Entre os principais agentes perturbadores, que podem promover 
alterações na estrutura da comunidade, em âmbito local, destaca-se a 
heterogeneidade do habitat. Determinadas praias apresentam um ambiente 
mais heterogêneo, principalmente, quanto ao grau de exposição das ondas, o 
qual está sujeito a um maior estresse mecânico, fornecendo um ambiente 
menos estável e mais rico em espécies. Esse fato pode ser observado no 
presente estudo, pois o local 2 teve maior abundância e riqueza (mais exposto) 
em relação ao local 1. Enquanto A.dissimulatus apresentou-se como espécie 
mais abundante e E. bituberculatus como de ocorrência rara no presente 
estudo, Barros (2009) registrou o oposto. Este resultado, provavelmente se 
deve à capacidade de adaptação de cada espécie às condições ambientais em 
cada região. Além disso, é justificável devido à distribuição geográfica de cada 
espécie, que é mais ampla para E. bituberculatus (desde a Flórida até o Rio 
Grande do Sul) do que a de A.dissimulatus (desde Piauí até São Paulo), que 
está mais restrita ao litoral brasileiro (área tropical e subtropical). 
 

CONCLUSÃO 

A população de A. dissimulatus indica reprodução contínua no local de estudo, 
uma vez que em todas as estações do ano podem ser encontrados indivíduos 
jovens nas amostras. Contudo, o pico de recrutamento ocorre no outono com 
62 % de indivíduos jovens comparado com as demais estações do ano. O 
baixo registro de fêmeas adultas sugere uma distribuição diferencial entre os 
sexos e a faixa etária. 
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Perfil de metilação do DNA em câncer de mama e correlação com fatores 

prognósticos: análise da metilação do DNA do gene RARβ2 em câncer de 

mama1. 

Sousa,TA²; Macedo CL³, Sousa SMB³, Lima PSP³ 

 

Resumo 

O carcinoma ductal invasivo (CDI) da mama é o tipo histológico mais frequente e 

agressivo, cujas características clínicas e histológicas são importantes para o 

prognóstico e determinação do tratamento. No entanto estas informações ainda são, 

em muitos casos, insuficientes para definir a evolução da doença. Atualmente o estudo 

do silenciamento gênico, mediado pela metilação das ilhas CpGs de promotores de 

genes relacionados a tumorigênese, tem ganhado importância na tentativa de se 

estabelecer associações entre esta alteração epigenética e os fatores prognóstico do 

câncer de mama além de se buscar um marcador epigenético para esta doença. Tal 

conhecimento será útil para o estudo da biologia do câncer de mama, possibilitando o 

uso destes marcadores no diagnóstico, prognóstico e tratamento da doença. O 

objetivo do grupo de pesquisa do Laboratório de Genética é conhecer o perfil de 

metilação dos genes RASSF1A, BRCA1, RARβ2, p16 e APC em amostras de CDI e 

correlacionar o estado de metilação destes genes com marcadores prognósticos tais 

como tamanho e grau do tumor, status do linfonodo e metástase, verificando o uso da 

metilação como um possível marcador de risco e prognóstico. 

Palavras Chaves: Carcinoma ductal invasivo da mama; metilação do DNA; fatores 

prognósticos.  

Abstract 

Invasive ductal carcinoma (IDC) of the breast is the most common and aggressive 
histologic type whose clinical and histological features are important for the prognosis 
and determination of treatment. However, these information are still in many cases 
insufficient to define the disease progresses. Currently the study of gene silencing 
mediated by methylation of CpG islands of gene promoters related to tumorigenesis, 
has gained importance in an attempt to establish associations between this change 
epigenetic and prognostic factors of breast cancer in addition to seeking an epigenetic 
marker this disease. Such knowledge is useful for the study of breast cancer biology 
allowing the use of these markers in the diagnosis, prognosis and treatment of disease. 
The goal of the Genetics Laboratory research group is to understand the methylation 
profiles of RASSF1A, BRCA1, RARβ2, p16 and APC genes in IDC samples of breast 
and correlate the methylation status of these genes with prognostic markers such as 
size and grade tumor, lymph node status and metastasis, checking the use of 
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methylation as a marker of risk and prognosis. 
Keywords: Invasive ductal carcinoma, DNA methylation, prognostic factors 

  

 Introdução  

 

Para o ano de 2014 são estimados 1,7 milhões de novos casos de câncer de 

mama na população feminina mundial (FRANCE, 2014). No Brasil, para o ano de 2014 

são esperados 57.120 novos casos de câncer de mama, com risco estimado de 56,09 

casos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2014). O carcinoma ductal invasivo (CDI) é o 

tipo histológico mais frequente e agressivo do câncer da mama. Vários estudos têm 

demonstrado que a metilação do DNA dos promotores tem contribuído para a 

carcinogênese da mama de forma direta ou indireta (Widschwendter e Jones, 2002) e 

o silenciamento gênico dos supressores de tumor por meio da metilação dos seus 

promotores tem-se mostrado tão comum, ou até mais, do que por mutações (Jones & 

Baylin, 2002). A associação entre mudanças epigenéticas, como a metilação do DNA, 

e os fatores prognósticos já bem estabelecidos como tamanho do tumor, estado do 

linfonodo, metástase, grau histológico, status do receptor hormonal, entre outras, 

começa a ser elucidada (Morrow e Hortobagyi, 2009; Jovanovic et al., 2010). O gene 

RARβ2 que codifica para o receptor do estrógeno é um dos mais importantes 

biomarcadores em câncer de mama e a metilação deste gene tem sido largamente 

investigada em várias amostras de câncer de mama. O objetivo deste trabalho é 

investigar a frequência de metilação do gene RARβ2 em amostras de CDI. 

 

Material e Métodos 

 

O projeto propõe avaliar o perfil de metilação do gene RARβ2 em 100 amostras de 

DNA de CDI da mama. Para análise da metilação do DNA é necessário realizar a 

modificação do DNA por bissulfito de sódio. Esta modificação permite distinguir entre 

as citosinas não-metiladas e citosinas metiladas do DNA. Nesta modificação química 

todas as citosinas não-metiladas são convertidas em uracil, mas aquelas que estão 

metiladas são resistentes a esta modificação e permanecem como citosinas (Herman 

et al, 1996). Para esta modificação, utiliza-se o kit EpiTect FFPE Lysis (qiagen) e 

conforme as instruções do fabricante, 1 secção de 10µm de cada amostra é 

desparafinizada e lisada para a obtenção do DNA. Posteriormente, para a modificação 
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do DNA utiliza-se o kit EpiTec Bissulfite (Qiagen) seguindo-se também as instruções 

do fabricante. 

Após a modificação com o bissulfito, o DNA é utilizado para duas reações de 

PCR, ambas para o gene RARβ2. Todas as amplificações são realizadas em reações 

de 20 μl contendo 1 μl do D A modificado, tampão de reação 1x, 1,25 mM de d TPs, 

0,4 μM de cada primer e 1 U de taq polimerase. O PCR é iniciado com 95°C por 10 

min, seguido por 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, temperatura de anelamento 

especifica para o primer por 30 segundos e 72°C por 30 segundos, finalizando com 

72°C por 4 minutos. Os produtos da PCR serão visualizados em gel de agarose 

corado com brometo de etideo. 

 

Resultados e discussão  

Feng e colaboradores (2007), investigaram o perfil de metilação de 12 genes, 

entre eles o RARβ2, em 90 amostras de câncer de mama pareadas com tecido normal 

(localizado 3 cm distante do sitio do tumor) e associadas clinicopatologicamente. Os 

resultados indicaram que dos doze genes analisados, cinco deles, incluindo o RARβ2, 

poderão ser útil em definir um perfil de metilação em células com câncer de mama 

pois estes genes não se apresentaram metilados nas amostras normais pareadas. 

Adicionalmente, ao avaliarem a frequência de metilação do gene RARβ2 em 193 

amostras de carcinoma ductal invasivo da mama, Li e colaboradores (2006) 

encontraram 84% das amostras metiladas para este gene. No entanto, os dados 

encontrados na literatura que correlacionam a metilação do DNA de alguns genes e os 

marcadores prognósticos do câncer de mama têm variado bastante. Como proposta 

do nosso grupo de trabalho, foi selecionado um grupo de genes que em diferentes 

artigos tem mostrado resultados contraditórios com correlação positiva e/ou negativa, 

entre estes genes está o RARβ2. Desta forma, esperamos obter resultados mais 

substanciados pertinentes a este tipo de correlação e desta forma colaborar para o 

conhecimento sobre a tumorigênese da mama. 

. 

Conclusões   

Os estudos epidemiológicos e a caracterização de marcadores prognósticos na 
população são de grande importância principalmente na Região Sudoeste da Bahia 
visto que, esses estudos ainda são inexistentes na região. Dessa forma o estudo 
epigenético no material tumoral, poderá contribuir para o perfil prognóstico nesse 
grupo de mulheres e além disto, poderá fornecer informação básica dos tumores para 
futuras terapias focalizando as alterações epigenéticas. 
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Análise citogenética de peixes não-Perciformes da costa da Bahia¹ 

Taisa Mara A. dos Santos², Jamille de Araújo Bitencourt
3
, Paulo Roberto A. de Mello Affonso

4 

RESUMO: Os estudos citogenéticos clássicos têm sido aplicados com sucesso em 
diversos grupos de peixes como ferramenta para investigar a evolução cromossômica, 
inferir as relações intra e interespecíficas, corroborar a sugestão de novas espécies e 
diferenciar espécies crípticas. Contudo, a maior parte dos estudos citogenéticos na 
ictiofauna marinha brasileira é voltada para os peixes da ordem Perciformes. Com 
base nessas premissas, o presente projeto visou caracterizar e comparar 
citogeneticamente populações naturais de espécies de peixes marinhos não–
Perciformes da costa brasileira. Para isso, técnicas citogenéticas básicas foram 
utilizadas, envolvendo análise convencional, detecção de regiões heterocromáticas 
(bandamento C) e organizadoras nucleolares ativas (Ag-RON) em espécies das 
ordens Scorpaeniformes (Scorpaena plumieri; Scorpaenidae) e Pleuronectiformes 
(Achirus lineatus, Trinectes paulistanus e T. microphthalmus; Achiridae).  

PALAVRA CHAVE: Achiridae, Citogenética e Scorpaenidae. 

TITLE: Cytogenetic analysis of fish non-Perciformes in Costa of Bahia1. 

ABSTRACT: The classical cytogenetic studies have been successfully applied in 
several groups of fish as a tool to investigate the chromosomal evolution, infer the 
intra- and interspecific relationships, support the suggestion of new species and 
differentiate cryptic species. However, most of cytogenetic studies in the Brazilian 
marine fish populations are focused on Perciform fishes. Therefore, this project aimed 
to characterize and compare cytogenetically natural populations of marine non-
Perciformes fish species from the Brazilian coast. For this, basic cytogenetic 
techniques were used, involving conventional analysis, detection of heterochromatin 
(C-banding) and active nucleolar organizer regions (Ag-RON), in species of orders 
Scorpaeniformes (Scorpaena plumieri; Scorpaenidae) and Pleuronectiformes (Achirus 
lineatus, Trinectes paulistanus and T. microphthalmus; Achiridae). 

KEYS WORDS: Achiridae, Cytogenetics and Scorpaenidae. 

 

INTRODUÇÃO 

As análises citogenéticas em peixes tornam-se especialmente interessantes 
porque eles constituem um grupo peculiar em função do número de espécies, 
diversidade de formas e da posição central que ocupam na evolução dos vertebrados 
(Ohno, 1970). Em termos cariotípicos, uma série de particularidades é encontrada 
nesses animais que contribuem para a citogenética como um todo, justificando o 
aumento no número de pesquisas cromossômicas nos peixes (Artoni et al., 2000).  
            A família Scorpaenidae, incluída na Ordem Scorpaeniformes, é a quinta maior 
ordem de peixes com mais de 350 espécies descritas e grande variabilidade 
morfológica, além de possuírem espinhos venenosos (Nelson 2006). Estudos 
citogenéticos nessa família mostram variações no número diploide desde 2n=34 a 
2n=48. Adicionalmente, grande parte da variação descrita é representada pelo gênero 
Scorpaena, o qual teve mais um representante analisado no presente trabalho. 
 
1
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A família Achiridae (Pleuronectiformes) é composta por seis gêneros e cerca de 
33 espécies de peixes chatos com distribuição anfi-americana dos Estados Unidos à 
Argentina (Nelson, 2006). Relatos citogenéticos na família mostram uma grande 
variação numérica como valores 2n variando 34 a 42 cromossomos (Azevedo et al., 
2005; Bitencourt et al., 2014). Estes resultados também indicam uma variação 
cromossômica notável que diverge do padrão basal (48 cromossomos acrocêntricos) 
para teleósteos marinhos (Brum e Galetti, 1997), como a diminuição dos valores de 2n 
e presença de cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos.  

Contudo, os dados citogenéticos em representantes de ambas as ordens e 
famílias são ainda escassos frente ao grande número de espécies descritas. Sendo 
assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar citogeneticamente espécies 
das famílias Scorpaenidae e Achiridae, provenientes de três estados brasileiros 
(Paraíba, Bahia e Rio de Janeiro) através de coloração convencional, impregnação por 
nitrato de prata e banadamento C, contribuindo assim para o conhecimento da 
diversidade cariotípica em peixes não-Perciformes da costa brasileira 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas foram realizadas em três estados da costa brasileira (Paraíba, Bahia 
e Rio de Janeiro) e incluíram um total de 26 espécimes de Achirus lineatus (dois 
machos, cinco fêmeas e 19 imaturos), 18 de T. paulistanus (todos imaturos), 6 de T. 
microphthalmus (três machos e três fêmeas) e 2 de Scorpaena plumieri (imaturos). 

Os indivíduos coletados foram transportados e mantidos em aquários aerados 
para posterior estimulação mitótica. Com intuito de aumentar o número de metáfases 
aplicou-se uma solução glicosada de levedura (Saccharomyces cerevisiae), na 
proporção de 1ml para cada 100g de peso corporal do animal na região intramuscular. 
Após um período de 24 a 48h, os animais foram sacrificados por meio de imersão em 
água gelada por 15 minutos ou até a interrupção completa dos movimentos 
operculares (Blessing et al., 2010). A obtenção de cromossomos mitóticos foi realizada 
a partir da técnica descrita por Bertollo et al. (1978). A morfologia cromossômica foi 
determinada pela razão de braços (Levan et al., 1964) e o número fundamental de 
braços (NF) foi calculado assumindo dois braços para cromossomos 
meta/submetacêntricos (m/sm) e um braço para cromossomos subtelo/acrocêntricos 
(st/a). 

A caracterização das Regiões Organizadoras de Nucléolos (RONs) e 
distribuição das regiões heterocromáticas foi realizada através dos métodos descritos 
por Howell e Black (1980) e de Sumner (1972), respectivamente.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os espécimes de Scorpaena plumieri analisados apresentaram um 
número diplóide de 2n=48, com fórmula cariotípica de 2sm+22st/a (NF=52) e RONs 
simples em um par subtelo/acrocêntrico. A heterocromatina foi detectada na região 
pericentromérica da maioria dos cromossomos, com blocos mais conspícuos e 
heteromórficos no par sm. As análises da morfologia cromossômica diferem das 
informações descritas para outros representantes do gênero na costa brasileira, cujos 
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dados evidenciam a diminuição no número diplóide e a ocorrência de grandes 
cromossomos metacêntricos (Corrêa & Galetti, 1997). O bandamento C e a 
impregnação por nitrato de prata nessa espécie mostraram-se pouco variantes em 
relação às outras espécies do gênero (blocos heterocromáticos pericentroméricos e 
RONs simples). Assim, é possível perceber que S. plumieri se aproxima mais da 
condição considerada basal para os Scorpaenidae (2n=48, NF=50), sendo mais similar 
a outros gêneros da família do que a espécies congêneres. Os dados ainda ressaltam 
a ocorrência de rearranjos estruturais do tipo inversão pericêntrica na família, 
resultando na manutenção do valor diploide basal (2n=48) e variação na morfologia 
cromossômica (Caputo et al., 1998). 

Em relação às espécies da família Achiridae, os exemplares de T. 
microphthalmus apresentaram 2n=36, com fórmula cariotípica de 12m/sm+24a 
(NF=48), enquanto que A. lineatus apresentou 2n=40, 18m/sm+22st/a (NF=58) e T. 
paulistanus foi caracterizado por 2n=42, sendo 10m/sm+32st/a (NF=52). Diferenças 
populacionais ou entre os sexos não foram encontradas dentro de cada espécie.  

As RONs nas populações de A. lineatus e T. paulistanus foram observadas na 
região terminal do braço curto de um único par m/sm (pares 3 e 1, respectivamente), 
enquanto que em T. microphthalmus foram observadas RONs múltiplas localizadas na 
região terminal do braço curto do par 3 e em um cromossomo do par 5.  

Blocos heterocromáticos discretos foram observados na região 
pericentromérica da maioria dos cromossomos acrocêntricos de todas as populações 
e espécies. Contudo, bandas C pericentroméricas mais evidentes foram observadas 
em alguns cromossomos m/sm, com exceção de Achirus lineatus. Blocos 
heterocromáticos conspícuos também foram observados na região terminal, ocupando 
quase todo o braço curto nos pares 3, 7, 8 e 9 em A. lineatus, nos pares 1 e 5 em T. 
paulistanus e no par 5 em T. microphthalmus. 

O padrão citogenético aqui obtido para populações amplamente distribuídas de 
A. lineatus e T. paulistanus corroboram o previamente descrito na literatura. A única 
exceção diz respeito à fórmula cariotípica de A. lineatus aqui descrita quando 
comparada com as populações analisadas do litoral de São Paulo (24m/sm +16st/a e 
NF=64) (Azevedo et al., 2005). Porém, essa diferença provavelmente esteja 
relacionada na determinação das diferentes classes morfológicas entre os autores, 
não representando um polimorfismo real.  

Para T. microphthalmus, os dados obtidos representam a primeira descrição na 

espécie e reforçam a predominância de números diplóides reduzidos na família e, 

consequentemente, o papel das fusões cêntricas como principal mecanismo de 

diferenciação cariotípica já proposto para os Achiridae (Azevedo et al, 2005). 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu reunir dados inéditos e de alto valor científico 
sobre os padrões cromossômicos de representantes das famílias Scorpaenidae e 
Achiridae da costa do brasileira, os quais pode ser úteis na compreensão de relações 
filogenéticas, estrutura de populações, citotaxonomia e padrões de diversidade inter-
específica. Demonstra-se ainda que os padrões cariotípicos em peixes marinhos não-
Perciformes tendem a ser mais diversificados que o pressuposto. 
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Resumo 

 

A citogenética tem se mostrado uma importante ferramenta para a identificação de espécies 
problemáticas presentes na bacia do São Francisco. Este trabalho objetivou a análise 
cromossômica clássica e molecular de nove espécies de peixes pertencentes às ordens: 
Siluriformes, Characiformes, Perciformes e Gymnotiformes provenientes da parte baixa da 
bacia do rio São Francisco (município de Paulo Afonso, BA), a fim de obter dados que 
permitissem a comparação entre populações coletadas ao longo da bacia, uma vez que dados 
para outras espécies de peixes sugerem diferenciação entre Alto, Médio e Baixo São 
Francisco. Grande parte dos dados citogenéticos encontrados para as espécies estudadas 
demonstraram que estas apresentam características cromossômicas mais relacionadas a 
populações de outros rios baianos do que com a fauna do Alto São Francisco, reforçando a 
proposta de diferenciação genética entre os estoques da própria bacia. 

Palavras-chave: análise cromossômica, citogenética, diferenciação genética. 
 

GENETIC CHARACTERIZATION OF MIDDLE AND LOW ICHTHYOFAUNA SAN 
FRANCISCO-BASED MARKERS CROMOMOSSÔMICOS 

 

Abstract 
 

Cytogenetic has been an important tool for the identification of problem species present in the 
São Francisco basin. This study aimed to classical and molecular cytogenetic analysis of eight 
species of fish belonging to the orders: Siluriformes, Characiformes, Perciformes and 
Gymnotiformes from the lower part of the river basin San Francisco (city of Paulo Afonso, BA) in 
order to obtain data allowing comparison between populations collected along the basin, since 
data to other fish species suggest differentiation between High, Medium and Low San 
Francisco. Much of the cytogenetic data found for the species studied showed that these have 
chromosomal characteristics more closely related to populations of other Bahian rivers than with 
the fauna of the Upper São Francisco, reinforcing the proposal of genetic differentiation among 
stocks of own basin. 

.Keywords:chromosome analysis, cytogenetics, geneticdifferentiation.  
 

Introdução 

 

A bacia hidrográfica do Rio São Francisco é a terceira maior em extensão do Brasil. 
Dividida em três regiões (Alto, Médio e Baixo), percorre os estados de Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Apresenta uma ictiofauna rica e diversa, 
representada por cerca de 150 espécies. Todavia, a diversidade ictiofaunista desta 
bacia encontra-se bastante ameaçada por ações antrópicas, e este fator vem 
despertando o interesse de pesquisadores para uma melhor caracterização dos peixes 
que habitam esta grande bacia, visando tanto sua correta exploração, como o manejo 
e conservação a fim de desenvolver estratégias para evitar seu declínio. A citogenética 
vem contribuindo significativamente para um melhor conhecimento da biodiversidade 
de peixes neotropicais apresentando grande aplicabilidade na caracterização genética 
desses organismos. Dados citogenéticos da ictiofauna do médio e baixo São 
Francisco são escassos, desta forma o presente trabalho objetivou através dos 
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estudos cariotípicos, caracterizar citogeneticamente algumas espécies pertencentes 
provenientes da parte baixa da bacia do rio São Francisco (município de Paulo Afonso, 
BA) utilizando técnicas convencionais e molecular de análise cromossômica, 
bandamento C, impregnação por nitrato de prata, aplicação de fluorocromos base-
específicos e hibridização in situ (FISH). Esperou-se reunir dados sobre o padrão 
cromossômico destes grupos e permitindo uma análise comparativa dos padrões 
descritos para as três regiões, procurando compreender melhor os processos de 
diferenciação cromossômica e evolução cariotípica dentro destas ordens. 
 

Material e métodos 

 

Foi realizada análise citogenética algumas espécies pertencentes às ordens: 
Perciformes, Siluriformes, Characiformes e Gymnotiformes coletados em afluentes do 
rio São Francisco, no município de Paulo Affonso (BA).  
Foram analisados 18 exemplares de Cichlasoma aff. Sanctifranciscense, oito 
indivíduos de Hipostomus sp, dois indivíduos da espécie Pimelodella sp, 22 
exemplares de Myleus cf. micans, oito de Astyanaxbimaculatus, três indivíduos de 
Hoplias malabaricus, quatro Pesellogrammus kennedyi,uma espécime de Sternopygus 
macrurus e uma de Gymnotus carapo. Para todas as espécies foi utilizada coloração 
convencional por Giemsa a 10% para a análise da composição da macroestrutura 
cromossômica.  

O bandamento C foi realizado segundo a metodologia proposta por Sumner (1972) 
com as seguintes modificações: a lâmina foi deixada 15 minutos no HCl 0,2N 
temperatura ambiente; depois um minuto em solução de hidróxido de Bário saturada a 
42º passando rapidamente a lâmina no HCl e sequencialmente colocando-a no 2xSSC 
a 60º por 30 minutos, após este processo a lâmina foi corada com Giemsa a 5% para 
a análise das bandas de heterocromatina. Também foi utilizada detecção das RONs 
através da impregnação por nitrato de prata (Ag-RONs) segundo protocolo de Howell 
e Black (1982), utilizando duas gotas de gelatina e quatro gosta de solução de nitrato 
de prata 50 %, deixando a lâmina no banho à 42º por aproximadamente seis minutos. 
As lâminas foram analisadas em microscópio óptico e fotografadas em 
fotomicroscópio. O tratamento dos cromossomos com o corante fluorescente GC-
específico Cromomicina A3 (CMA3) e AT- específico DAPI (4,6 diamidino-2-
phenylindole) foi realizado de acordo com a metodologia de Schweizer (1976).  A 
aplicação da técnica de Hibridação in situ fluorescente (FISH)  foi feita em colaboração 
com a UFSCar e deu-se segundo protocolo Pikel et al (1964), com sondas de DNAr 
18S (Hatanaka e Galetti Jr., 2004). 

 

 

Resultados e discussão 

 

A análise do número diploide e formula cariotipica para as espécies estudadas 
apresentou o seguinte resultado: Cichlasoma aff. sanctifranciscense 2n = 48 
(12sm+24st+12a) e NF=84; Hypostomus sp 2n=68 (8m+26sm+34st/a) NF=170; 
Pimelodella sp 2n=56 (16m+10sm+30st/a) NF=82; Myleus cf.micans 2n=58 
(34M+24SM) NF=116; Astyanax bimaculatus 2n=50 (6m+20sm+18st+6t) NF= 94; 
Sternopygus macrurus 2n=46 (30m + 16sm) NF= 92; Gymnotus carapo 2n= 54 ( 50sm 
+ 4st/a) NF= 104; Hoplias malabaricus 2n=40: (18m+16sm+6st/a) e NF=74; 
Psellogrammus kennedyi 2n= 48 (6m+12sm+30st) NF=96. 

Pela primeira vez foram descritos dados citogenéticos para a espécie Psellogrammus 
Kennedyi no Rio São Francisco, anteriormente foi relatado a presença de 



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 
366 

 

cromossomos sexuais para a espécie no rio Paraguai, porém no presente trabalho 
foram coletadas somente fêmeas, o que impossibilitou esta identificação. Os dados 
obtidos para a espécie Cichlasoma aff. sanctifranciscense reforçam a proposta de 
conservadorismo numérico dos Cichlidae em 2n=48, considerado o número basal para 
esta família. Esta manutenção do número diploide associada a variação na 
constituição cromossômica em Cichlasoma segundo alguns autores, está associada a 
mecanismos de rearranjos estruturais e inversões pericêntricas. Em Myleus cf. micans 
foi possível observar uma variação numérica intra e interindividual nas metáfases 
atribuída à presença de até quatro cromossomos supranumerários. O número diploide 
encontrado nesse estudo para Myleus é considerado o número cromossômico basal 
para o gênero, entretanto, até o momento não haviam sido descritos cromossomos 
supranumerários para Myleus cf. micans. A relação inversa entre o número diploide e 
do número de cromossomos com dois braços em Hypostomus sp, característica do 
gênero, sugere a ocorrência de muitos eventos de fusão / fissão cêntrica durante a 
evolução do grupo. Para o gênero Pimelodella há uma acentuada variabilidade no 
número de cromossomos observado que varia entre 46-58, porém o número diploide 
encontrado em Pimelodella sp de 2n=56 difere dos dados já existentes na literatura. 
 

O bandamento C revelou blocos heterocromáticos nas regiões pericentroméricas de 
todo conjunto cromossômico de Cichlasoma aff. sanctifranciscense e Psellogrammus 
kennedyi, e em Myleus cf.micans e Hoplias malabaricus em poucos cromossomos do 
complemento. Um padrão de bandas terminais e pericentroméricas foi observado em 
Hypostomus sp e Gymnotus carapo.Marcações intersticiais foram vistas nos braços 
longos de alguns pares de cromossomos de Pimelodella sp e Astyanax bimaculatus, e 
nos braços curtos de um par de metacêntricos em Sternopygus macrurus que também 
apresentou blocos de heterocromatina constitutiva nas regiões pericentrométricas do 
restante dos pares. A impregnação por nitrato de prata revelou RONs simples em 
Cichlasoma aff sanctifranciscense, com marcação intersticial nos braços curtos de um 
dos maiores pares subtelocêntricos, Sternopygus macrurus com marcações na região 
terminal de um par de cromossomos metacêntricos e em Pimelodella sp em um par de 
cromossomos subtelocêntricos. RONs múltiplas foram observadas em Hypostomus 
(um par (A) com marcação no braço curto e um par (ST) com marcação intersticial no 
braço longo), Myleus cf micans (localizadas nos braços curtos de dois pares de 
cromossomos submetacêntricos), Astyanax bimaculatus nas regiões teloméricas de 
dois pares de cromossomos e Hoplias malabaricus em três pares de cromossomos. 
Não foi possível realizar a captura das imagens com fluorocromos base-específicos 
devido a problemas no fotomicroscópio, essa técnica foi realizada recentemente e 
segundo o protocolo as lâminas precisam de um período de no mínimo quinze dias em 
câmara escura para então poder serem analisadas. A FISH com sondas de rDNA 18S 
confirmou a presença das RONs nos cromossomos de todas as espécies estudadas. 
 

Conclusões 

 

Os resultados encontrados para a população de C.sanctifranciscense estudada 
demonstraram que esta apresenta características cromossômicas mais relacionadas a 
populações de outros rios baianos (diferindo desses apenas pelas RONs intersticiais) 
do que com a fauna do Alto São Francisco. Em Myleus micans, a constituição 
cromossômica da espécie, padrão de bandamento C e localização das RONs também 
mostraram-se diferenciados com relação a populações previamente analisadas para o 
Três Marias-MG.  
Os estudos citogenéticos realizados no presente trabalho podem contribuir na 
diferenciação de espécies morfologicamente idênticas, mas cromossomicamente 
bastante diferenciadas. 
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A constituição cromossômica das espécies, padrão de banda C e localização das 
RONs mostraram-se diferenciados quando comparadas aos dados descritos para a 
ictiofauna do Alto São Francisco, o que demonstram também a necessidade da 
ampliação dos estudos citogenéticos voltados a porção baixa do rio São Francisco. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LARVICIDA DE EXTRATOS AQUOSOS 
OBTIDOS DAS FOLHAS FRESCAS E SECAS DE CROTON 

ARGYROPHYLLUS SOBRE OAEDES AEGYPTI. 

Thaisa da Silva, Rômulo Carlos Dantas da Cruz, Sandra Lúcia da Cunha e Silva, Simone 

Andrade Gualberto
3 

RESUMO 

As plantas possuem propriedades químicas que podem atuar como inseticidas 
naturais. Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar a atividade 
larvicida de extratos aquosos obtidos das folhas frescas e secas de Croton 
argyrophyllus. Para a realização dos bioensaios, utilizou-se larvas de terceiro e quarto 
instar do Aedes aegypti. A partir de 1 e 4 horas do início do experimento foi possível 
observar que o hidrolato e o resíduo aquosos das folhas secas de C.argyrophyllus 
apresentaram atividade larvicida sobre as larvas do Ae. Aegypti, porém as folhas 
frescas, não apresentaram nenhuma atividadelarvicida. 
 

Palavras-Chave :Botânica, Controle de vetor, Dengue,Inseticidas naturais. 
 

EVALUATION OF  LARVICIDAL ACTIVITY OF THE AQUEOUS EXTRACT FROM 
LEAVES FRESH AND DRY  OF CROTON ARGYROPHYLLUS ON AEDES AEGYPTI. 

ABSTRACT 

Plants have chemical properties that can act as natural insecticides.  In this sense, the 
objective of this study was to evaluate the larvicidal activity of aqueous extracts of fresh 
and dried leaves of Croton argyrophyllus. For thebioassays realization, we used the 
third and fourth instar larvae of Aedes aegypti. From 1 to 4 hours from the beginning of 
the experiment it was observed that the hydrolate and the aqueous residue of the dried 
leaves of C.argyrophyllus showed larvicidal activity against larvae of Ae. Aegypti, but 
the fresh leaves showed no activity larvicidal. 
 
Keywords: Botany, vector control, Dengue, natural insecticides. 

 
INTRODUÇÃO 

O Aedes Aegypti é o principal vetor do vírus da dengue, da febre amarela e, mais 
recentemente, da Chinkungunya e Zika vírus, possuindo, portanto, grande importância 
do ponto de vista epidemiológico (DONALISIO, M. R.; FREITAS, A. R. R., 2015; 
OEHLER et al, 2014).As plantas possuem capacidade de produzir substâncias 
químicas que podem trazer benefícios tanto a elas quanto a outros organismos 
(RITTER et al, 2002). Sendo assim a pesquisa se destinou a avaliar a atividade 
larvicidade extratos aquosos obtidos das folhas frescas e secas de Croton 
argyrophyllus, sobre as larvas do Ae.aegypti. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A planta foi coletada na Floresta Nacional Contendas do Sincóra. As extrações foram 
realizadas a partir das folhas frescas e secas (estufa de circulação de ar, por 12 horas 
à 40°C). Foram avaliados os extratos óbitos métodos de maceração einfusão, assim 
como o hidrolato, obtido por hidrodestilação, assim como o resíduo aquoso oriundo 
desse mesmo processo. Para cada extração utilizou-se 100,0 g de folhas secas e 
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frescas, as quais foram submersas em 1,5 L de água deionizada, a temperatura 
ambiente, por 3 horas (maceração), e ebulição (100 °C), durante 30 minutos (infusão) 
e, durante o processo de extração do óleo essencial, em fervura sob refluxo (100 °C), 
durante 3 horas, originando o hidrolato, e ao final do processo o resíduo 
aquoso.Foram utilizadas em cada repetição 30 larvas de terceiro e quarto instar 
deAedes aegypti. Os extratos aquosos, o hidrolato e o resíduo aquoso, foram 
utilizados na concentração de 100% (v/v), com quatro repetições por tratamento e, 
para o grupo controle, utilizou-se água deionizada. As observações foram realizadas 
após 1, 4, 8, 16 e 24 horas, a partir do início do experimento 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com 1 hora de exposição larval, o hidrolato ocasionou um percentual de mortalidade 
equivalente a 6,6%, se mostrando mais tóxico, quando comparado as demais 
concentrações e o grupo controle. Com 4 horas após o início do experimento, não 
houve diferença entre o hidrolato (24,2%) e o resíduo aquoso (10,8%), fato esse que 
se manteve com 8 h (33,3% e 33,3%), respectivamente e com 16 h (41,7% e 46,7%). 
Com 24, o hidrolato e o resíduo aquoso apresentaram um percentual de mortalidade 
acima de 50,00%, mostrando-se mais tóxicos quando comparados ao método de 
infusão e maceração (Figura 1).Os extratos aquosos obtidos das folhas frescas de C. 
argyrophyllus não foram tóxicos para as larvas do Aedes aegypti.Com relação as 
folhas secas, a análise do hidrolato demonstrou uma correlação positiva (y = 4,762x - 
1,492; r² = 0,8716), forte (0,95592769.) e significativa (p<0,05). Já para o resíduo 
aquoso, essa correlação se mostrou positiva (y = 3,622x - 1,3087; r² = 0,505), 
moderada (0,43715647)e não foi significativa (p>0,05) (Figura 2).  

 

CONCLUSÃO 

As folhas frescas de C. argyrophyllus não apresentam efeito tóxico, contudo as folhas 
secas são tóxicas para as larvas do Aedes aegypti e dentre os extratos avaliados o 
hidrolato e o resíduo aquoso são os mais tóxicos 
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FIGURA 1. Percentual de mortalidade de larvas de Aedes aegypti, em relação ao 

tempo de exposição aos diferentes extratos aquosos obtidos a partir das folhas secas 
de Croton argyrophyllus. 

 

 

 

 

FIGURA 2. Correlação linear entre a mortalidade de larvas de Aedes aegypti e o 
tempo de exposição destas aos diferentes extratos aquosos obtidos das folhas secas 
de C.argyrophyllus. 
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EFEITO DA FADIGA DOS EXTENSORES DE TRONCO SOBRE O 

CONTROLE POSTURAL EM INDIVÍDUOS JOVENS 

Uanderson Silva Pirôpo24, Rafael Pereira25 

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. Neste contexto, o presente projeto busca investigar o 

efeito de um protocolo de fadiga dos extensores do tronco sobre o controle postural de 

indivíduos jovens saudáveis. Nossos resultados mostraram que o protocolo utilizado 

não gerou modificações no controle postural da amostra estudada, sendo sugerido 

que estudos futuros investiguem a realização de outros protocolos de fadiga com 

maiores intensidade e/ou maior duração para avaliar o efeito destes sobre o controle 

postural.     

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

 

EFFECT OF FATIGUE OF TRUNK EXTENSORS ON THE POSTURAL CONTROL  

OF INDIVIDUALS YOUNG 

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. In this context, this project aims to investigate the effect of a fatigue protocol of 

the trunk extensors on postural control in healthy young subjects. Our results showed 

that the protocol used did not generate changes in postural control of the studied 

sample. It is suggested that future studies investigate the realization of other fatigue 

protocols with higher intensity and / or longer duration to assess their effect on postural 

control. 

Keywords: Postural control, muscle fatigue, neuromuscular physiology. 

 

INTRODUÇÃO 

O controle postural envolve a manutenção do equilíbrio e da orientação corporal 

durante a postura ereta, sendo essencial para a execução de atividades da vida diária 

e para a prática de atividade física e esportiva (Duarte & Freitas, 2010). 

A manutenção do equilíbrio corporal depende da integração sensóriomotora realizada 

pelo sistema nervoso central. As informações sensoriais advindas de receptores 

localizados na pele, articulações e músculos (i.e., proprioceptores), do aparelho 

vestibular e da visão são integradas no sistema nervoso central, que por sua vez 

origina os comandos para os músculos posturais, visando ajustes adequados nas 

articulações envolvidas na manutenção da postura (Shumway-Cook &Woollacott, 

2003). 

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

Científica pela FAPESB.  
25  Líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular – UESB (Jequié). 
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Diversos estudos apontam que modificações transitórias, como a simples retirada ou 

modificação de um dos sistemas sensoriais (e.g., fechar os olhos, apoiar-se sobre piso 

instável, fadiga muscular), ou permanentes (e.g., cegueira, lesão de nervos sensoriais, 

lesão muscular) podem comprometer a estabilidade postural, tornando o controle 

postural ineficaz. 

Neste contexto, pode-se destacar a fadiga muscular, como fonte de comprometimento 

da integração sensóriomotora e, por sua vez, do controle postural. Mediante o 

exposto, o presente estudo objetivou investigar efeito da indução de fadiga dos 

músculos extensores do tronco sobre o controle postural de indivíduos saudáveis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra 

Oito homens saudáveis (23±8 anos; 173±61 cm; 76±27 Kg) foram voluntários 

assinaram um TCLE. Aprovação ética foi fornecida pelo comitê de ética da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (protocolo # 16054313.7.0000.0055). 

Registro e análise estabilométrica 

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

meio de uma plataforma de baropodometria eletrônica (Footwork Pro, AM3, France). 

Para tal os indivíduos permaneceram em posição ortostática, com os braços ao longo 

do corpo, apoio bipodal com distância de 6 cm entre os calcanhares e ângulo de 30º 

entre os pés. Foi dada a orientação para que permanecessem o mais imóvel possível 

durante o registro (30 segundos) e que olhassem para um ponto fixo colocado a uma 

distância de 3 metros em uma parede. 

Foram realizados registros estabilométricos previamente e imediatamente após o 

protocolo de fadiga, sendo dois registros de 30 segundos, um com AO e outro com OF 

e intervalo de 1 minuto entre estes. A ordem das condições AO e OF foi randômica 

entre os sujeitos.  

A análise do deslocamento do CP foi realizada no software MATLAB® através de 

rotinas previamente desenvolvidas para obtenção de 3 índices estabilométricos: 1) 

amplitude de deslocamento anteroposterior (Amp_AP); 2) amplitude de deslocamento 

médio-lateral (Amp_ML); deslocamento da oscilação total (DOT). Os 3 índices 

estabilométricos foram calculados separadamente para as condições OA e OF, ainda 

obtido o índice de Romberg para os registros pre e pós fadiga. O índice de Romberg 

(IR) foi calculado pela subtração do valor do índice estabilométrico (AMP_AP, 

Amp_ML e DOT) obtido na condição OF pelo obtido na condição AO (IR = OF/AO). 

Protocolo de Fadiga 

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

extensão da coluna vertebral em um aparato previamente validado por Kawano et al. 

(2008). Os indivíduos permaneciam sentados com o tronco posicionado em 120º de 

flexão em relação ao quadril, realizando força em extensão do tronco contra uma 

resistência constante (Kawano et al., 2008). Um transdutor de força (EMG System 

Brasil, São José dos Campos, SP, Brasil) foi fixado a um cabo em uma extremidade e 

a um colete vestido pelo voluntário na outra extremidade para registro da força 

isométrica. As CIVM foram mantidas por 3 (três) segundos cada e com intervalo de 60 

segundos entre estas. O melhor desempenho, caracterizado pela maior força gerada 
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durante as duas CIVM, foi usada para o cálculo de 60% da CIVM, a qual foi usada na 

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

O protocolo de fadiga seguiu a proposta de Kavanagh et al. (2006) para indução da 

fadiga dos músculos extensores do tronco em nível lombar. A tarefa foi realizada no 

mesmo aparato utilizado para realização da CIVM e foi constituída de 30 segundos de 

contração isométrica submáxima a 60% da CIVM de extensão de tronco, seguida por 

30 segundos de repouso e então mais 20 segundos na mesma intensidade.  

Análise estatística 

Os resultados são apresentados em média±erro padrão (EP). O teste t de Student foi 

usado para comparar os índices estabilométricos pre e pós o protocolo de fadiga. Os 

procedimentos estatísticos foram realizados com o software SPSS 21.0 (SPSS Inc., 

IBM, Chicago, IL, USA) e com nível de significância de p<0.05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foi observada diferença significativa entre os momentos PRE e POS protocolo de 

fadiga (p>0.05) para os índices estabilométricos Amp_AP e Amp_ML em ambas as 

condições de coleta (i.e., OA e OF). O índice de Romberg calculado a partir dos 

demais índices estabilométricos também não apresentou diferença significativa entre 

as medidas PRE e POS protocolo de fadiga (p>0.05).  

As médias das amplitudes de deslocamento do CP são apresentadas na tabela 1, 

enquanto as médias do índice de Romberg são apresentadas na tabela 2. 

Tabela 1. Média±desvio padrão das amplitudes de deslocamento anteroposterior (AP) 

e médio-lateral (ML) do centro de pressão nas condições olho aberto e olho fechado, 

previamente (PRE) e imediatamente após (POS) um protocolo de fadiga dos 

extensores do tronco. 

 OLHO ABERTO OLHO FECHADO 

 
Amplitude 
AP (cm) 

Amplitude 
ML (cm) 

DOT 
Amplitude 
AP (cm) 

Amplitude 
ML (cm) 

DOT 

PRE 1.96±0.49 1.30±0.32 380.59±106.67 2.34±0.58 1.44±0.35 455.72±112.52 

POS 1.92±0.54 1.27±0.17 378.34±113.43 1.93±0.54 1.27±0.17 403.76±163.82 

 

Tabela 2. Média±desvio padrão dos índices de Romberg calculados a partir das 

amplitudes de deslocamento anteroposterior (AP) e médio-lateral (ML) e do 

deslocamento da oscilação total (DOT) do centro de pressão, previamente (PRE) e 

imediatamente após (POS) um protocolo de fadiga dos extensores do tronco. 

 ROMBERG_AP ROMBERG_ML ROMBERG_DOT 

PRE 1.26±0.45 1.16±0.39 1.23±0.28 

POS 1.15±0.45 1.07±0.42 1.10±0.39 

 

Este estudo objetivou investigar efeito da indução de fadiga dos músculos extensores 

do tronco sobre o controle postural de indivíduos saudáveis e nossos resultados 

mostraram que o protocolo de fadiga utilizado não levou a mudanças significativas do 
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controle postural na amostra estudada. É importante frisar que a pequeno número 

amostral aqui usado pode ter limitado as análises. 

CONCLUSÕES 

Nossos resultados mostraram que o protocolo de fadiga utilizado não levou a 

mudanças significativas do controle postural na amostra estudada. 
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Caracterização de um marcador informativo de ancestralidade (AIM) 

europeia em amostras de mulheres do Sul da Bahia. 

Silva-Santos, V; Cruz, JO; Gonzaga, PD; Lima, PSP; Sousa, SMB. 
 

Resumo 

Sabe-se que algumas doenças são mais frequentes em determinados grupos 

étnico-geográficos, como ocorre na Incontinência Urinária (IU), sendo esta mais 

prevalente em mulheres eurodescendentes quando comparadas com as de etnia 

africana. Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) são utilizados para 

diferenciar grupos formadores: africanos, europeus e ameríndios. O presente estudo 

teve por objetivo caracterizar uma amostra de mulheres da região Sul da Bahia 

utilizando o AIM Sb19.3. Foram analisadas 36 amostras de DNA genômico de 

mulheres com IU, cadastradas nas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Itabuna 

– BA. Foi utilizada a técnica de PCR e o produto amplificado foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose a 2%. As análises estatísticas foram realizadas com o 

software GENEPOP 4.2. Os resultados obtidos demonstraram que as amostras casos 

e controles encontram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg (p>0,05). O alelo Sb19.3*1 

obteve frequências alélicas maiores em ambas as amostras, sendo nos casos 0,727 e 

nos controles 0,738. Além disso, não houve diferenciação gênica entre as amostras 

estudadas. Em relação à etnia autodeclarada, mais de 70% do total das mulheres 

avaliadas autodeclararam-se pardas, sendo que, genomicamente a maioria delas 

também seriam eurodescendentes. Com isso, os resultados demostram que a 

contribuição europeia em amostras de mulheres incontinentes do Sul da Bahia é 

homogênea. 

 

Palavras-chave: Incontinência urinária, ancestralidade genômica, Sb19.3, 

europeus. 

Characterization of an Ancestry Informative Marker (AIM) European 

women samples in Southern Bahia 

Abstract 

It is known that some diseases are more common in certain ethnic and 

geographical groups, as in Urinary Incontinence (UI), which is more prevalent in 
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women eurodescendentes when compared to those of African ethnicity. Ancestry 

Informational Markers (AIMs) are used to differentiate formers groups: African, 

European and Amerindian. This study aimed to characterize a sample of women in the 

South of Bahia using the AIM Sb19.3. Samples 36 were analyzed genomic DNA from 

women with UI, registered in the health units of the Municipal Itabuna - BA. PCR 

technique was used and the amplified product was subjected to agarose gel 

electrophoresis 2%. Statistical analyzes were performed with the GENEPOP 4.2 

software. The results showed that the samples cases and controls are in Hardy-

Weinberg equilibrium (p> 0.05). The Sb19.3*1 allele had higher allele frequencies in 

both samples, in cases 0.727 and 0.738 in controls. In addition, there was no genetic 

differentiation among samples. Regarding the self-declared ethnicity, over 70% of 

women evaluated self-reported to brown, and that genomically, most of which would 

also eurodescendentes. Thus, the results demonstrate that the European contribution 

women incontinent samples in the Southern Bahia is homogeneous. 

Keywords: urinary incontinence, genomic ancestry, Sb19.3, European 

           INTRODUÇÃO  

A população brasileira é resultante da miscigenação entre três grupos 

ancestrais diferentes: ameríndios, europeus e africanos (PENA et al., 2011). Esses 

grupos se distribuíram e contribuíram para a formação populacional das diversas 

regiões do país refletindo uma diferente distribuição fenotípica entre eles (OLIVEIRA, 

2012). 

A Bahia, berço da colonização do país, possui uma população altamente 

heterogênea baseada nesses três grupos principais. No entanto, este estado teve uma 

miscigenação maior por africanos e europeus (PEREIRA, 2010), sendo que a 

população da região Sul da Bahia pode ter uma contribuição diferente de cada grupo 

étnico formador. 

Embora nenhuma doença genética seja restrita a um grupo populacional, 

existem evidências de diferenças na prevalência de algumas doenças em relação à 

“raça” (ABE-SANDES et al., 2010) como é o caso da Incontinência Urinária (IU) a qual 

é mais prevalente em mulheres eurodescendentes quando comparadas com as de 

etnia africana. Os avanços na biologia molecular possibilitaram o uso de marcadores, 

conhecidos como Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs) os quais são 

utilizados como discriminantes étnico-geográficos em estudos que buscam esclarecer 
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a estrutura de populações humanas, ou seja, caracterizar a sua composição étnica 

(PENA et al., 2011). 

Diante dos poucos estudos relacionados à ancestralidade genômica 

populacional em amostras do Sul da Bahia, este trabalho teve por objetivo caracterizar 

uma amostra caso/controle de mulheres incontinentes da região Sul da Bahia 

utilizando o AIM Sb19.3 que apresenta o diferencial de frequência alélica maior que 

40% entre Europeus e Africanos ou Ameríndios, esperando-se que as amostras 

casos/controles encontrem-se com frequências similares. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas 58 amostras de DNA genômico (13 casos e 46 controles) de 

mulheres com IU, na faixa etária entre 30 a 80 anos, cadastradas nas Unidades de 

Saúde da Rede Municipal de Itabuna – BA. Foi utilizada a técnica de PCR para 

amplificação da região de inserção Alu, na qual foi realizada com um volume total de 

25 µl nas seguintes condições: 2,5 µl de tampão de reação 10x (Invitrogen), 1,0 µl 

MgCl2 (Invitrogen), 0,25 µl dNTPs, 1,5 µl de cada primer, 0,25 µl da enzima Taq 

polimerase (Biotools), 2 μl de D A genômico e água destilada. A PCR foi iniciada com 

5 minutos para a desnaturação a 94°C seguida de 30 ciclos da seguinte forma: 94°C 

por 30 segundos, 58°C (temperatura de anelamento dos primers) por 2 minutos e 72°C 

por 2 minutos. A reação foi finalizada com a extensão em 72°C por 5 minutos. O 

produto da PCR foi checado em gel de agarose a 2% com brometo de etídeo e 

visualizado em transiluminador com luz ultravioleta. Neste estudo foi considerado o 

alelo*1 o fragmento de maior peso molecular observado no gel para a presença da 

inserção Alu. As análises estatísticas foram realizadas com o software GENEPOP 4.2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras casos e controles, de acordo com os resultados obtidos 

encontram-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com p>0,05. O alelo Sb19.3*1 obteve 

frequências alélicas maiores em ambas as amostras, sendo nos casos 0,727 e nos 

controles 0,738. Além disso, não houve diferenciação gênica entre as amostras 

estudadas. Para conhecer o perfil étnico-racial de uma população é realizado o censo 

pelo IBGE (Instituto de Geografia e Estatística) o qual, no ano de 2010 constatou que 

a maioria da população baiana autodeclarou-se parda, atingindo um percentual de 

59,2%. A Incontinência Urinária é mais frequente em mulheres eurodescendentes, no 
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entanto, há sempre uma divergência quanto à cor autodeclarada e sua composição 

genômica. Neste estudo, mais de 70% do total das mulheres avaliadas 

autodeclararam-se pardas, apresentando mesmo percentual em cada grupo amostral, 

coincidindo com a ancestralidade genômica na qual a frequência alélica média se 

assemelha a de eurodescendentes. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos demostram que a contribuição europeia em amostras de 

mulheres incontinentes do Sul da Bahia é homogênea e estas frequências são 

similares às frequências médias europeias da população mundial (0,927). 
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Tolerância da Camomila (Chamomillarecutita (L.) Rauschert) à salinidade1
 

Victor Moreira Barreto
2
, Bianca Miranda Santos

3
, Edinilson Ferreira Lemos

4
, Cláudio Lúcio 

Fernandes Amaral
5 

Resumo 

O trabalho teve como objetivo avaliar a germinação e o crescimento inicial da 

camomila em diferentes concentrações salinas. O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Genética Experimental da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

– UESB.  As sementes foram semeadas em placas de Petri com papel umedecido por 

água de irrigação salina em diferentes níveis (tratamentos); quais sejam: o controle 

com Condutividade Elétrica (CE) = 0,0 (T1) dS/m, e quatro soluções com CE, 

respectivamente, igual a 1,5 (T2); 3,0 (T3); 4,5 (T4) e 6,0 (T5) dS/m. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), totalizando 5 tratamentos 

com 4 repetições de 50 sementes, sendo avaliados os parâmetros velocidade e taxa 

de germinação. O aumento da salinidade de água de irrigação utilizada, não teve 

efeito significativo no processo germinativo, avaliado pela taxa de germinação e pelo 

índice de velocidade de germinação. Portanto, é vantajoso diminuir os custos na 

irrigação ao utilizar águas que não sejam tratadas para estes materiais genéticos. 

Palavras-chave: Chamomilla recutita, germinação, tolerância salina; 

 

Abstract: 

The work aimed evaluate the germination and initial growth of chamomile in different 

saline concentrations. The experiment was conducted in the Experimental Genetics 

Laboratory at the Universidade Estadual do Sudoeste da  Bahia - UESB. Were seeds 

sown in Petri dishes with paper moistened by saline irrigation water at different levels 

(treatments); were these: the control, with electric conductivity (EC) = 0.0 (T1) dS/m, 

and four solutions with EC, respectively, equal to 1.5 (T2); 3.0 (T3); 4.5 (T4) and 6.0 

(T5) dS/m. The experimental design used was the completely randomized design , 

totaling five treatments, retries with 4 repeats of 50 seeds, being evaluated parameters 

speed and rate of germination. The Increase in salinity of irrigation water used, had 

significant effect on the germination process, evaluated by the germination rate and 

germination speed index. Therefore, it is advantageous reduce irrigation costs by using 

non-treated water for these genetic materials. 

Keywords: Chamomilla recutita; salt tolerance; seed germination. 

 

Introdução 

 Parte significativa do Nordeste brasileiro é semi-árida, com precipitações 

pluviais bastante irregulares, em torno de 500 a 600 mm/ano, tendo assim poucas 

opções agrícolas rentáveis, que sustentem os produtores nas áreas rurais (Sudene, 

1996). Originária da Europa, a camomila (Chamomilla recutita(L.) Rauschert) é uma 
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erva cultivada em todo o planeta, inclusive na região centro sul do Brasil (Matos, 

1998). Pertence à família Asteraceae que, possui plantas de aspecto extremamente 

variado, incluindo principalmente pequenas ervas e arbustos e raramente árvores 

(Heywood, 1993). É uma planta amplamente utilizada na medicina popular, e desde a 

antiguidade já era utilizada como antiinflamatório e espasmolítico gástrico (Bruneton, 

1991).   

 O uso de águas salinas na irrigação para produção vegetal é um desafio que 

vem sendo superado com sucesso em diversas partes do mundo, com a adoção de 

práticas adequadas de manejo da cultura, do solo e da água de irrigação. Dentre as 

práticas de manejo recomendadas para se produzir satisfatoriamente, em condições 

de solo ou de água com altos riscos de salinização, destaca-se o uso de plantas 

tolerantes à salinidade e a sodicidade, sendo importantes os estudos que visem 

avaliar a sensibilidade das espécies ao estresse salino, com vistas a minimizar 

impactos ambientais, e prejuízos às culturas e à sociedade (Travassos et al., 2012.).  

É de suma importância realizar mais estudos com essa cultura, já que é crescente o 

interesse por plantas medicinais pela indústria fitoterápica, de alimentos e de 

cosméticos.  Diante ao exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar a germinação e 

o crescimento inicial da camomila em diferentes concentrações salinas. 

 

Material e Métodos 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Genética Experimental 

(LABGENEX), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus de 

Jequié, no mês de Fevereiro do ano 2015. Foram utilizadas sementes de camomila da 

empresa Feltrin®. 

As sementes foram semeadas em placas de Petri com papel umedecido por 

água de irrigação salina em diferentes níveis (tratamentos); quais sejam: o controle 

com Condutividade Elétrica (CE) = 0,0 (T1) dS/m, e quatro soluções com CE, 

respectivamente, igual a 1,5 (T2); 3,0 (T3); 4,5 (T4) e 6,0 (T5) dS/m. Foram aspergidas 

2 mlda solução sobre as sementes, por dia, com borrifador manual. As placas de Petri 

contendo as sementes foram postas em uma estufa incubadora B.O.D com 

temperatura de 18 ºC (sendo retiradas apenas para irrigação). O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), totalizando 5 tratamentos 

com4 repetições de 50 sementes, sendo avaliados os parâmetros velocidade e taxa de 

germinação conforme recomendação das Regras para Análise de Sementes – RAS 
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(Brasil, 1992). Os resultados foram expressos em porcentagem média de plântulas 

normais. 

 TG = NTSG * 100 / NTSI  

 Em que: TG = Taxa de germinação. 

     NTSG = Número total de sementes germinadas. 

     NTSI = Número total de sementes inoculadas. 

Primeira contagem: feita conjuntamente com a análise da germinação, sendo 

que as sementes eram consideradas germinadas quando ocorreu a protrusão da raiz 

primária, no sétimo dia após a semeadura, tendo os resultados expressos em 

porcentagem.  

 Índice de Velocidade de Germinação (IVG):o critério de germinação foi a 

protrusão da raiz primária. As contagens das sementes foram efetuadas nos 7º e 

14ºdias após a semeadura, durante o período de 14 dias. O índice de velocidade de 

germinação foi calculado como a média dos valores obtidos para as quatro repetições, 

empregando a fórmula de Maguire (1962): 

IVG = G1/N1 +G2/N2 +...+ GnNn 

Em que: IVG = índice de velocidade de germinação. 

  G1, G2, Gn = número de sementes germinadas computadas na primeira e na 

segunda contagem.  

 N1, N2, Nn = número de dias da semeadura à primeira e à segunda contagem. 

Para a análise estatística dos dados, empregou-se o delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro repetições de 50 sementes por tratamento, sendo que foram 

realizados teste F para, respectivamente, taxa de germinação (TG) e índice de 

velocidade média (IVG). 

Resultados e Discussão 

 O aumento da salinidade de água de irrigação utilizada, não teve efeito 

significativo no processo germinativo, avaliado pela taxa de germinação e pelo índice 

de velocidade de germinação. Na Tabela 1, encontram-se os resultados das análises 

de variância, a p< 5%. 
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TABELA 1: Resumo da Análise de Variância (ANOVA) para taxa de germinação (PG) 
e para índice de velocidade de germinação (IVG), sob diferentes níveis de salinidade 
da água de irrigação.  
 

Causa da variação Taxa de Germinação (%) Índice de Velocidade 
de Germinação 

Teste F 

Tratamentos 1.2238 ns 1,0064 ns 

Média geral 39,4 3,776 

QM Resíduo 19.10 0,1868 

CV 0,4370 0,2302 

ns - não significativo a 5%  de probabilidade pelo teste F. 
   

De acordo com Yamashita & Guimarães (2010), os potenciais osmóticos muito 

negativos, principalmente, no início da embebição, influenciam a absorção de água 

pelas sementes, podendo inviabilizar a sequência de eventos do processo 

germinativo, o que pode reduzir ou até impedir a emissão da raiz primária. Este 

processo pode ser afetado pelas condições de germinação de sementes em substrato 

salino. Para isso, o potencial osmótico nas células do embrião das sementes deve ser 

maior do que o potencial osmótico no solo, para que ocorra a absorção da água é a 

entrada de íons em quantidades tóxicas, nas sementes (Nunes et al. 2009). 

Como os tratamentos testados não afetaram as variáveis de germinação, 

mesmo aumentando a salinidade, resultando em tratamentos com alta concentração 

de Na, provavelmente, a embebição e a hidrólise das substâncias de reserva das 

sementes de camomila não foram afetadas.   

 Enquanto muitas plantas são afetadas de forma adversa pela presença de 

níveis relativamente baixos de sal, outras podem sobreviver com altos níveis (plantas 

tolerantes ao sal) ou até mesmo prosperar (halófitas), sob tais condições, como os 

genótipos de camomila utilizados neste experimento que se comportaram como 

tolerantes à salinidade (Ayers & Westcot, 1994), ao passo que para esta espécie há 

genótipos susceptíveis (Rollwagen & Carvalho, 2011). Assim, os genótipos 

selecionados podem ser cultivados nos solos salinos da região Nordeste do Brasil, 

principalmente, no Sudoeste Baiano. 

Conclusão 

Os níveis de salinidade da água de irrigação utilizados não afetam a taxa e velocidade 

de germinação das sementes destes genótipos. Portanto, é vantajoso diminuir os 

custos na irrigação ao utilizar águas que não sejam tratadas para estes materiais 

genéticos. 
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Anatomia e histoquímica do nectário floral de Bauhinia monandra Kurz. 
(Fabaceae) 

Vinícius Alves Rodrigues26, Carlos André Espolador Leitão27 

Resumo 

Nectários são estruturas secretoras de néctar, uma solução constituída basicamente 
por sacarose, glicose e frutose. Fabaceae é uma das maiores famílias de 
eudicotiledôneas, com mais de 13.000 espécies de ampla distribuição geográfica. 
Bahuinia monandra Kurz. (Fabaceae) é uma árvore de pequeno porte de grande 
interesse ornamental e que possui propriedades medicinais. O presente trabalho teve 
em como objetivos o estudo anatômico e histoquímico do nectário floral de B. 
monandra. Para este fim, amostras de nectários florais em fase de secreção foram 
obtidas de indivíduos que crescem no campus de Vitória da Conquista da UESB, que 
foram processadas segundo metodologia usual em anatomia e histoquímica vegetal. O 
nectário possui o formato de tubo constrito, que se trata do hipanto da flor. Os tecidos 
nectaríferos envolvem parcialmente o tubo. Tratam-se de uma epiderme nectarífera 
com células ligeiramente papilosas, subentendida por um parênquima nectarífero com 
células menores que as células do parênquima fundamental adjacente. Subjacente ao 
parênquima nectarífero, passam feixes vasculares colaterais, que provavelmente são 
a principal fonte de pré-nectar para o nectário. Embora a epiderme nectarífera seja 
revestida por uma cutícula mais fina que a presente nas células epidérmicas ordinárias 
visinhas, os estômatos presentes na porção inferior do tubo são a principal via de 
saída de néctar. 
 
Palavra-chave: Anatomia, histoquímica, Fabaceae, nectário. 

Introdução 

Bauhinia monandra Kurz. pertence à família Fabaceae. É uma árvore perene que 
geralmente não ultrapassa 15m de altura. Essa espécie é nativa da África, porém 
amplamente disseminada, sendo encontrada na Índia e América do Sul. Por ser 
ornamental e de rápido crescimento, é comumente usada na recomposição vegetal e 
na arborização urbana (CONNOR, 2002). As flores variam de 6,4-10,2cm de diâmetro, 
são muito viçosas e possuem apenas um estame fértil. Seu hipanto é longo e acumula 
solução adocicada, tratando-se de um nectário floral. 
 Nectários florais são estruturas de fundamental importância para a reprodução 
sexuada planta, uma vez que são atrativos para os animais polinizadores oferecendo o 
néctar como recompensa aos mesmos (NEPI, 2007). São, portanto, estruturas cruciais 
para a reprodução cruzada da planta. Tendo-se em vista o interesse de B. monandra 
para o homem e a carência de estudos sobre seu nectário floral, o presente trabalho 
teve como objetivo caracterizar a estrutura e a histoquímica dessa estrutura secretora. 
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Material e métodos 

Obtenção das amostras: Foram obtidas amostras de flores recém-abertas, ou seja, 
que na véspera da coleta encontravam-se em botão, de três indivíduos de Bauhinia 
monandra Kurz. que crescem na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 
campus de Vitória da Conquista - BA. As amostras contendo o nectário foram isoladas 
das flores com uma lâmina de barbear e imediatamente fixadas em solução contendo  
glutaraldeído e paraformaldeído em tampão fosfato de sódio 0,05M pH 7,2 
(KARNOVSKY, 1965) por 24%, lavadas e estocadas em etanol 70% para posterior 
inclusão (BERLYN & MIKSCHE, 1976). 

 Os indivíduos, assim como as flores dessecadas e as amostras, foram 
fotografados com câmera digital. Foram obtidos ramos floridos dos indivíduos 
estudados, que foram prensados e secos para confecção de exsicata e deposição em 
herbário cadastrado, como material testemunha.  

Detecção de açúcar no néctar: Amostras de néctar obtidas diretamente de flores 
recém-abertas de ambas as espécies foram testadas com Keto-Diabur Test® da 
Roche para detecção de glicose. 

Inclusão e seccionamento: As amostras de nectário fixadas e estocadas em etanol 
70% foram desidratadas e incluídas em resina Glicol-metacrilato (Historesin® Leica) 
segundo instruções do fabricante. Os blocos contendo as amostras foram seccionados 
em micrótomo rotativo obtendo-se cortes transversais e longitudinais seriados de 3μm 
de espessura, que foram acondicionados em lâminas histológicas limpas.  

Coloração e histoquímica: Para contrastação e detecção de diferentes classes 
químicas nos tecidos analisados, os cortes acondicionados em lâminas foram 
submetidos a diferentes técnicas de contrastação e histoquímica, em no mínimo três 
repetições, a saber: Azul de toluidina pH 4,0 (VIDAL, 1977), Reação de PAS (MAIA, 
1979), Ácido tânico/cloreto férrico (PIZZOLATO & LILIE, 1973), Azul de Alciano pH 
2,5 (PEARSE, 1980), Xylidine Ponceau pH 2,5 (VIDAL, 1970), Sudam Black B 
saturado (JENSEN, 1962) e Dicromato de potássio (GABE, 1968). 

Análise e documentação fotográfica: Para análise do laminário e documentação 
fotográfica, as lâminas contendo os cortes corados foram montadas com lamínula e 
água destilada ou em resina sintética bálsamo do Canadá, e observadas em um 
microscópio Leica DM750 equipado com sistema de captura de imagens digitais e 
recurso de polarização. 

Resultados e discussão 

A secreção produzida nas flores de B. monandra reagiu positivamente ao Keto-Diabur 
Test® da Roche, confirmando se tratar de néctar e, consequentemente, a estrutura 
secretora é um nectário.  

 Trata-se de um hipanto alongado, em forma de tubo, que sendo parcialmente 
margeado por tecidos nectaríferos. Esses consistem em uma epiderme simples, 
levemente papilosa, e um parênquima nectarífero subjacente com pequenos espaços 
intercelulares. Em ambos os tecidos, as células são menores que as adjacentes, 
possuem parede primária com vários campos de pontoação, núcleo relativamente 
grande, citoplasma denso, fortemente corado com Azul de Toluidina e Xylidine 
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Ponceau e vacúolo pequeno. Portanto, possuem características de células secretoras 
(FAHN, 1979). Dentro do vacúolo pode ocorrer material corpuscular positivo aos testes 
para proteínas e carboidratos. Feixes vasculares que passam tangente ao parênquima 
nectarífero são, aparentemente, a principal fonte de pré-néctar. Esses feixes são do 
tipo colateral e se dirigem para as peças dos verticilos florais.  

 Grãos de amido ocorrem em plastídeos de células do parênquima nectarífero, 
e podem estar envolvidos no processo de secreção. 

 A cutícula presente na parede periclinal externa das células da epiderme 

nectarífera é mais fina que a presente nas células ordinárias. Estômatos modificados 

ocorrem na porção basal do tubo do nectário, sendo aparentemente a principal via de 

saída de néctar, embora aparentemente toda a epiderme nectarífera produza néctar, 

eliminando-o através da cutícula. Ocorrem tricomas tectores na região basal do tubo, 

porém estes não têm participação na secreção de néctar. Aparentemente, possuem a 

função de reter o néctar secretado, e tátil, ao aparelho sugador do animal polinizador  

Conclusões 

Conclui-se que, a estrutura secretora estudada é um nectário; os feixes vasculares 
são, possivelmente, a principal fonte de pré-nectar; e os estômatos são a principal via 
de eliminação de néctar. 
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Prospecção fitoquímica e avaliação dos teores de polifenóis através de 
análises espectrofotométricas das folhas e cascas do caule da Gallesia 

gorazema 1. 
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2
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3
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RESUMO 

Gallesia gorazema é uma espécie amplamente encontrada na Mata Atlântica 
brasileira, principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro, sendo conhecida popularmente como pau d’alho ou pau-
de-mau-cheiro. O chá de suas folhas e cascas é utilizado para fins terapêuticos como: 
anti-helmínticos, antipirético, anti-espasmódico e anti-hemorrágico. Diante da ausência 
de estudos sobre a espécie, este trabalho teve como objetivo a realização de testes 
qualitativos para investigar os constituintes fitoquímicos, além de determinar o teor de 
fenólicos totais e flavonoides totais dos extratos brutos das folhas (EBF) e cascas do 
caule (EBC). 

 
Palavras Chave: extratos vegetais, pau d’alho, prospecção fitoquímica. 
 

Phytochemical prospecting and evaluation of the polyphenols by 
spectrophotometric analysis of the leaves and stem bark of Gallesia 

gorazema. 
 
ABSTRACT 

Gallesia gorazema is a species widely found in the Brazilian Atlantic Forest , 
mainly in the states of Minas Gerais, Bahia , Espirito Santo, Parana , Sao Paulo and 
Rio de Janeiro , being popularly known as pau d' garlic or stick-to - foul-smelling . The 
tea leaves and husks is their use for therapeutic purposes as anthelmintics , anti-
pyretic , anti -spasmodic and anti- bleeding . In the absence of studies on the species , 
this study aimed to carry out qualitative tests to investigate the phytochemical 
constituents and to determine the total phenolic content and total flavonoid of crude 
extracts of the leaves ( EBF ) and stem bark ( EBC ). 

 
Keywords: plant extracts, pau d' garlic, phytochemical screening. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e 
prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da 
humanidade. O homem primitivo, ao procurar plantas para seu sustento, foi 
descobrindo espécies com ação tóxica ou medicinal, dando início a uma 
sistematização empírica dos seres vivos, de acordo com o uso que podia fazer delas 
(LORENZI, 2000). 

Desde então o conhecimento empírico continua auxiliando o crescimento do 
conhecimento científico, através das pesquisas etnobotânicas e etnofarmacológicas 
que evoluem para elucidação das propriedades químicas e os efeitos terapêuticos 
(ARGENTA et al., 2011). 

Os polifenóis apresentam múltiplas funções biológicas, desempenhando papel 
de fundamental importância na profilaxia, pois agem como antioxidantes, além de 
possuírem atividade antimicrobiana, também possuem propriedades 
anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e efeito cardioprotetor e vasodilatador 
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(BALASUNDRAM et al., 2006). 
Dentre as espécies da família Phytolaccaceae, apresenta-se a Gallesia 

gorazema, ainda pouco estudada cientificamente, sendo bastante encontrada na Mata 
Atlântica Nordestina. A principal característica de todas as partes desta planta é exalar 
um forte cheiro aliáceo enquanto verde, por esta razão, é popularmente conhecida 
como pau d’alho (LORE ZI, 2000). 

Diante do que foi exposto e da ausência de informações acerca da composição 
química da G. gorazema, este estudo teve como objetivo, portanto, quantificar o teor 
de fenólicos totais e flavonoides, além de investigar os constituintes fitoquímicos das 
folhas e cascas do caule da espécie. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

As folhas e cascas do caule foram coletados na zoomatinha em Itapetinga-
Bahia. O material vegetal foi colocado em estufa a 60°C por 72 horas. Após o período 
de secagem, foram triturados em moinho de facas, obtendo um pó homogêneo, que foi 
posto em maceração por 72 horas utilizando etanol 70% como solvente extrator, 
seguido do processo de filtração. O filtrado foi concentrado através de aparelho 
evaporador rotatório a pressão reduzida. Desta forma, os extratos brutos das folhas e 
cascas do caule da G. gorazema foram obtidos, sendo denominados respectivamente 
EBF e EBC. 

Os testes qualitativos da prospecção fitoquímica foram baseados na 
metodologia descrita por Bessa et al. (2007). Para identificar o grupo dos alcaloides 
foram empregadas as reações de Dragendorff, Mayer e Wagner. No grupo dos 
glicosídeos cardiotônicos foram empregados os reativos de Baljet, Liebermann-
Burchard e Salkowsky. Para caracterizar flavonoides foi utilizada a reação de Shinoda. 
Os taninos foram evidenciados através da reação com sais de ferro. Para detectar a 
presença de saponinas empregou-se o teste de formação de espuma. As reações de 
Liebermann-Burchard e Salkowsky foram utilizadas para detectar esteróides e/ou 
triterpenos. Por fim, a reação característica para detectar antraquinonas utiliza o 
reativo de Bornträger. 

O teor de fenólicos totais foi realizado de acordo com a metodologia descrita 
por Slinkard & Singleton (1977). Para isso, adicionou-se em tubos de ensaio 0,250 mL 
das soluções metanólicas dos extratos, 0,250 mL do reagente Folin-Ciocalteau e 0,50 
mL de solução saturada de bicarbonato de sódio. Após 25 minutos de reação, foi 
realizada a leitura em espectrofotômetro Shimadzu Modelo UV MINI 1240V a 773 nm. 

A concentração de flavonoides foi determinada adaptando-se o método 
descrito na Farmacopéia Brasileira (2002). Alíquotas de 2,5 mL do extrato metanólico 
foram transferidas para tubos de ensaio e a elas foram adicionados 0,25 mL de 
solução metanólica de cloreto de alumínio 2% e 2,25 mL de solução metanólica de 
ácido acético a 5%. Após 30 minutos, as absorbâncias foram lidas a 425 nm, 
utilizando-se um espectrofotômetro Shimadzu Modelo UV MINI 1240V. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 encontra-se o resultado da prospecção fitoquímica para os extratos 
brutos etanólicos das folhas e cascas do caule da espécie. O ensaio tinha como 
espectro a verificação de alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, 
triterpenos/esteróide, derivados antracênicos livres e glicosídeos. O desenvolvimento 
de coloração e/ou precipitado foi interpretado como respostas a esses ensaios 
qualitativos. 
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TABELA 1- Prospecção fitoquímica para a detecção de metabolitos secundários nos 
extrato brutos das folhas e cascas do caule da G. gorazema. 

Classe de Metabolito 
Secundário 

Reagente / Reação 
Resultados Obtidos 

EBF EBC 

Alcaloides 

Dragendorff - + 

Wagner - + 

Mayer + + 

Glicosídeos 

Baljet - - 

Liebermann-Burchard - - 

Salkowski - - 

Flavonoides HCl + Mg + + 

Taninos 
Precipitação com Sais Metálicos - 

Cloreto Férrico 
+ + 

Saponinas Formação de espumas - - 

Triterpenos / Esteróides Liebermann-Burchard + + 

 Salkowski + + 

Derivados antracênicos livres - 
quinonas 

Bornträger - - 

 
A tabela 2 apresenta os resultados quantitativos para os fenóis totais, bem 

como para os flavonoides. O conteúdo de fenóis totais foi expresso como miligramas 
de equivalente de ácido gálico por grama (mg EAG g-1), enquanto o conteúdo de 
flavonoides totais foi calculado como miligramas de equivalente de quercetina por 
grama (mg de quecetina g-1). 

 
TABELA 2- Teor dos polifenóis e flavonoides presentes no extrato bruto da G. 

gorazema. 

Amostra Fenólicos totais (mg EAG-1) Flavonoides totais (mg de quercetina g-1) 

EBF 31,0 ± 0,006* 30,0 ± 0,011* 

EBC 31,5 ± 0,016* 8,4 ± 0,024* 

*Desvio padrão 

Tomei & Salvador (2007) explica que o reativo de Folin-Ciocalteau é 
caracterizado por uma mistura de ácidos fosfotunguístico e fosfomolibídico, de 
coloração amarelada em meio básico. Os fenóis que compõem as amostras são 
oxidados em meio alcalino, formando O2

-, o qual reage com os ácidos e produz 
óxidos, que são compostos de coloração verde, possuindo uma absorção intensa, 
próxima a 750 nm.  

Em relação a dosagem de flavonoides totais, o alumínio em metanol forma 
complexos estáveis com os flavonoides, resultando, na análise espectrofotométrica, 
um desvio para maiores comprimentos de onda e uma intensificação na absorção. 
Com isto, determina-se a quantidade apenas dos flavonoides, evitando assim a 
interferência de outras substâncias fenólicas (WOISKY, 1996). 

Pacheco et al. (2013) ao estudar o extrato hidroalcoólico das folhas frescas de 
Petiveria alliacea L. concernente a família Phytolaccaceae, encontrou não mais que 
2,5 mg de quercetina g-1 para os flavonoides totais e somente 8 mg EAG g-1 para os 
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fenólicos totais. Diante desse fato, certifica-se que dentre as espécies comparadas, a 
G. gorazema possui maior teor tanto de fenólicos como de flavonoides totais. 

 
CONCLUSÃO 

Infere-se com o presente estudo que os extratos dessa espécie possuem 
metabolitos secundários importantes para a terapêutica e, portanto necessita que seja 
continuado para que possam ser quantificados outros metabólitos secundários 
presente na espécie estudada. 
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MONITORAMENTO DOS NÍVEIS E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E 
POLICÍCICOS AROMÁTICOS EM ALGAS MARINHAS DE OCORRÊNCIA 
NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS – BA 
 
Carla Larissa Costa Meira dos Santos2, Rosane Moura Aguiar3, Djalma Menezes 
de Oliveira3, Carlos Wallace do Nascimento Moura4 
 
RESUMO: A maior parte dos hidrocarbonetos antropogênico em ambientes 
marinhos vem do petróleo de refinarias e portos, geralmente resultantes de falhas 
durante a captação e transporte, descuido na eliminação de águas de tanques de 
lastros ou o mau funcionamento de estações de águas residuais. Algas marinhas 
podem ser usadas como bioindicadores de poluição devido a sua abundância em 
sistemas aquáticos e a habilidade de incorporar compostos orgânicos lipofílicos da 
água. A contaminação petrogênica de um ecossistema pode ser avaliada pela 
identificação e quantificação de biomarcadores característicos, encontrados na 
fração de hidrocarbonetos alifáticos (n-alcanos C-18 a C-32), isoprênicos (pristano 
e fitano) e policíclicos aromáticos. Permitindo avaliar índices de poluição de uma 
região e seus impactos sobre sua população e turismo. Este trabalho teve como 
objetivo o desenvolvimento de metodologia para avaliação os índices de 
hidrocarbonetos  em algas marinhas, como indicadores dos níveis de poluição 
deste ambiente. As algas foram coletadas em diferentes pontos da Baia de Todos 
os Santos submetidas a extrações com solventes orgânicos e análise por 
cromatografia gasosa com detector de ionização de chama e por cromatografia 
gasosa acoplada a espectrometria de massas. Concentrações elevadas dos 
hidrocarbonetos alifáticos lineares testados e do hidrocarboneto ramificado 
isoprênico nas amostras de algas sinalizam impacto ambiental nesta região, 
ocasionado por contaminação petrolífera. 
PALAVRAS CHAVE: Hidrocarbonetos, BTS, algas. 
 
MONITORING OF LEVELS AND HYDROCARBONS ALIPHATIC AND 
AROMATIC POLICÍCICOS IN SEAWEED OCCURRENCE IN BAIA DE TODOS 
OS SANTOS – BA 
Carla Larissa Costa Meira dos Santos2, Naiara Maia Oliveira3, Rosane Moura 
Aguiar4, Djalma Menezes de Oliveira4 
 
ABSTRACT: Most anthropogenic hydrocarbons in marine environments has been 
the ports and oil refineries, usually resulting from failures during the raising and 
transport , careless disposal of the ballast water tanks or malfunction of sewage 
plants. Seaweed can be used as bio-indicators of pollution due to its abundance in 
aquatic systems and the ability to incorporate lipophilic organic compounds from 
water. The petrogenic contamination of an ecosystem can be evaluated by 
identifying and quantifying characteristic biomarker found in fraction aliphatic 
hydrocarbons ( n-alkanes C -18 to C -32 ), isoprênicos ( pristane and phytane ) and 
polycyclic aromatic . Allowing assess pollution levels of a region and its impact on 
the population and tourism. This study aimed to develop methodology to assess 
hydrocarbon levels in seaweed as indicators of pollution levels in this environment. 
The algae were collected at different points of the Bay of All Saints subjected to 
extraction with organic solvents and analysis by gas chromatography with flame 
ionization detector and gas chromatography mass spectrometry. High 
concentrations of the tested linear aliphatic hydrocarbons and branched 
hydrocarbon isoprênico algae signal samples in environmental impact this region, 
caused by oil contamination. 
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KEYWORDS: Hydrocarbons, BTS, algae. 
 
INTRODUÇÃO: Os organismos marinhos representam uma valiosa fonte de novos 
compostos químicos. A associação da biodiversidade do ambiente marinho e da 
diversidade química constitui um recurso praticamente ilimitado de novas 
substâncias ativas no domínio do desenvolvimento de produtos bioativos. A 
farmacologia de produtos marinhos apresenta atualmente mais de 35.000 
derivados provenientes de amostras biológicas, com cerca de 150 compostos 
contra células tumorais (ARIF et al., 2004).  
Da mesma forma, algas marinhas podem ser usadas como bioindicadores de 
poluição devido a sua abundância em sistemas aquáticos e a habilidade de 
incorporar compostos orgânicos lipofílicos da água. Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho foi desenvolver metodologia para identificação e quantificação de alcanos 
lineares C18, C19, C20, C24 e C28 e um alcano ramificado, o pristano (2, 6, 10, 
14-tetrametilpentadecano), em diferentes espécies de algas marinhas de 
ocorrência na Baía de Todos os Santos objetivando a utilização de biomarcadores 
característicos para avaliação dos índices de poluição ambiental. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Diferentes espécies de macroalgas marinhas 
(Hypneamu sciformis, Padina boergensenii, Caulerpa scalpelliformis, Ulva lactuca, 
Dictyopteris jamaicensis e Sargassum stenophyllum) (Figura 1) foram coletadas na 
Baía de Todos os Santos nos municípios de Madre Deus classificada aqui como 
área impactada e Bimbarras como área não impactada. As coletas foram 
realizadas no ano de 2014, concentrando-se nas cidades de Bimbarras e Madre de 
Deus. Primeiramente, em Bimbarras, foram coletadas seis espécies, enquanto em 
Madre de Deus foram coletadas sete espécies; no mesmo ano, a segunda coleta 
concentrou-se em Madre de Deus, onde foram recolhidas onze espécies. 
As frações de hidrocarbonetos foram obtidas a partir de 5,0g das amostras através 
de extração em aparelho soxhlet, por sete horas, com n-hexano:diclorometano 
(50:50). Após remoção do solvente, as frações foram purificação em coluna 
cromatográfica em sílica gel 60, tendo como eluente hexano. As amostras 
purificadas foram analisadas por CG-EM, modelo Varian 431-GC, acoplado a 
espectrômetro de Massas Varian 200MS, com analisador TRAP. O gás de arraste 
foi o hélio com um grau de pureza de 99,999% e coluna capilar VF-5MS, 30M X 
0,25mm (Varian).  
A identificação e quantificação dos hidrocarbonetos alifáticos a serem testados 
foram realizadas pela correlação com padrões dos hidrocarbonetos pristano 
(2,6,10,14-tetrametilpentadecano), C18 (octadecano), C19 (nonadecano), C20 
(eicosano),  C24 (tetraeicosano) e C28 (octaeicosano). A análise por GC-ES dos 
padrões permitiu fornecer os tempos de retenção e áreas de picos em diferentes 
concentrações (2,0; 1,5; 1,0; 0,75 e 0,50 ppm) de cada substância. A partir da 
curva analítica construída para cada padrão de hidrocarboneto, as amostras foram 
analisadas. 
Figura 1. Aspecto geral de algumas espécies de algas encontradas na      Baía de 
Todos os Santos. (a) Padina boergens  (b) Caulerpa scalpelliformis(c) Ulva lactuca  
(d) Dictyopteris jamaicensis  (e) Sargassum stenophyllu. 

 
 



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 
394 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A coleta realizada em Bimbarras, em 2014, 
forneceu resultado com indicativo de que esta região não se caracteriza como zona 
de controle (não impactada), uma vez que os hidrocarbonetos testados foram 
detectados, levando-se em consideração a presença do hidrocarboneto ramificado 
pristano, como indicativo da contaminação petrolífera. O que levou a exclusão da 
área para a coleta. Por encontrar-se com foco inicial de trabalho, Madre de Deus 
permaneceu como única área monitorada. As coletas realizadas na área impactada 
de Madre de Deus, entre os anos de 2014 a 2015 (tabela 1), apontam para a 
contaminação petrolífera na BTS. Os resultados obtidos na coleta realizada no ano 
de 2014 estão apresentados no gráfico representado na figura 3 e os mesmos 
denotam a viabilidade do monitoramento ambiental da região, utilizando algas 
marinhas como bioindicadores. 
Na tabela 1 encontram-se os valores mínimos e máximos para as concentrações 
de hidrocarbonetos alifáticos (µg.g-1)  extraídos de amostras de algas coletadas na 
Baía de Todos os Santos no período de 2014-2015. 
Tabela 1. Valores mínimos e máximos encontrados para concentrações de 
hidrocarbonetos alifáticos (µg.g-1) em algas. 

Hidrocarbonetos 

alifáticos 
Bimbaras/2

014 
Madre de 

Deus/2014 
Madre de 

Deus/2015 
Madre de 

Deus/2015 

Pristano 3,83 - 11,44 15,66 - 71,88 0,44 - 2,60 0,60 - 7,41 

C18 0,59 - 3,29 4,70 - 41,05 nd 2,04 - 3,54 

C19 0,94 - 3,49 4,79 - 16,85 0,18 - 0,42 1,46 - 2,54 

C20 0,9 - 2,37 3,15 - 10,47 0,53 - 0,83 1,43 - 2,27 

C24 0,09 - 2,07 0,10 - 0,70 0,09 - 0,12 0,38 - 1,56 

C28 0,59 - 4,05 nd 0,05 - 1,19 nd 

nd = não determinado 
 
CONCLUSÃO: Concentrações elevadas dos hidrocarbonetos alifáticos lineares 
testados e do hidrocarboneto ramificado isoprênico (pristano) nas amostras de 
algas marinhas de ocorrência na BTS sinalizam impacto ambiental nesta região, 
ocasionado por contaminação petrolífera.  
Tem-se com a conclusão deste trabalho o indicativo da viabilidade do 
monitoramento ambiental da BTS a partir de macroalgas de ocorrência nesta 
região. Permitindo que as mesmas sejam utilizadas como bioindicadores de para 
hidrocarbonetos.  
As variações nas concentrações anuais revelam a necessidade da continuidade da 
análise, bem como o aumento da frequência de coletas, salientando a necessidade 
da busca de outra área de controle, em substituição a Bimbarras, dentro da BTS. 
 
AGRADECIMENTOS: Os agradecimentos irão à orientadora do projeto a Prof.ª 
Dr.ª Rosane Moura Aguiar, aos demais professores e colegas colaboradores, à 
FAPESB que financiou todo o projeto, viabilizando a realização do mesmo e à 
UESB que permitiu-nos usar dos seus recursos para a concretização do trabalho. 
 
 



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 
395 

 

REFERÊNCIAS 
 ARIF JM, AL-HAZZANI AA, KUNHI M, AL-KHODAIRY F. Novel marine 
compounds: anticancer or genotoxic? Journal of Biomedicine and 
Biotechnology, v. 2, p. 93-98, 2004. 

 Crespo, M. O. P.; Yusty, M. A. L. Ecotoxicology and Environmental Safety, 
57 (2004) 226–230.  
 Montone, R.C.; Taniguchi, S.; Sericano, J.; Weber, R.R.; Lara, W.H. Sci. 
Total Environ., 277 (2001) 181–186. 
 Torres, M. A.; Barros, M. P.; Campos, S. C. G.; Pinto, E.; Rajamani, S.; 
Sayre, R. T.; Colepicolo, P.Ecotoxicol. Environ. Safety, 71 (2008) 1. 
 Youngblood, W. W.; Blumer, M.; Guillard, R. L.; Fiore, F. Mar. Biol.1971, 
8, 190. 
 Youngblood, W. W.; Blumer, M.; Mar. Biol.1973, 21, 163.  
 Celino, J. J.; Queiroz, A. F. de S.; Rem: R. Esc. Minas 2006,  59, 265. 
 Novoa, A. V.; Motidome, M.; Mancini-Filho, J.;Linares, A. F.; Tanae, M. 
M.; Torres, L. M. B.; Lapa, A. J. Braz. J. Pharm. Sci.2001, 37, 373. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
396 

 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA REMOÇÃO DE 

POLUENTES EM MEIO AQUOSO1
 

 

Cristiane dos Santos Soares
2
, Fábio Welligton Andrade de Jesus

3
, Alexilda Oliveira de Souza

4
. 

Resumo 

O aumento das atividades industriais tem causado preocupações no que diz respeito à 

preservação ambiental. Neste contexto as indústrias têxteis se destacam por utilizarem 

uma grande quantidade de água e gerarem grandes volumes de efluentes, 

contribuindo desta forma para intensificação dos problemas ambientais. Algumas 

alternativas têm sido propostas para o tratamento destes efluentes, como adsorção e 

os processos oxidativos avançados (POA), em que se destaca o processo Fenton 

heterogêneo. O presente trabalho apresenta a preparação de carvões ativados e 

impregnação destes com óxido de ferro, utilizados em ensaios com o corante azul de 

metileno em solução aquosa. Foram produzidos carvões ativados com carbonato de 

sódio e ácido fosfórico, os mesmos foram também impregnados com 20, 30 e 50% de 

ferro e utilizados na adsorção e degradação do corante azul de metileno. Avaliando a 

eficiência na cinética dos materiais suportados com ferro, o carvão ativado com 

carbonato de sódio e impregnado com 20% de ferro foi o que apresentou uma 

eficiência maior, com um percentual de 40,63%, os demais materiais apresentaram 

eficiências menores com percentuais máximos inferiores a 30%. Nos testes de 

adsorção foram encontrados percentuais máximos de 92,34 e 100% para as amostras 

de carvões ativados. Desta forma é possível inferir que os carvões ativados 

preparados não se apresentam como bons suportes catalíticos por apresentarem 

baixa eficiência na degradação do corante utilizado, no entanto são excelentes 

materiais adsorventes. 

Palavras-chave: Carvões ativados, suportes catalíticos, Fenton. 

 

ALTERNATIVE MATERIALS DEVELOPMENT FOR POLLUTANT REMOVAL 

IN HALF AQUOSO1 

Abstract  

The increase in industrial activities has caused concern with regard to environmental 

preservation. In this context the textile industries stand out by using a lot of water and 

generate large volumes of wastewater, thus contributing to intensification of 

environmental problems. Some alternatives have been proposed for the treatment of 

these effluents, such as adsorption and advanced oxidation processes (AOP), which 

highlights the heterogeneous Fenton process. The present work shows the preparation 

of activated carbon and impregnating these with iron oxide used in experiment with 

methylene blue dye in aqueous solution. Activated carbons were produced with sodium 

carbonate and phosphoric acid, they were also impregnated with 20, 30 and 50% of 
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iron and used in adsorption and degradation of methylene blue dye. Evaluating the 

efficiency in the kinetics of the materials supported with iron, activated carbon with 

sodium carbonate and impregnated with 20% iron showed the greater efficiency, with a 

percentage of 40.63%, the other materials had lower efficiencies with percentages 

maximum less than 30%. In adsorption tests were found maximum percentage of 92,34 

and 100% for activated carbons samples. Thus it is possible to infer that the prepared 

activated carbons are not presented as good catalyst supports because of their low 

efficiency in the degradation of dye used, however are excellent adsorbent materials. 

Keywords: activated carbons, catalyst supports, Fenton. 

Introdução 

Atualmente a preocupação com o meio ambiente está se tornando cada vez 

maior, isto devido à intensificação dos problemas ambientais que a cada dia se tornam 

mais críticos. Efeitos desta problemática podem ser observados através das 

alterações na qualidade do solo, ar e principalmente da água. A contaminação das 

águas é sem dúvida um dos grandes problemas da atualidade e neste contexto o setor 

têxtil apresenta destaque por utilizar grandes quantidades de água e gerar grandes 

volumes de efluentes. 

Diante disso tem se buscado métodos eficientes que possam ser aplicados no 

tratamento destes efluentes. Os Processos Oxidativos Avançados (POA) têm se 

apresentado como uma alternativa de grande eficiência, em que se utiliza reações de 

oxidação iniciadas por radicais hidroxilas (HO). Neste processo contaminantes 

orgânicos são convertidos em dióxido de carbono, água e sais inorgânicos (SILVA, 

OLIVEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Dentre os POA o processo de Fenton se destaca por ser uma fonte poderosa 

de radicais hidroxila a partir da mistura de sais de ferro e peróxido de hidrogênio 

(SILVA, OLIVEIRA e NOGUEIRA, 2004). 

Fe2+ +  H2O2  Fe3+ + OH- + OH. 

Dentre os materiais mais utilizados na remoção de poluentes aquáticos o 

carvão ativado apresenta um especial destaque por apresentar excelentes 

características adsorventes. Além disso tem sido muito utilizado também como suporte 

catalítico, por apresentar diversas características desejáveis como alta estabilidade, 

propriedades mecânicas adequadas e grande área superficial, mantendo a fase ativa 

catalítica dispersa (CASTRO et al., 2009). 

 Neste trabalho foram produzidos carvões ativados, os mesmos foram utilizados 

como materiais adsorventes e também como suportes catalíticos em que foram 

aplicados como catalisadores na reação de degradação do corante azul de metileno 

por um mecanismo do tipo Fenton heterogêneo. 
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Materiais e Métodos 

A primeira etapa após a obtenção da matéria prima – fornecida por uma fábrica 

de sorvetes da cidade de santo Antônio, Bahia -, foi o tratamento desta: os caroços de 

cajá foram lavados com água corrente e, posteriormente, expostos ao sol. Em seguida 

foram levados a estufa de circulação de ar por 24 horas e triturados em moinhos de 

facas com abertura de 2 mm para obtenção do pó. 

Na preparação dos carvões ativados com Na2CO3 o pó do caroço de cajá foi 

colocado em contato com o agente ativante à temperatura ambiente por 

aproximadamente uma hora.  A calcinação foi realizada à temperatura de 450 °C 

durante 120 minutos com rampa de aquecimento de 10°C/minuto. Após, os carvões 

ativados foram levados a um dessecador por 48 horas. Em seguida, foram macerados, 

pesados e acomodados devidamente. Para preparação dos carvões ativados com 

ácido fosfórico, o pó do caroço de cajá foi pesado e colocado em contato com o 

reagente num rota-evaporador à 60 °C e 30 rpm durante 60 minutos. Em seguida foi 

mantido numa estufa por 48 horas à temperatura de 100 °C. Após foi levado à mufla 

durante 120 minutos às mesmas condições já descritas. Após, os carvões foram 

levados a um dessecador por 48 horas. Em seguida foram macerados, pesados e 

acomodados devidamente. 

Para impregnação dos carvões ativados foi utilizada uma solução de nitrato de 

ferro, para obtenção de materiais com 20, 30 e 50% de ferro. O reagente utilizado para 

impregnação foi misturado ao carvão ativado em seguida uma pequena quantidade de 

água foi acrescentada. Essa mistura permaneceu na estufa a 100°C por 48 hs. Em 

seguida o material foi calcinado a 500°C durante 120 minutos. 

Para realização dos ensaios de degradação foi pesada uma massa de 0,010 g 

do material suportado, foi acrescentado um volume de 10 ml da solução do azul de 

metileno na concentração de 25 pm, e 0,2 ml do peróxido de hidrogênio na 

concentração de 30% (p/v). Os tubos foram mantidos sob agitação e após intervalos 

predeterminados de tempo, os mesmos foram retirados, um volume de 0,2 ml de 

solução saturada de sulfito de sódio foi acrescentado, os tubos foram levados à 

centrifuga por 10 minutos e após foi feita leitura do sobrenadante em 

espectrofotômetro UV/VIS, no comprimento de onda máximo do azul de metileno (λmáx 

= 665 nm). 

      Para os experimentos de adsorção foram utilizados os carvões ativados com 

carbonato de sódio e ácido fosfórico. Foram mantidas as mesmas condições que para 

os experimentos de degradação, eliminando-se as etapas de adição de peróxido de 

hidrogênio e sulfito de sódio. 
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Resultados e Discussão 

 

TABELA 1. Descrição das amostras 

Compósitos Fe2O3/carvão ativado Identificação 

Fe2O3/carvão ativado com Na2CO3 com 20% de ferro CA1 

Fe2O3/carvão ativado com Na2CO3 com 30% de ferro CA2 

Fe2O3/carvão ativado com Na2CO3 com 50% de ferro CA3 

Fe2O3/carvão ativado com H3PO4 com 20% de ferro CA4 

Fe2O3/carvão ativado com H3PO4 com 30% de ferro CA5 

Fe2O3/carvão ativado com H3PO4 com 50% de ferro CA6 

 

  Com base nos resultados obtidos para a reação Fenton Heterogêneo, verificou-

se que as amostras ativadas com carbonato de sódio (CA1, CA2 e CA3), 

apresentaram aumento em suas eficiências com o tempo de contato, os percentuais 

máximos foram obtidos no tempo de 120 minutos. CA1 foi a que apresentou uma 

maior eficiência de 40,63%. Para CA2 e CA3 foram obtidos percentuais máximos de 

28,93 e 29,72% respectivamente. A maior eficiência obtida com a amostra CA1 pode 

estar ligada ao fato desta amostra conter um menor teor de ferro, acredita-se que os 

percentuais obtidos podem estar associados à adsorção do carvão ativado e não à 

degradação como esperado. É provável que a deposição de ferro bloqueou os sítios 

de adsorção do carvão ativado resultando em baixos percentuais, desta forma 

acredita-se que não houve degradação do corante. Para as amostras ativadas com 

ácido fosfórico a eficiência destas foram ainda menores, de 24,98; 24,50 e 23,78% 

para CA4, CA5 e CA6 respectivamente. Da mesma forma que para as amostras 

ativadas com carbonato de sódio, acredita-se que estes resultados são decorrentes de 

um processo de adsorção e não de degradação como previsto. Os resultados 

referentes à cinética de adsorção apontaram resultados excelentes para ambos os 

carvões. Para o carvão ativado com carbonato de sódio foi encontrado um percentual 

máximo de adsorção de 92,34% no tempo de 30 minutos e para o carvão ativado com 

ácido fosfórico o percentual máximo de adsorção ocorreu no tempo de 60 minutos 

onde foi alcançada a máxima eficiência do material com o percentual de adsorção de 

100%. 
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Conclusões 

Os experimentos realizados revelaram que os carvões ativados preparados 

com as metodologias descritas podem vir a se constituírem como excelentes materiais 

adsorventes. No entanto os estudos de degradação indicam que os mesmos não 

podem ser considerados como bons suportes catalíticos, já que a eficiência dos 

mesmos frente aos estudos com o corante azul de metileno na concentração de 25 

ppm não foram satisfatória.  
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O PROBLEMA DE DOIS CORPOS PARA O POTENCIAL COULOMBIANO A NÍVEIS CLÁSSICO E 

QUÂNTICO: O PAPEL DAS SIMETRIAS¹ 

Damares Santos Silva Borges², Ronaldo Silva Thibes³ 

RESUMO 

O problema de interação entre duas partículas sujeitas a um potencial coulombiano possui 

grande interesse científico, histórico e didático. Esse problema vem sendo abordado 

sistematicamente desde Newton, com o estudo da interação entre os corpos, que culminou na 

enunciação da Lei da Gravitação Universal, até nos primórdios da mecânica quântica, onde 

Bohr, na tentativa de estabelecer uma teoria atômica, propôs o modelo do átomo de 

hidrogênio tratando da interação coulombiana entre duas partículas (elétron e próton). Nesse 

sentido, objetivamos neste trabalho explorar esse problema dos pontos de vista clássico e 

quântico, onde propomos uma abordagem didática em que esses dois problemas são 

estudados simultaneamente comparando suas simetrias. Para isso, fizemos um estudo do 

problema do ponto de vista clássico, através de livros-texto de mecânica clássica como 

Goldstein (2002) e Lemos (2007), onde foram analisados resultados importantes como 

equações de movimento, quantidades conservadas e equação da órbita. Fizemos também uma 

análise do problema em sua abordagem quântica, utilizando principalmente o texto de 

mecânica quântica de Griffiths (2005), abordando resultados como equação radial, espectro do 

átomo de hidrogênio e momento angular e por fim, fizemos uma análise comparativa das duas 

abordagens, discutindo pontos como hamiltoniana, trajetória, quantidades conservadas e 

órbita a partir das duas óticas e observando como essas duas visões estão relacionadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Dois corpos; Potencial coulombiano; Teorias clássica e quântica. 

 

THE TWO-BODY PROBLEM FOR THE COULOMB POTENTIAL AT CLASSIC AND QUANTUM 

LEVELS: THE ROLE OF SYMMETRIES¹ 

 

ABSTRACT 

The problem of interaction between two particles subject to a Coulomb potential has great 

scientific, historical and educational interest. This issue has been systematically approached 

since Newton, with the study of the interaction between the bodies, which led to the 

enunciation of the Universal Law of Gravitation, even in the early days of quantum mechanics, 

where Bohr, trying to establish an atomic theory, proposed the model of the hydrogen atom 

dealing with the Coulomb interaction between two particles (electron and proton). In this 

sense, this study aimed to explore this issue of the classical and quantum points of view, where 

we propose a didactic approach in which these two problems are studied simultaneously 

comparing their symmetries. For this, we studied the problem of the classical point of view, 

through textbooks of classical mechanics as Goldstein (2002) and Lemos (2007), in which we 
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analyzed important results as equations of motion, conserved quantities and orbit equation. 

We also provided a problem analysis in a quantum approach, using mainly the text of quantum 

mechanics of Griffiths (2005), approaching results as radial equation, hydrogen atom spectrum 

and angular momentum and finally we made a comparative analysis of the two approaches, 

discussing points as Hamiltonian, trajectory, conserved quantities and orbit from both optical 

and observing how these two views are related. 

KEYWORDS: Classical and quantum theories; Coulomb potential; Two-body problem. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo do problema de dois corpos, com interação descrita por potencial 

dependente apenas da distância, tem relevante interesse científico, histórico e didático, 

especialmente quando se trata de uma força central coulombiana. 

No século XVII surgiram os notáveis trabalhos de Isaac Newton (1642-1727), que 

sistematizou o estudo de interação entre corpos para um caso específico, quando se tem a 

ação de uma força central gravitacional que gera um potencial do tipo V =  GmM/r. Newton 

consolidou esse problema, em sua abordagem clássica, com a Lei da Gravitação Universal, que 

em sua principal obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, estabeleceu qual a 

natureza da força que agia em sistemas de duas massas pontuais separadas por uma distância 

r. Desde então, intensificaram-se os estudos envolvendo problemas de potenciais centrais, em 

que foram estabelecidas suas equações de movimento, leis de conservação, classificação das 

órbitas etc. 

Esse mesmo problema de interação entre duas partículas, sujeitas a um potencial do 

tipo V = k/r, desempenhou papel muito importante no desenvolvimento da mecânica quântica, 

principalmente no estudo do átomo de hidrogênio, onde também foram desenvolvidos 

estudos que determinaram suas funções de onda, quantidades conservadas, estados de 

energias, órbitas entre outras coisas. De fato, é notório que as forças eletrostática e 
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gravitacional clássicas têm a mesma dependência funcional, proporcional ao inverso do 

quadrado da distância. 

        Com base nisso, investigamos acerca do problema de dois corpos para o potencial 

coulombiano em níveis clássico e quântico, visando identificar simetrias. Em particular 

discutimos comparativamente como tais simetrias são abordadas nestes dois níveis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  Para a realização deste trabalho, inicialmente foi feito um estudo sobre os aspectos 

clássicos da interação entre duas partículas sob a ação do potencial coulombiano. A 

bibliografia escolhida se baseou nos próprios livros utilizados ao longo da graduação, a saber: 

Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana do João B. Neto, que em diversos capítulos 

(3, 8, 12) aborda o problema de dois corpos clássico, descrevendo suas equações de 

movimento, princípios de conservação etc.; o livro Mecânica Analítica de Nivaldo A. Lemos, 

que trata do mesmo problema nos capítulos 1, 7 e 9; e o livro Classical Mechanics de autoria 

de Hebert Goldstein, Charles P. Poole e John L. Safko. Este último é um livro muito utilizado 

nos estudos de Mecânica Clássica, tendo sua primeira publicação em 1950, em especial, tem 

um capítulo inteiro dedicado ao problema de Força Central. 

Na segunda parte do trabalho, abordou-se o problema de dois corpos para o potencial 

coulombiano do ponto de vista quântico. A principal bibliografia utilizada para tal estudo foi 

Introduction to Quantum Mechanics de David J. Griffiths. O motivo de tal escolha se deu, 

essencialmente, por ser um livro que aborda Mecânica Quântica de maneira mais simples, 

alcançando os alunos a nível de graduação, ao contrário de livros mais utilizados da área, que 

exigem um conhecimento mais rebuscado. 

Finalmente, a fim de cumprir o objetivo do trabalho, foi feita uma comparação entre as 

duas abordagens citadas, onde foi feita uma análise das simetrias envolvidas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Fazendo uma análise comparativa das duas abordagens (clássica e quântica) para o 

problema de dois corpos sob a ação de um potencial coulombiano, podemos comparar as 

hamiltonianas nos dois casos. Tanto a hamiltoniana clássica quanto a quântica possuem o 

mesmo papel e está relacionada com a energia total do sistema, a diferença é que na teoria 

quântica, a hamiltoniana é tratada como operador hermitiano atuando nas funções de onda 

obtendo uma equação de autovalores. 

  Comparamos também o conceito de trajetórias nos dois casos, onde verificamos que 

no modelo clássico as trajetórias são caracterizadas por parâmetros reais que podem ser 

totalmente determinados. Já na teoria quântica o que temos são funções de onda, funções 

complexas  distribuídas no espaço, no entanto, na medição das partículas, elas estão 

localizadas em pontos, daí o que se tem é que a interpretação dessas funções de onda é uma 

interpretação estatística. O resultado que se encontra é sempre uma probabilidade de se obter 

a possível localização da partícula. 

Analisamos as quantidades conservadas sob o ponto de vista das duas teorias. 

Classicamente, tem-se a conservação do momento angular e da energia total. Do ponto de 

vista quântico do problema, tem-se também a conservação da energia, o valor esperado da 

hamiltoniana é sempre a energia total. Além disso, na teoria quântica fala-se também em 

níveis de energia, ou seja, existem estados como energia total definida, trazendo um 

importante resultado: a energia é quantizada. Em relação ao momento angular, na teoria 

quântica o momento angular é tratado com um operador hermitiano, e trabalha-se com 

autovalores e autofunções desse operador momento. Ao contrário da teoria clássica, não é 

possível determinar completamente o vetor momento angular, pois as componentes do 

momento são observáveis incompatíveis de acordo com o princípio da incerteza.  Dessa forma, 

tem-se estados do momento angular onde estão contidos os possíveis momentos angulares. 

Um resultado muito importante encontrado no estudo do problema do ponto de vista 

clássico, foi a equação da órbita, onde a depender do comportamento da energia; maior, 

menor ou igual a zero; a órbita do problema mudaria sua natureza, que poderia ser 

hiperbólica, parabólica ou elíptica. Na teoria quântica, além disso, chega-se ao resultado que, 

além da energia, os raios das órbitas também são quantizados, ou seja, para cada estado 

estacionário existe um comprimento de raio diferente. 
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CONCLUSÕES 

A teoria de representações de maneira geral pode enriquecer bastante a física, 

explicando e melhorando conceitos fundamentais tanto na abordagem clássica quanto 

quântica.  O problema de interação entre dois corpos se mostra rico em simetrias gerando um 

importante arcabouço teórico ao qual podem ser aplicadas de maneira satisfatória as ideias de 

teoria de representações. 
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RESUMO 
 
No Brasil o gênero Erythroxylum possui cerca de 74 espécies, onde as mesmas são 
caracterizadas pela presença de alcaloides tropânicos e outras classes químicas 
importantes. Por isso, o interesse de se estudar essas espécies para avaliar sua 
fitoquímica, atividade antioxidante e antibacteriana. Inicialmente, utilizou-se os extratos 
brutos etanólicos de Erythroxylum macrocalyx e Erythroxylum affine, onde os mesmos 
foram particionados em quatro frações. Essas frações foram analisadas por meio de 
métodos cromatográficos e foram realizados ensaios para avaliar suas atividades 
antioxidante e antimicrobiana. Os extratos brutos utilizados demonstraram boa 
atividade antioxidante e alto teor de compostos fenólicos, no entanto, as bactérias 
utilizadas não foram sensíveis aos extratos. Estes resultados encorajam pesquisas 
mais aprofundadas com intuito de isolar compostos e elucidar suas estruturas, servido 
assim para desenvolvimento de novos fármacos.    
 
PALAVRAS – CHAVE: Antibacteriano, Antioxidante, Erythroxylum, Fitoquímica 

 
STUDY AND EVALUATION OF PHYTOCHEMICAL ANTIMICROBIAL AND 

ANTIOXIDANT ACTIVITIES PHYTOCHEMICALS LEAVES OF TWO SIMILAR 
SPECIES Erythroxylum 

 
ABSTRACT  
 
In Brazil the Erythroxylum genus has about 74 species, where they are characterized 
by the presence of tropane alkaloids and other major chemical classes. Hence the 
interest in studying these species to evaluate their phytochemical, antioxidant and 
antibacterial activity. Initially we used the ethanol crude extract of Erythroxylum 
macrocalyx and Erythroxylum affine, where they were partitioned in four fractions. 
These fractions were analyzed by chromatographic methods and assays were 
performed to evaluate antioxidant and antimicrobial activity. These results encourage 
further research in order to isolate compounds and elucidate their structures as well 
suited for development of new drugs. 
 
KEYWORDS: antibacterial, antioxidant, Erythroxylum, phytochemistry 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
As espécies em estudo pertencem a família Erythroxylaceae, que possui quatro 
gêneros e cerca de 240 espécies, sendo que os principais locais de ocorrência são 
Venezuela, Brasil e Madagascar. Uma grande maioria das espécies faz parte do 
gênero Erythroxylum P. Browne1,2. No Brasil, esse gênero possui 74 espécies de 
distribuição restrita3. O interesse por esse gênero foi intensificado no século XIX, 
depois da descoberta das suas propriedades farmacológicas demonstradas pelas 
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folhas da Erythroxylum coca Lam., que há muito tempo eram utilizadas por índios da 
região dos Andes da América do Sul. Os componentes fitoquímicos do gênero 
Erythroxylum são caracterizados pela presença de alcalóides tropânicos, onde 
destaca-se a cocaína que é produzida de forma natural pela E. coca Lam., sendo 
empregada no passado como anestésico local em pequenas cirurgias4,5. Com base 
nas propriedades medicinais das espécies desse gênero é importante estudar suas 
atividades biológicas, como por exemplo, atividade antibacteriana e antioxidante, bem 
como suas características fitoquímicas. Dessa forma, os resultados desses estudos 
podem fornecer futuramente informações importantes a cerca desses vegetais e de 
suas substâncias isoladas, podendo assim servir como protótipos para o 
desenvolvimento de novos fármacos para tratamento de processos associados com o 
estresse oxidativo, como câncer, aterosclerose e envelhecimento, bem como, novos 
antibacterianos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Inicialmente as plantas foram identificadas no Herbário da UESB e em seguida 
confirmada por um especialista. Os extratos foram feitos com as folhas dos vegetais e 
maceradas em etanol 95% PA. Para a obtenção da fração total de alcaloides (FTA) 
utilizou-se 1 g do extrato bruto etanólico (EBE) de Erythroxylum macrocalyx e 
Erythroxylum affine e as mesmas foram dissolvidas individualmente em metanol PA 
sobre agitação e foi adicionado ácido clorídrico a 1% até alcançar pH 2. Em seguida 
fez-se partição líquido-líquido, obtendo-se a fração diclorometano 1 que foi separada. 
Após isso a fração aquosa ácida foi tratada com hidróxido de amônio 5% até atingir pH 
em torno de 10,0. Essa fração foi particionada sucessivamente com diclorometano, 
acetato de etila e n-butanol. Por ultimo, as frações foram concentradas em 
rotaevaporador, exceto para a fração butanólica. As amostras foram testadas em 
placas de cromatografia em camada delgada, e reveladas em UV 365 nm, 254 nm, 
iodo e reagente de Dragendorff para avaliar a presença ou não de alcaloides6. O perfil 
cromatográfico foi determinado através de cromatografia de camada delgada (CCD), 
utilizando placas de vidro com 10 cm por 5 cm e 10 cm por 7 cm, foi avaliado os EBE  
e frações. Em seguida utilizou-se cromatografia em coluna para separação dos 
fitoconstituintes, onde foi aplicado na mesma cerca de 2,920 g da fração hexânica da 
E. macrocalyx. A quantificação de compostos fenólicos foi determinado pelo ensaio 
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, adicionando-o ao EBE’s e solução saturada 
de Na2CO3 e posteriormente incubados. Mediu-se a absorbâncias à 750 nm. Foi usada 
uma curva padrão de solução de quercetina nas concentrações de 3,3, 10, 25, 50 e 
100 μg/mL7. Realizou-se as análises em triplicata. Na determinação da atividade 
antioxidante foi utilizado o método do sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila 
(·DPPH), onde os extratos foram diluídos para 1mg/mL e posteriormente preparados 
uma solução com o reagente ·DPPH8. Para a atividade antibacteriana os EBE’s foram 
testados frente às cepas de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 
através do método de KIRB E BAUER (1966)9. Todas as análises foram realizadas em 
triplicata.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
As frações diclorometano 1 (FD1), diclorometano 2 (FD2) e acetato de etila 1 (A1)  de 
E. macrocalyx e E. affine foram avaliadas quanto a presença de alcaloides após a 
obtenção da fração total de alcaloides (FTA). Utilizando o reagente de Dragendorff, 
nas placas de CCD, foi evidenciado a presença de alcaloides nas três frações em 
teste da E. macrocalyx, por reagir com o reagente em questão e apresentar coloração 
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alaranjada nos pontos formados na placa. Já a E. affine não demonstrou presença de 
alcaloides com a metodologia utilizada. Em um estudo fitoquímico realizado por 
Oliveira (2012)10 de três espécies do gênero Erythroxylum, foi isolado quatro alcaloides 
distintos na espécie Erythroxylum caatingae, onde dois deles são inéditos, sendo que 
neste trabalho os mesmos foram evidenciados com a ajuda do reagente de 
Dragendorff e isolados por meio de técnicas cromatográficas e sua identificação foi 
realizada com a ajuda de infravermelho e resonância magnética nuclear. Dessa 
maneira pôde-se comparar a presença desses compostos com o resultado encontrado 
no presente trabalho, tendo em vista registros de moléculas pertencentes à esta 
classe química. Do fracionamento da E. macrocalyx obteve-se quatro frações, onde 
uma delas foi a fração hexânica. Com cromatografia de coluna essa fração resultou 
em diversas subfrações e as mesmas foram testadas usando o reagente de 
Dragendorff. Assim nenhuma das subfrações apresentou coloração alaranjada que 
indicasse a presença de alcaloides. Na avaliação da atividade antioxidante de E. 
macrocalyx e E. affine, seus extratos brutos etanólicos (EBE’s) demonstraram redução 
do radical estável ·DPPH, gerando uma concentração de 16 e 45 µg/mL, 
respectivamente, para eliminar 50% (IC50) do radical ·DPPH. Além destes resultados, 
foi notório que o extrato de E. affine demonstrou ser 2,5 vezes com maior teor de 
compostos fenólicos quando comparado com o extrato de E. macrocalyx (126 µg de 
equivalentes de ácido gálico/mg de extrato versus 52 µg de equivalentes de ácido 
gálico/mg de extrato). Comparando com o presente estudo, um trabalho avaliou a 
atividade antioxidante da Erythroxylum daphnites, demonstrando que a mesma inibiu o 
radical estável ·DPPH (IC50 4,93 µg/mL) e obteve considerável teor de compostos 
fenólicos, no entanto essa inibição e as quantidades desses compostos foi menor que 
a E. macrocalyx e E. affine, demonstrando a alta atividade dessas ultimas11. A 
atividade bacteriana foi testada frente à S. aureus e P. aeruginosa, utilizando os EBE’s 
de E. macrocalyx e E. affine, sendo que neste estudo nenhuma destas bactérias se 
mostraram sensíveis aos extratos, obtendo halos de inibição de 4 mm para as 
mesmas com a metodologia utilizada. Já em um estudo realizado com o objetivo de 
determinar a atividade farmacológica da Erythroxylim pulchrum, evidenciou grande 
sensibilidade de cepas de S. aureus para o extrato metanólico desta planta e menor 
atividade para a P. aeruginosa pelo método de microdiluição, o que demonstra que 
plantas de mesmo gênero podem ter atividades diferentes12. 
 
CONCLUSÃO 
 
Nos estudos realizados os extratos das duas plantas se mostraram bons antioxidantes 
e também ricos em compostos fenólicos. No entanto não apresentaram atividade 
significativa contra as bactérias testadas. Estes resultados encorajam pesquisas mais 
aprofundadas com intuito de isolar compostos e elucidar suas estruturas, servido 
assim para desenvolvimento de novos fármacos. 
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Estudo cinético da degradação dos ácidos ascórbico, cítrico, tartárico e 
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RESUMO: As polpas de frutas vêm sendo uma alternativa viável para quem busca hábitos 
alimentares mais saudáveis. É rica em minerais, vitaminas e ácidos orgânicos. Os ácidos são 
responsáveis pelo aroma, cor e frescor das frutas. Dentre eles podemos destacar o ácido 
cítrico, ascórbico, tartárico e fumárico. Como as polpas de frutas ficam algum tempo 
armazenadas para comercialização, principalmente na entressafra onde a escassez da fruta é 
maior, ela pode sofrer algumas alterações em sua composição química, principalmente a 
degradação dos ácidos orgânicos, pois, alguns são muito sensíveis a temperatura, cocção e 
luz o que ocasiona perda de qualidade das polpas tanto em relação a nutrientes quanto ao 
próprio sabor. Com isso, objetivou-se acompanhar o comportamento desses ácidos através de 
um estudo cinético durante um ano de estocagem. Dentre os ácidos analisados o encontrado 
em maior quantidade em todas as polpas de frutas foi o cítrico seguido pelo tartárico e 
ascórbico. O ácido cítrico teve a maior taxa de degradação nas polpas de maracujá e graviola 
com valores de 0,0081 e 0,0118 dias

-1
 respectivamente, já nas polpas de morango e umbu o 

ácido com maior taxa de degradação foi o tartárico com valores de 0,0101 dias
-1

 para as polpas 
de morango e 0,0131 dias

-1
 para as polpas de umbu. E através do tempo de meia vida do 

produto poderia ser estimado o prazo de validade em 2 meses para as polpas de graviola e de 
4 meses para as polpas de umbu, com base na degradação do ácido cítrico.  
 
PALAVRAS CHAVE: Ácidos orgânicos, Degradação, Estudo cinético. 
 

TITLE: Kinetic study of the degradation of ascorbic acid, citric, tartaric and 
fumaric in frozen fruit pulps 
 
ABSTRACT: The fruit pulp have been a viable alternative for those seeking healthier eating 
habits is rich in minerals, vitamins and organic acids. The acids are responsible for the aroma, 
color and freshness of the fruit. Among them we can highlight citric acid, ascorbic, tartaric acid 
and fumaric. As the fruit pulps are stored for some time marketing especially in the off season 
where the shortage of the fruit is larger, it may undergo some changes in its chemical 
composition, especially the degradation of organic acids, as some are very sensitive to 
temperature, cooking and light which causes loss of quality of the pulps both in relation to 
nutrients of the actual flavor. With that aimed to monitor the behavior of these acids through a 
kinetic study for a year of storage. Among the analyzed acids found in greater quantities in all 
fruit pulp was citric followed by tartaric acid and ascorbic. The citric acid had the highest rate of 
degradation in the passion fruit pulps and soursop with 0.0081 and 0.0118 days

-1
 values, 

respectively, as in strawberry pulp and umbu acid with higher degradation rate was tartaric with 
values of 0.0101 days-1 for strawberry pulp and 0.0131 days

-1
 for pulp umbu. And through the 

half-life of the product could be estimated shelf life at 2 months for the pulps soursop and 4 
months for the pulps umbu, based on the citric acid degradation. 
KEYWORDS: Organic acids, degradation, kinetic study. 
 
INTRODUÇÃO: O congelamento de polpa de fruta é um método de conservação que preserva 
as características da fruta e permite seu consumo nos períodos de entressafra. Além disso, a 
sociedade está buscando cada vez mais hábitos saudáveis e as polpas de frutas são uma 
ótima alternativa, pois em sua composição há substancias como proteínas, sais minerais e 
ácidos orgânicos na qual são essenciais para a dieta humana (EMBRAPA, 2005). Os ácidos 
orgânicos são responsáveis pelo sabor, aroma e frescor, além de serem excelentes para o 
organismo humano. Dentre esses ácidos podemos destacar o cítrico e o ascórbico. 
O ácido cítrico é encontrado, em maior quantidade, em frutas cítricas e pode ser isolado pelo 
processo de fermentação. O ácido cítrico, tanto encontrado naturalmente na polpa de fruta, 
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como o artificialmente produzido para uso industrial atua na prevenção da turbidez, potencializa 
os conservantes, confere sabor característico, prolonga a estabilidade da vitamina C, reduz 
alterações de cor, realça os aromas e tampona o meio.  
O ácido ascórbico é encontrado em alimentos como frutas cítricas, morango, tomate, brócolis, 
couve-flor entre outros. Suas funções no organismo são variadas, auxilia na resposta imunitária 
do organismo, ajuda no crescimento saudável das células de ossos, dentes, gengiva e 
ligamentos.  
Alguns fatores interferem negativamente na conservação do ácido ascórbico como, exposição 
à luz e a cocção (ORNELLAS, L. 2007). 
Como nas polpas de frutas os ácidos orgânicos sofrem muita influência do ambiente, objetivou-
se neste estudo avaliar a qualidade das polpas durante o período de armazenamento, através 
de um estudo cinético onde é possível determinar o tempo de meia vida e a degradação diária 
do ácido. 
 
MATERIAIS E MÉTODO: As amostras de polpas industrializadas de graviola, morango, 
maracujá, e umbu, foram obtidos em diferentes mercados de Vitória da Conquista - BA. Os 
padrões de ácidos orgânicos utilizados foram: Ácido ascórbico 99% de pureza (Ecibra), Ácido 
cítrico 99,9% de pureza (Belga Química), Ácido fumárico 99% (Dinâmica), Ácido tartárico 99% 
(Vetec). A água utilizada foi obtida do sistema Milli-Q. A determinação dos ácidos tartárico, 
fumárico, ascórbico e cítrico foi realizada em cromatografia líquida de alta eficiência-CLAE, é 
composto de uma bomba serie 200, válvula de amostragem, “loop” de 20 μL e um detector 
Serie 200 UV/VIS, Perkin Elmer (USA).  
Para a separação cromatográfica foi utilizada uma coluna de fase reversa C18 (250 x 4,6 mm, 
5 μm). A fase móvel utilizada para separação dos ácidos foi uma solução aquosa de 
H2O/CH3OH (94:6), com pH ajustado para 2,1 com ácido fosfórico.  
A identificação foi feita através dos tempos de retenção, espectros de absorção e co-
cromatografia quando necessário. A quantificação foi realizada por curva de padronização 
externa com 5 pontos para cada ácido orgânico. As maiores concentrações dos padrões para 
elaboração das curvas foram 0,004; 0,15; 0,2 e 0,5 mg mL

-1
 para os ácidos fumárico,  tartárico 

ascórbico e cítrico, respectivamente. 
Todas as amostras e a fase móvel foram filtradas em um filtro de seringa 0,45 μm (Chromafil 
Xtra 25 mm de diâmetro e 0,2 mm de diâmetro de poro). As amostras de polpas foram 
homogeneizadas com auxílio de um bastão de vidro, diluídas com fase móvel (1/9), filtradas e 
injetadas no cromatógrafo. Esse procedimento foi realizado em cada dia de análise. As 
embalagens foram mantidas sob refrigeração a 5 °C e as análises realizadas durante 360 dias, 
sendo feitas em intervalos de 30 dias. 
Os parâmetros cinéticos de degradação dos ácidos orgânicos nas polpas de frutas foram 
obtidos usando uma equação de primeira ordem, ajustada em função do período de 
armazenamento, conforme descrito na literatura. 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO: Em geral, os teores de ácidos orgânicos diminuem com a 
maturação dos frutos e, por serem importantes fontes de energia respiratória, estes ácidos são 
convertidos ou oxidados em açúcares e utilizados pelas células (ULRICH, 1970; GAMARRA 
ROJAS & MEDINA, 1996). Outros fatores que podem afetar a degradação, principalmente a 
vitamina C em suco de fruta incluem o tipo de processamento, condições de estocagem, tipo 
de embalagem, oxigênio, luz, e pH (ÖZKAN et al., 2004). 
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Na figura 1, podemos perceber que o ácido encontrado em maior quantidade em todas as 
polpas de frutas foi o cítrico seguido pelo tartárico, ascórbico. Além das polpas terem alto teor 
desse ácido em sua composição, o ácido cítrico é muito utilizado como acidulante em sucos de 
fruta, pois o pH dado pelos ácidos naturais não é suficiente para assegurar a estabilidade 
microbiana a longo prazo, o que justifica sua alta concentração nas polpas.          
As concentrações dos ácidos orgânicos são inversamente proporcionais ao tempo de 
estocagem. Na polpa de maracujá a concentração do ácido cítrico é muito superior aos demais, 
mas em contrapartida sua degradação é bem mais rápida e por volta de 120 dias sua 
concentração fica próxima aos demais ácidos, e a partir desse período, todos os ácidos 
mantém o mesmo padrão de degradação. Isso pode ter ocorrido devido, ele ser o ácido em 
maior concentração, sendo assim o mais utilizado nos processos metabólicos.  
A concentração do ácido ascórbico foi superior na polpa de graviola em seguida morango, 
maracujá e umbu. Apesar da polpa de umbu ter menor concentração do ácido ascórbico, foi a 
que demonstrou maior estabilidade, isto é muito importante para a saúde, visto que essa 
vitamina hidrossolúvel participa da síntese de colágeno, atua como antioxidante facilita a 
absorção de ferro no trato intestinal e promove a prevenção de resfriados (COUTO, M.A. L et 
al, 2010). Isso pode estar indicando que, quanto maior a concentração do ácido na polpa maior 
será sua utilização nos processos de respiração. 

Na tabela abaixo podemos perceber que o ácido cítrico teve a maior taxa de 
degradação nas polpas de maracujá e graviola com valores de 0,0081 e 0,0118 dias-1 
respectivamente, já nas polpas de morango e umbu o ácido com maior taxa de 
degradação foi o tartárico com valores de 0,0101 dias-1 para as polpas de morango e 
0,0131 dias-1 para as de umbu. O ácido ascórbico demonstrou índices de estabilidade 
muito bons em todas as polpas analisadas, mas principalmente nas polpas de umbu e 
maracujá onde os tempos de meia vida foram de 161,2 e 141,4 dias.  
As cinéticas de degradação dos ácidos orgânicos em função do período de estocagem 
permitem que conheçam a qualidade da polpa durante a estocagem, além disso, 
podemos determinar o período de validade das polpas com base na cinética de 
degradação do ácido cítrico ou ascórbico, visto que eles são ácidos de extrema 
importância para a qualidade e frescor das polpas. 



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 
413 

 

 
Considerando como concentração mínima aceitável o valor equivalente a 50% do teor 
inicial, o prazo de validade remanescente do produto poderia ser estimado em 2 mês 
para as polpas de graviola e de 4 meses para as polpas de umbu, com base na 
degradação do ácido cítrico. 
 
CONCLUSÃO: Neste estudo ficou evidente um decréscimo nos teores dos ácidos orgânicos 
analisados durante o período de estocagem. Dessa maneira conclui-se que é necessário que o 
consumo do produto seja o mais rápido possível e que haja uma adequação do período de 
validade das polpas de acordo com a degradação dos ácidos, evitando assim, que o 
consumidor adquira um produto de qualidade inferior. 
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ESTUDO CINÉTICO DE REAÇÕES QUÍMICAS ELEMENTARES VIA 
MÉTODO DE MONTE CARLO 

CHEMICAL REACTIONS OF KINETIC STUDY ELEMENTARY VIA MONTE CARLO METHOD 
 

Felipe Augusto Oliveira
 1,2

 ,Nemésio Matos de Oliveira Neto
3 

 
RESUMO 

 
 Partindo de um levantamento teórico indispensável no estudo sobre cinética de 

reações químicas elementares, compreendendo a dependência da taxa de reação 
com a temperatura e os fatores que influenciam diretamente na ocorrência da reação 
química, nos capacitou modificar o modelo matemático já proposto na literatura por 
Farias, et. al.,2013, incluindo um fator multiplicativo que imita o fator geométrico 
inerentes em estudos de reações químicas. Realizamos então simulações 
computacionais de reações químicas homogêneas elementares e irreversíveis 
utilizando o método de Monte Carlo, o qual consiste na probabilidade da reação direta 
ocorrer. Os resultados simulados mostram que a inclusão deste fator estérico simula 
qualitativa e quantitativamente os resultados da literatura, mostrando se uma forma 
simples e efetiva de se incluir, na probabilidade de transição, o fator geométrico 

inerente nas reações químicas. 
 

Palavras chave :Monte Carlo; Fator Estérico; Reações Químicas 
 

ABSTRACT 

 
 From a theoretical survey of kinetics of elementary chemical reactions ,

combined with the understanding of the dependence of the reaction rate with 
temperature and factors that directly influence the occurrence of the chemical reaction ,

this paper presents a modification in the mathematical model already proposed in the 
literature by Farias ,et .al( .8912) ,including a multiplicative factor which mimics the 

geometrical factor inherent in studies of chemical reactions .Then we perform computer 
simulations of homogeneous elementary and irreversible chemical reactions ,using the 

Monte Carlo method ,which is based on the probability of the direct reactions occur .
The simulated results show that the inclusion of this steric factor simulates qualitatively 

and quantitatively the results of literature ,being a simple and effective way to include in 
the transition probability ,the geometric factor inherent in chemical reactions. 

 
Keywords :Monte Carlo; Steric factor; Chemical reactions 

 
INTRODUÇÃO  

 
A dependência da reação com a temperatura foi descrita por Arrhenius em 
1889 (SIENKO; PLANE, 1965) que levando em consideração o estudo termodinâmico 

de Van't Hoff, obtêm-se uma dependência energética da taxa de reação chegando a 
seguinte equação (CÂNDIDO, 2012:) 

 
onde A é o fator pré-exponencial e E é a energia de ativação, R é a constante dos 

gases ideais e T a temperatura absoluta. 
 A Teoria das Colisões de Lewis e Trautz propôs que a taxa de reação deveria ser o 

produto do número de moléculas ativadas pela frequência com que essas colidam, 
sendo assim, o fator pré-exponencial de Arrhenius passou a ser tratado como um fator 

de frequência.(MAHAN; MYERS, 2003 )Onde rica da taxa de reação a expressão teó
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para uma reação bimolecular em fase gasosa é (OHLWEILER, 1974:) 
 

onde p é o fator estérico que engloba os requisitos de orientação e geometria, sua 
magnitude depende da complexidade dos reagentes e do quão sensível é a altura da 
barreira de energia potencial com relação à geometria do complexo ativado, k é a 

constante de Boltzmann, encontrada comumente por kB ,T a temperatura absoluta ,μ é 
a massa reduzida das moléculas e ρ é o diâmetro molecular. 

 Neste trabalho incluimos o fator estérico, p, em nossas simulações, o qual será 
agora denominado por ''ps'' .Como já proposto na literatura por Farias (2013), 

utilizamos um modelo matemático para o estudo de reações químicas elementares do 
tipo A  →exponencial no-préB e incluímos o fator geométrico  intuito de simular os 

fatores geométricos inerentes em reações químicas. Este fator tem uma influência 
direta na velocidade das reações químicas, sendo exatamente esta dependência 

qualitativa e quantitativa que objetivamos incluir num modelo matemático estocástico 
de Monte Carlo. 

 
MÉTODO  

 
Além da revisão bibliográfica tida como base na discussão da inclusão do fator 
estérico, utilizamos um laboratório computacional no qual realizamos simulações 
computacionais para estudar reações de primeira ordem homogêneas, via método de 

Monte Carlo .Sendo assim, o programa utilizado foi escrito  na linguagem FORTRAN e 
compilado com o Intel ®FORTRAN Compiler edição 11.1 baixado de www.intel.com na 

versão não comercial. Definimos a probabilidade de transição, para a reação direta, 
PAB ,via atualização de Metrópolis, como segue: 

 
onde  ,BK é a constante de Boltzmann, T a temperatura absoluta ,Ea é a energia de 

ativação da reação direta e sp um parâmetro para imitar o fator estérico das reações, 
adotanto valor entre zero e um. Para obtenção dos resultados, utilizamos o modelo de 

Urna de Ehrenfest.1 Inicialmente indexamos todas as moléculas por um índice 
i=1,...,N. Após, seguimos o seguinte passo: (I) É selecionado aleatoriamente uma 

molécula do tipo A; um número aleatório z є [0,1] é gerado e comparado com PAB ;se z 
 ≤PAB a reação ocorre e A torna-se B. Se não, a molécula permanece em sua forma 

original e passo termina. Executando o passo acima, para N (números de moléculas) 
vezes, definimos o passo de Monte Carlo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em Figura 1 exibimos a dinâmica das frações em mols de A e B sem a 
influência do fator estérico, onde é possível observar o reagente A sendo 
completamente consumido, enquanto que por consequência temos a formação do 
produto B. No gráfico interno do Figura 1, observa-se, em escala logarítmica, que XA 
em função do passo de Monte Carlo, assume uma reta evidenciando o comportamento 
de uma reação de primeira ordem. Em Figura 2, foi exibido a evolução temporal da 

fração em mols de XA ,para diferentes valores de pS ,no intervalo 0<pS<1 .Nesta 
imagem observa-se que à medida que pS diminui, XA decai mais lentamente, 

corroborando qualitativamente com o fato de que quanto menos o fator estérico, 
menos a velocidade da reação química. Por exemplo, quando pS=9,81 ,apenas 25% 

das colisões energéticamente favoráveis terão orientação necessária para a reação 
ocorrer. Seguindo essa lógica, quando pS assumir valor igual a 1, todo choque entre 

moléculas é orientado de forma favorável para que a transformação ocorra. 
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CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos foi possível observar que as simulações 
computacionais aqui realizadas conseguem reproduzir satisfatoriamente os resultados 

da literatura. 
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Emprego da cromatografia iônica na determinação de íons em amostras 

de sucos industrializados  

 

Felipe Chagas R. Almeida (IC), Douglas Gonçalves da Silva (PQ) 

 

Resumo: Os sais minerais presentes nos sucos são indispensáveis à saúde dos seres 

humanos por desempenharem diversas funções. Neste trabalho, para a determinação 

dos íons em amostras de sucos industrializados, utilizou-se a cromatografia iônica, 

que envolve uma série de processos de separação de misturas, e acontece pela 

passagem de uma mistura através de duas fases. Foram analisadas 21 amostras de 

sucos, cujos sabores foram: pêssego, uva, maracujá, laranja, graviola, manga e 

abacaxi, oriundas de seis marcas diferentes comercializadas no município e Vitória da 

Conquista - BA. Os íons aqui determinados foram: Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO2

-, 

NO3
-, PO4

-3 e SO4
2-. O cátion que mais apareceu foi o Na+ (com valores extremos de 

5,29 e 388,85), enquanto o ânion mais frequente foi o SO4
2- (com valores extremos de 

15,65 e 271,21). Os valores aqui determinados podem ser explicados por dois fatores 

principais, em relação à fisiologia da planta – consistindo na retirada destes minerais 

do solo - e o uso de aditivos químicos – baseado nos processos industriais. 

 

Palavras-chave: ânions, cátions, cromatografia iônica. 

 

Abstract: Mineral salts present in the juices are essential to the health of humans for 

play various roles. In this work, for the determination of ions in the processed juice 

samples used the ion chromatography, which involves a series of mixtures of 

separation processes, and takes place by passing a mixture through two phases. 21 

samples of juices were analyzed, whose flavors were: peaches, grapes, passion fruit, 

orange, soursop, mango and pineapple, coming from 6 different brands sold in the city 

and Vitória da Conquista - BA. The ions were determined here: Na+, NH4 +, K+, Mg2+, 

Ca2+, Cl-, NO2-, NO3-, SO4
2- and PO4

-3. The most frequent type cation was Na+ (with 

extreme values of 5.29 and 388.85), while the most frequent was SO4
2- anion (with 

extreme values of 15.65 and 271.21). The values determined here can be explained by 

two main factors, in relation to the physiology of the plant - consisting in the removal of 

these minerals from the soil - and the use of chemical additives - based in industrial 

processes. 
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Keywords: anions, cátions, ion chromatograph. 

 

Introdução: O consumo de produtos alimentícios industrializados é bastante 

difundido, incluindo as bebidas como, por exemplo, os sucos de frutas industrializadas. 

Tais sucos são de grande apreço, não apenas pelo sabor, mas também por serem 

nutritivos, sendo estes ricos em minerais e outros compostos. Estes minerais são de 

grande importância ao organismo de vários seres vivos, em que desempenham 

funções reguladoras e afins (FERREIRA et al., 2002). Apesar de nutritivos, os sucos 

industrializados não deixam de despertar preocupação em relação à quantidade de 

minerais que se é ingerido, visto que tudo em excesso é perigoso para a saúde (OGA 

et al., 2002). A maioria dos trabalhos encontrados relaciona à quantidade dos minerais 

em sucos in natura e concentrado. Assim a literatura está carente de relatos utilizando 

sucos industrializados, sendo estes em plena ascensão de consumo. Neste trabalho 

foram determinadas as concentrações dos íons Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO2

-, 

NO3
-, PO4

-3 e SO4
2- em amostras de sucos industrializados, de sete marcas e sabores 

distintos comercializadas em Vitória da Conquista – BA.  

 

Material e métodos: As amostras dos lotes dos sucos de frutas industrializados foram 

adquiridas no período de agosto de 2014 e abril de 2015, obtidas de mercados da 

cidade de Vitória da Conquista – BA. Foram analisadas 21 amostras de sucos, cujos 

sabores foram: pêssego, uva, maracujá, laranja, graviola, manga e abacaxi, 

pertencentes a 7 marcas distintas, estas identificadas da letra ‘A’ até a letra ‘G’ e as 

amostras já enumeradas foram agrupadas em relação as marcas. As amostras foram 

identificadas, e então filtradas antes da realização da análise pelo cromatografo de 

íons. Os íons determinados foram: Na+, NH4
+, K+, Mg2+e Ca2+, Cl-, NO2

-, NO3
-, PO4

-3 e 

SO4
2-. Para a determinação de cátions utilizou-se a coluna C2 de 150 mm, 

acompanhada de solução de ácido oxálico 2,7 mol L-1, contendo 0, 680 g de ácido 

oxálico, diluídas para um volume final de 1 L. Para a determinação de ânions foi 

empregada uma coluna METROSEP A Supp4 – 250/4.0, acompanhada de uma 

solução de Na2CO3 1,8 mol L-1 e NaHCO3 1,7 mol L-1. Para essas soluções foram 

utilizadas 0,1905 g de Na2CO3 e 0,1445 g de NaHCO3, ambas preparadas para 1L. 

Utilizou-se como regenerante uma solução 100 mol L-1 de H2SO4. Para o regenerante 

foram utilizadas 5,6 mL do ácido, diluídas para 1L. Após a injeção da amostra no 

equipamento, por um período de 1 minuto, a determinação era então iniciada e 
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findava-se ao passar por mais 14 minutos. O detector revelava então no monitor um 

gráfico com picos em diferentes faixas de tempo, mostrando a área de concentração 

referente a cada íon conhecido, obtendo-se assim o valor da determinação.  Vale 

ressaltar que cada amostra era analisada em triplicata, para garantir a confiabilidade 

dos dados, e ao fim, calculava-se a média e desvio padrão. Todas as concentrações 

foram trabalhadas estatisticamente utilizando o software Statistic 6.1.  

 

Resultados e Discussão: O suco identificado como 18, sabor uva, apresentou uma 

maior concentração de sódio, na ordem de 366,70 mg L-1. No entanto, o suco com 

menor teor de sódio correspondeu ao identificado como 19, sabor manga, com 

concentração igual a 5,47 mg L-1. Os mesmos são de diferentes marca. Das 21 

amostras, o sódio esteve presente em todas elas, com uma média equivalente a 72,67 

mg L-1. Em relação ao potássio o suco 18, sabor uva, apresentou concentração igual a 

1154,12 mg L-1. O suco 9, também sabor uva, foi o que apresentou um menor teor de 

de potássio (119,26 mg L-1). O potássio também esteve presente em todas amostras, 

com uma média de 246,05 mg L-1. Em relação ao amônio, o suco 18 foi o que 

apresentou maior concentração, sendo igual a 142,50 mg L-1, enquanto que a 

concentração mais baixa foi do suco 7, sabor uva cujo valor foi de 0,870 mg/L-1. Das 

21 amostras de suco, o amônio esteve presente em 17, com uma média de 38,06 mg 

L-1. Em relação ao magnésio, suas concentrações extremas foram 76,68 mg/L-1 e 1,44 

mg/L-1 correspondentes aos sucos 6 e 7, respectivamente. Sendo o 6 sabor Graviola e 

o 7 sabor Uva, de marcas distintas. O magnésio esteve presente em 16 das 21 

amostras, com uma média de 12,55 mg L-1. Em relação ao cálcio tem-se o suco 5, 

sabor laranja, com concentração de 388,40 mg L-1 sendo esta a mais elevada, e o 

suco 17, sabor laranja, com a mais baixa concentração, equivalente a 5,80 mg L-1. O 

cálcio esteve presente em 10 das 21 amostras, e seu valor médio foi de 22,13 mg L-1. 

O íon cloreto foi determinado em todas as 21 amostras analisadas, com uma 

concentração média igual a 134,64 mg L-1. O suco de uva, identificado como 18, 

apresentou uma maior concentração deste íon, igual a 444,20 mg L-1. O suco 21, 

sabor pêssego, apresentou concentração equivalente a 9,23 mg L-1. Esses sucos são 

de diferentes marcas. O seguinte ânion mais presente foi o sulfato, estando ausente 

em duas amostras analisadas. A média do mineral foi de 93,63 mg L-1, sendo que o 

suco 6, sabor graviola, apresentou o valor máximo de 517 mg L-1 e o suco 15, sabor 

maracujá, o valor mínimo de 43,53 mg L-1, ambos de marcas distintas. O nitrato esteve 

presente em 14 das amostras com média igual a 20,90 mg L-1. O suco 15 apresentou 
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a maior concentração de 234,80, enquanto que o suco 8 apresentou a menor 

concentração, igual a 5,12 mg L-1. Ambos os sucos possuem sabor de maracujá, 

porém de marcas diferentes. Em relação ao nitrito, este esteve presente em 9 

amostras com uma média de concentração de 39,21 mg L-1. A maior concentração 

encontrada foi de 512,50 mg L-1 no suco 20, sabor abacaxi, e a menor foi de 5,49 mg 

L-1 no suco 6, sabor graviola, de marcas diferentes. O fosfato esteve presente em 18 

das 21 amostras, a média de concentração foi de 63,93 mg L-1. A maior concentração 

encontrada deste mineral foi de 396,20 mg L-1 no suco 5, sabor laranja, enquanto que 

a menor foi a do suco 18, sabor uva, com valor de 9,45 mg L-1, as marcas são 

distintas. Observando a concentração iônica total presente em cada amostra de suco, 

os sucos 6 (graviola), 14 (maracujá) e 11 (laranja) foram os que apresentaram uma 

maior concentração mediana. Percebe-se que não houve influência em relação aos 

sabores, além disso, a marca também não influenciou neste caso, visto que o suco 6 

pertence a marca F, o suco 14 pertence a marca B e sendo o suco 11 pertencente a 

marca A. Analisando também as 3 amostras com concentração iônica mais baixas, 

temos os sucos 3 (uva), 19 (manga) e 1 (abacaxi), também sem relação com os 

sabores e o mesmo acontece quando faz-se um comparativo das marcas, sendo o 

suco 3 da marca C, o suco 1 da marca A e o suco 19 da marca F.  

Conclusões: Foi visível a eficiência da cromatografia na determinação iônica nas 

amostras de suco. Com os valores encontrados percebe-se que é possível que tais 

estejam relacionados não apenas com o fato dos sais estarem presentes no solo, mas 

também com a utilização das indústrias dos aditivos, tais substâncias acrescentadas 

aos alimentos para conservá-los, e estes contém muitos dos sais aqui determinados.  
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Identificação de Compostos Fenólicos em Extrato Aquososo de 

Folhas de M. Acanthophylla (Celastraceae) por Ccd e UV-Vis 
 

Fernando Henrique F. Souza (IC); Rafael Santos Pereira (PG) e Djalma Menezes 

de Oliveira (PQ) 

Laboratório de Cromatografia Jailson Bittencourt de Andrade, UESB, Campus de Jequié, Bahia 

Resumo 

Maytenus acanthophyla (Celastraceae) é uma planta medicinal, ameaçada de extinção, 

endêmica da região que abrange o Sudoeste baiano e parte do Norte de Minas Gerais. Na porção 

geográfica baiana, o chá de suas folhas preparado por decocto é utilizado principalmente no 

combate a gastrite e úlceras, e como anti-inflamatório em “doenças de mulheres. Este estudo 

apresenta os resultados de uma prospecção preliminar de extrato aquoso liofilizado, preparado 

de folhas de Maytenus acanthophylla, conduzida por meio de cromatografia em camada delgada 

e espectroscopia na região do ultravioleta-visível. Tanto os dados das análises cromatográficas 

quanto os espectrométricas revelaram a presença de vários flavonoides derivados de quercetina 

e canferol livres ou glicosiladas, configurando a ocorrência, nas folhas de M. acanthophyla, de 

compostos fenólicos que apresentam interessantes atividades antioxidante e anti-inflamatória. 

Os resultados obtidos contribuíram para motivar a continuidade do estudo dessa planta, na 

medida que identificou a presença de constituintes químicos de interesse farmacológico como os 

flavonóis e corroborar a tradição de uso popular. Estudos futuros serão dirigidos para a obtenção 

desses flavonoides na forma pura, bem como o estudo de suas potenciais atividades 

farmacológicas. 

Abstract 

Maytenus acanthophyla is a plant utilized in folk medicine, endangered species, endemic to the 

region covering the Southern Bahia and part of the North of Minas Gerais. In Bahia, tea 

prepared from its leaves is used primarily to combat gastritis and ulcers, and as an anti-

inflammatory in women's diseases. This study presents the results of a preliminary prospection 

of lyophilized aqueous extract of leaves M. acanthophylla developed by thin layer 

chromatography and ultraviolet-visible spectroscopy. Both chromatographic analyses and UV-

Vis spectrometric data revealed the presence of several free or glycosylated flavonoids 

derivatives of quercetin and kaempferol, characterizing significant occurrence of phenolics 

compounds in leaves of M. acanthophyla, which exhibit interesting antioxidant and anti-

inflammatory activities. These results contributed to motivate new studies in extent that 

identified the significant amount of chemical constituents of pharmacological interest as 

flavonoids, and also served to reinforce the medicinal use of this plant. In future, new studies 

will be driven to obtain these flavonoids in pure form as well as to run assays and discover their 

potential pharmacological activities. 

 

INTRODUÇÃO 

Maytenus acanthophyla é uma planta medicinal, ameaçada de extinção, endêmica da região que 

abrange o Sudoeste baiano e parte do Norte de Minas Gerais. A infusão das folhas de M. 

acanthophylla é bastante utilizada na etnomedicina do Sudoeste baiano e Chapada Diamantina 

no tratamento de úlceras, gastrites, tumores e como anti-inflamatório em “doenças de 

mulheres”. As espécies M. acanthophylla e M. truncata, assim como acontece com as espécies 

M. aquifolium e M. ilicifolia que ocorrem nas regiões Sul e Sudeste, são também chamadas 
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popularmente de “espinheira-santa” porque são consideradas eficazes no tratamento de gastrites 

e úlceras gástricas [1]. 

Muitos compostos fenólicos da classe dos flavonoides que ocorrem em plantas apresentam 

propriedades antioxidante e anti-inflamatória, entre outras [2]. Oliveira (2012), em seu estudo 

de doutorado isolou de três flavonoides glicosilados de folhas de M. acanthophyla que 

apresentaram como agliconas os flavonoides quercetina, metil-quercetina e canferol e estes 

apresentaram forte potencial de ação antioxidante, quando avaliados quanto a capacidade de 

captura de radicais livres DPPH. Este relato apresenta a identificação de flavonoides por 

técnicas de cromatografia em camada delgada (CCD) e espectrometria na região do 

Ultravioleta-Visível (UV-Vis). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após coleta, as folhas da planta (700 g) foram moídas e o extrato aquoso foi preparado 

mediante refluxo a quente e, em seguida, liofilizado em um liofilizador Terroni, Série LS, 

modelo 3000. A fração solúvel em metanol (4,0 g) foi refracionada em coluna de Sephadex LH-

20, utilizando etanol 96% como eluente, esse fracionamento produziu 100 frações aproveitáveis. 

As frações obtidas foram analisadas por CCD. Na preparação das cromatoplacas CCD, utilizou-

se suspensão de sílica gel Merck 60 G em água, na proporção de 7g/15 mL, aplicando camada 

de 0,25 mm de espessura sobre uma placa vidro de 3 x 50 x 100 mm. Como fase móvel foi 

utilizado a mistura de acetato de etila:metanol:solução de ácido acético (8:4:1). As 

cromatoplacas obtidas foram reveladas por luz ultravioleta,  365 nm, e reagente NP-PEG 

específico para flavonoides. Espectros de UV-Vis (230-600 nm) de frações de soluções 

metanólicas de extrato aquoso liofilizado de folhas de M. acanthophylla (ELMA) foram obtidos 

em espectrofotômetro Thermo Scientific, modelo Nicolet Evolution 100. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cromatoplacas CCD, após revelação com NP-PEG e luz UV ( 365 nm), apresentaram 

manchas amarelas, verdes e laranjas, as quais foram relacionadas à presença de flavonoides da 

classe dos flavonóis (Figura 1), livres ou glicosídicos, em ELMA [3]. A contagem aproximada 

das manchas com Rf diferentes nas cromatoplacas desenvolvidas permitiu estimar a ocorrência 

de mais de uma dezena de flavonoides da classe dos flavonóis. As observações foram atribuídas 

à presença de glicosídeos derivados de quercetina (manchas amarelas) e canferol (manchas 

apresentando cor amarelo-esverdeadas). 

Segundo Mabry & Markham (1970), os flavonoides absorvem fortemente na região do 

ultravioleta e apresentas duas bandas características: banda I, absorções na faixa de 300-

550 nm, resultantes de absorções do anel aromático B e absorções da banda II entre 

240-285 nm, resultantes de absorções do anel aromático A. A análise do espectro no 

UV-Vis de ELMA (Figura 2) apresentaram faixas de absorção nas regiões entre 255-

290 nm e entre 330-370 nm, observações que indicam a presença de flavonoides livres e 

glicosilados, sendo as agliconas constituídas de flavonoides derivados de canferol, 

quercetina e isoramnetina. 
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Figura 1 – Cromatoplacas CCD de 48 frações de ELMA reveladas com NP-PEG sob luz ultravioleta de 365 nm. 

Fonte  Fotos próprias. 
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Figura 2 - Espectros de absorção do extrato ELMA na região do UV-Vis. 
Fonte: Pesquisa direta. Legenda: (__):1 mg/mL; (__) 2 mg/mL 

 

CONCLUSÕES 

Os estudos por meio de cromatografia por gel Sephadex LH-20, CCD e espectrosmetria na 

região do UV-Vis permitiram identificar de mais de dez compostos flavonoides nas folhas de 

Maytenus acanthophyla preparadas na forma de extrato aquoso comparável quimicamente ao 

decocto utilizado na medicina popular do Sudoeste da Bahia. Estudos futuros serão dirigidos 

para a obtenção desses flavonoides na forma pura, bem como o estudo de suas potenciais 

atividades farmacológicas. 
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RESÍDUO DA AGROINDÚSTRIA CASCA DO AMENDOIM (Arachis hipogaea L.)1
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Resumo 

Os resíduos agroindustriais têm se tornado uma fonte importante para a produção de 

carvões, principalmente devido ao fato de serem gerados em larga escala e 

apresentarem baixo custo para sua obtenção. Um exemplo destes resíduos é a casca 

do amendoim (Arachis Hipogaea L.), que neste trabalho foi utilizado como precursor 

para a produção de carvões. Após ter sido tratado e triturado, o resíduo foi convertido 

a carvão a partir da calcinação a 500 °C por duas horas, a pressão atmosférica e ao 

ar, com rampa de aquecimento de 10 °C/minuto.  Em seguida, foram feitas as 

deposições de material férrico (Fe(NO₃)₃•9H₂O) necessárias para se obter 

catalisadores com teor de 10 (C1), 20 (C2) e 30% (C3) de ferro. Foram realizados 

testes de adsorção e degradação do corante Azul de Metileno (AM), que neste 

trabalho foi empregado como sistema modelo de contaminante. Os resultados foram 

satisfatórios, e apontaram que houve uma maior eficiência no processo de adsorção 

em relação à degradação do AM. Tal observação pode ser justificada pela obstrução 

dos poros do carvão quando os radicais hidroxil são gerados. Os resultados obtidos 

indicam que a biomassa casca de amendoim é um ótimo precursor para obtenção de 

carvões e suporte catalítico para materiais férricos, pois os materiais produzidos se 

mostraram alternativas promissoras para o tratamento de efluentes industriais 

contendo corantes.  

Palavras-chave: Casca do amendoim, Carvão, Catalisador, Resíduos da 

agroindústria. 

 

 ADSORBENT OF PRODUCTION AND A WASTE OF CATALYST ferric FROM THE 

AGRIBUSINESS SHELL PEANUT (Arachis hipogaea L.)1 

Abstract 

The agro-industrial waste has become an important source for the production of coal, 

mainly due to the fact that they are generated on a large scale and present low cost for 

obtaining it. One such example is the waste shell peanuts (Arachis Hipogaea L.), which 

in this study was used as a precursor for the production of coal. After being treated and 

triturated the residue was converted into the coal from the calcination at 500 °C for two 

hours, atmospheric pressure and air, with a heating ramp of 10 ° C/minute. Then the 

ferric materials depositions were made (Fe (NO₃) ₃ • 9H₂O) necessary to obtain 

catalysts with 10 content (C1) 20 (C2) and 30% (C3) iron. Adsorption tests were 

conducted and degradation of methylene blue (MB), which in this study was used as a 
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model contaminant system. The results were satisfactory, and pointed out that there 

was a greater efficiency in the adsorption process in relation to the degradation of AM. 

This observation can be explained by the obstruction of coal pores when hydroxyl 

radicals are generated. The results indicate that the biomass peanut hulls is a good 

precursor for obtaining coals can be used as adsorbents for organic dyes, with 

structure similar to the AM, in an aqueous medium and as a catalyst support for ferric 

materials. 

Keywords: Catalyst, Charcoals, Peanut shell, Waste of agribusiness.  

Introdução 

A descarga de corantes presentes em efluentes industriais em corpos d’água 

naturais representa um sério problema ambiental, uma vez que, em muitos casos 

estas substâncias apresentam grande resistência à degradação química, fotoquímica 

ou biológica (MORI e CASELLA, 2009). Assim, o desenvolvimento de tecnologia 

adequada para tratamento de efluentes tem sido objeto de grande interesse nos 

últimos tempos devido ao aumento de conscientização e rigidez das regras ambientais 

(GUARATINI e ZANONI, 2000). 

Duas técnicas de tratamento se apresentam como as mais eficientes: a reação 

de fenton heterogênea, que age através da degradação de moléculas orgânicas 

complexas, como os corantes, tornando-as mais simples de serem biodegradadas e a 

adsorção, principalmente através de carvões. 

Os carvões são materiais que apresentam propriedades texturais adequadas a 

diversos empregos tais como adsorventes e/ou suporte de catalisadores. 

Caracterizam-se por apresentar complexa estrutura de poros, elevada área superficial 

específica, boa estabilidade química e grupos funcionais na sua superfície contendo 

oxigênio (YANG e QIU, 2011). 

Resíduos agroindustriais – casca, bagaço, caroços de frutas, entre outros – 

podem servir como matéria prima na produção de carvão, destacando-se pelo baixo 

custo, alta qualidade do material produzido e benefícios ambientais trazidos pela sua 

utilização. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo utilizar a casca de 

amendoim, oriundo do processamento da agroindústria de alimentos, para produzir 

carvão e catalisadores metálicos à base de ferro suportados no carvão, além de 

aplicar esses materiais na remoção do corante Azul de Metileno em meio aquoso. 
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Materiais e Métodos 

As cascas de amendoim obtidas foram lavadas com água corrente, expostas 

ao sol, levadas à estufa com circulação de ar por 24 horas e triturados em moinho de 

facas. Para obtenção do carvão, foi aferida a massa de 140 g do pó da casca do 

amendoim (Arachis Hipogaea L.). Essa quantidade foi levada à mufla por 2 horas, na 

temperatura de 500 °C, a pressão atmosférica e ao ar, com rampa de aquecimento de 

10 °C/min. O material resultante, 13,88 g, foi levado ao dessecador por 48 horas. 

Posteriormente foi macerado e devidamente acomodado. Para a deposição do 

material férrico, três medidas de 4 g de carvão foram colocadas em contato com 

quantidades suficiente de nitrato de ferro (Fe(NO₃)₃•9H₂O) para obtenção de 

catalisadores com teor de 10 (C1), 20 (C2) e 30% (C3) de ferro. Uma quantidade 

mínima de água destilada foi adicionada para ajudar na formação de uma pasta. Essa 

mistura foi alocada em uma estufa a 100 °C por 24 horas. Após seco, o material foi 

macerado e levado à mufla para carbonização à temperatura de 500 °C, a pressão 

atmosférica e ao ar, com rampa de aquecimento de 10 °C/min., durante 2 horas. Após 

48 horas no dessecador, os catalisadores formados foram macerados e acomodados.  

Os materiais foram testados no processo de adsorção e, também, na 

degradação do azul de metileno (AM). Os experimentos de degradação foram 

conduzidos a partir da oxidação de uma solução aquosa do corante (1,65 x 10-5 mol L-

1) em presença de H2O2 (8,25 x 10-3 mol), com 10 mg do catalisador, monitorada por 

medidas em espectrofotômetro UV/Vis em 664 nm para o AM. As medidas foram 

obtidas em triplicatas, em intervalos de tempo pré-determinados, sob agitação a 

temperatura e pressão ambiente. Os ensaios de adsorção foram conduzidos de forma 

similar, exceto pelo uso de H2O2. 

 

Resultados e Discussão 

As amostras foram identificadas conforme indicado na Tabela 1. 

 

TABELA 1. Descrição das amostras 

Descrição Identificação 

Carvão produzido a partir da casca de amendoim C 

Catalisador com teor de 10 % de ferro C1 

Catalisador com teor de 20 % de ferro C2 

Catalisador com teor de 30 % de ferro C3 
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O material C foi produzido para ser usado como suporte catalítico. Esse sólido 

foi impregnado com nitrato de ferro em quantidades adequadas para obter 

catalisadores com porcentagens de ferro de 10, 20 e 30%, respectivamente, os 

materiais C1, C2 e C3. O rendimento da amostra C foi de 9,9% e das amostras C1, C2 

e C3 foram de, respectivamente, 19,35, 19,89 e 20,22%. 

O baixo rendimento do carvão da casca de amendoim já era esperado, visto 

que foi produzido sem a presença de agente ativante. Os catalisadores suportados 

apresentaram rendimentos similares. 

Com o material C, foi realizado um teste cinético com o objetivo de avaliar sua 

capacidade de adsorção. A menor eficiência, 85,72%, foi apresentada no tempo de 20 

minutos. A maior, 98,61%, no tempo de 120 minutos. Sendo assim, o carvão C se 

mostrou um adsorvente de alta qualidade. 

Os catalisadores de óxido de ferro suportado em carvão foram testados para 

degradação do corante azul de metileno, através da reação Fenton Heterogêneo. 

Foram, também, realizados experimentos na ausência de peróxido de hidrogênio, com 

o objetivo de verificar a contribuição da adsorção na remoção do poluente. 

Os resultados para a adsorção e degradação estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados de Adsorção e Degradação dos catalisadores produzidos  

 Adsorção Degradação 

Amostras 
Eficiência 

máxima (%) 
Tempo (min) 

Eficiência 

máxima (%) 
Tempo (min) 

C1 91,52 20 34 140 

C2 92,61 20 53,81 140 

C3 93,35 60 59,18 180 

 

Como podem ser observados, os resultados mais satisfatórios estão relacionados 

ao emprego dos materiais enquanto adsorventes. Para o desenvolvimento dos testes 

de degradação, há a necessidade de se implementar ao sistema o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) para a geração de radicais hidroxil. A menor eficiência da 

degradação em relação à adsorção pode ser justificada pela obstrução dos poros do 

carvão pelos radicais hidroxil gerados, impedindo a adsorção. Ainda, cabe observar 

que a degradação do corante aumenta na medida em que o teor de ferro no material 

aumenta, isto é, na medida em que o número de sítios ativos responsáveis pela 

formação de radical hidroxil aumenta e direciona para uma maior degradação do 

azocorante AM. 
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Conclusões 

Os resultados obtidos indicam que a biomassa casca de amendoim é um ótimo 

precursor para obtenção de carvões que podem ser empregados como adsorventes 

de corantes orgânicos, com estrutura similar ao AM e como suporte catalítico para 

materiais férricos. Assim, os materiais produzidos despontam como fontes 

promissoras e eficientes em processos de adsorção e degradação de efluentes 

industriais. 
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Estudo químico e avaliação biológica do extrato etanólico das raízes de Piper 

klotzschianum Kunth (Piperaceae)1 

 

Hion Oliveira de Jesus
2
, Jeferson Chagas do Nascimento

3
 

 

Resumo 

A planta Piper klotzschianum foi coletada em janeiro de 2013 na cidade de 

Aracruz, ES. Essa planta é comumente utilizada por muitas pessoas na cidade de 

Aracruz, para alívio de dores reumáticas através da infusão de suas raízes e caules 

em frascos de álcoois comerciais. Suas raízes apresentam efeito anestésico e picante 

quando em contato com a mucosa da boca. Para o isolamento dos constituintes 

químicos foram utilizadas técnicas usuais de separação. As raízes da planta após 

hidrodestilação e secagem foram percoladas em etanol a frio. O extrato etanólico 

resultante das raízes de Piper klotzschianum (EERPk) foi suspenso em Metanol:Água 

(8:2) e particionado em CHCl3 (3x) e em seguida com AcOEt (3x). Da fração 

clorofórmica das raízes foram identificadas quatro substâncias: uma mistura de 

fitoesteroides, β-sitosterol (1) e estigmasterol (2), e dois alcaloides piperovatina (3) 

e tetra-hidropiperleguminina (4). Para o teste de atividade larvicida verificou-se que 

o extrato EERPk e as substâncias isoladas piperovatina e tetra-hidropiperleguminina 

apresentaram-se tóxicas frente as larvas do Aedes aegypti, com CL50 de 4.33 µg mL-1, 

0,27 µg mL-1 e 13,01 µg mL-1 respectivamente. Já a avaliação da atividade tóxica 

frente à Artemia salina, o extrato EERPk mostrou-se medianamente tóxico, com CL50 

de 102,74 µg mL-1. Sendo assim este trabalho contribuiu para o conhecimento químico 

dos constituintes fixos isolados das raízes de P. klotzschianum, bem como, foi possível 

identificar princípios ativos na planta. 

Palavras-chave: Aedes aegypti, alcaloides, Artemia salina, fitoquímica, Piper 

klotzschianum Kunth.  

Introdução 

Piperaceae, pertence à ordem piperales, uma das maiores famílias dentre as 

Angiospermas basais, somando aproximadamente 3.000 espécies (BORNSTEIN, 

1989). No Brasil são encontradas aproximadamente 500 espécies (YUNCKER 1972) 

distribuídas no território nacional, sendo de grande importância econômica e 

medicinal. Algumas espécies como a Piper klotzschianum Kunth, alvo desse estudo, 

são usadas de modo empírico para combater principalmente dores reumáticas. 

Popularmente conhecida como João Barandi, o gênero Piper possui uma grande 

diversidade de metabólitos especiais, os quais têm sido investigados quanto às várias 

atividades biológicas, atribuindo a muitas espécies, deste gênero, propriedades 

farmacológicas (DYER et al., 2004). O gênero Piper tem apresentado diversas 

atividades biológicas com inseticida, antifúngicas, antiinflamatória, enzimática, 

agregação antiplaquetária, tripanocida, piscicida, anticancerígena, antioxidante, 

antimicrobiana, entre outras (citado por Nascimento et al., 2012). Piper klotzschianum 
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Kunth, é utilizada para alívio de dores reumáticas por muitas pessoas na cidade de 

Aracruz, norte do Espírito Santo, através da infusão de suas raízes e caules em 

frascos de álcoois comerciais. Após 24 horas a solução resultante é aplicada 

diretamente no local da dor (NASCIMENTO, 2011). Além disso, suas raízes 

apresentam efeito anestésico e picante quando em contato com a mucosa da boca 

(NASCIMENTO et al., 2012). Diante desta exposição, se faz necessário a continuidade 

da investigação desta espécie. Neste projeto é proposto avaliar do ponto de vista 

químico os constituintes da fração clorofórmica do extrato etanólico das raízes de 

Piper klotzschianum, bem como a avaliação da atividade tóxica frente à Artemia salina 

e a avaliação larvicida frente às larvas do Aedes aegypti. 

 

Materiais e Métodos 

As raízes de P. klotzschianum foram coletadas na cidade de Aracruz-ES. Para o 

preparo do extrato, as raízes de foram cortadas em pequenos pedaços e secas à 

temperatura ambiente e então foram submetidas à hidrodestilação para a extração dos 

óleos essenciais. Depois, as raízes foram secas em estufa com circulação de ar a 50 

ºC até a completa secagem. As raízes foram submetidas à extração a frio, utilizando 

um balão de 5 L com 3 L de etanol durante 3 dias. Após a extração, o solvente foi 

removido em evaporador rotatório sob pressão reduzida para obtenção do extrato 

etanólico (EERPk - 4,0 g). Realizou-se então o teste para avaliação da atividade 

larvicida do extrato frente às larvas do Aedes aegypti e a avaliação da atividade tóxica 

frente ao microcrustáceo Artemia salina. 

Posteriormente o extrato EERPk foi suspenso em Metanol:Água (8:2) e 

particionado em CHCl3 (3x) e em seguida com AcOEt (3x). Após concentrado em 

rotaevaporador sob pressão reduzida, obtiveram-se três novos extratos: ECD1 (1,69 g), 

EAERPk (93,6 mg) e EAQRPk (626,5 mg). O material ECD1 - (1,69 g, coluna 1) foi 

inicialmente incorporado em sílica-gel 60 e fracionado em cromatografia em coluna 

(CC) eluido em Hex:AcOEt (9:1) em gradiente crescente de polaridade. Após 

comparação por cromatografia em camada delgada (CCD) foram agrupadas 23 frações 

denominadas de ECD1-1 até ECD1-23. A fração ECD1-7 (31,0 mg) (coluna 3) foi 

submetida à fracionamento por CC, eluido em Hex:AcOEt (3:1) em gradiente crescente 

de polaridade, obtiveram-se seis subfrações; sendo que a subfração ECD3-2 (7,9 mg) 

apresentou-se como cristais brancos os quais foram submetida à identificação por 

RMN de 1H e 13C. Em seguida a subfração ECD4-3 (68,0mg, Coluna 7) oriunda da 

fração ECD1-12, foi submetida à fracionamento por CC, eluido com misturas isocrática 

de Hex/AcOEt (5:1), obtiveram-se seis subfrações; de ECD7-1 até ECD7-6, então 

juntou-se as frações ECD7-2 (8,0 mg), ECD7-3 (42,0 mg) e ECD7-4 (11,0 mg) (coluna 

20) as quais foram purificadas através de fracionamento por CC, obtiveram-se quatro 

subfrações; de ECD20-1 até ECD20-4, sendo que as subfrações ECD20-2 (1,5 mg) e 

ECD20-3 (26,6 mg) apresentaram-se com alto grau de pureza e foram submetidas a 

ensaio toxicológico frente ao Aedes aegypti. Posteriormente juntou-se as subfrações 

ECD8-4 (64,0 mg) e ECD8-5 (12,5 mg) (coluna 10) oriundas da fração ECD1-14 (140 

mg) e foram submetida à fracionamento por CC com misturas isocrática de DCM/AcOEt 

(5:1), obtiveram-se seis subfrações; de ECD10-1 até ECD10-6, sendo que a subfração 
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ECD10-2 apresentou-se como cristais brancos e com alto grau de pureza e foi 

submentida à identificação através das técnicas de RMN de 1H e 13C, e ainda foi 

submetida a ensaio toxicológico frente ao Aedes aegypti.  

 

Resultados e Discussão 

Foi possível Identificar e avaliar do ponto de vista químico alguns constituintes 

da fração clorofórmica do extrato etanólico das raízes de Piper klotzschianum, tais 

como; uma mistura de fitoesteroides, β-sitosterol (1) e estigmasterol (2), os 

alcaloides, piperovatina (3) e o tetra-hidropiperleguminina (4) (Figura 1). Estas 

substâncias tiveram suas elucidações através das técnicas usuais de identificação as 

quais estão relacionadas na Tabela 1. 

Também foi possível avaliar a atividade biológica do extrato EERPk frente à 

Artemia salina bem como avaliar a atividade larvicida do extrato e das substâncias 

isoladas, piperovatina e tetra-hidropiperleguminina frente às larvas do Aedes aegypti. 

Artemia salina Leach é um microcrustáceo amplamente conhecido como 

indicador de toxicidade em um bioensaio que utiliza a CL50 (concentração letal média) 

como parâmetro de avaliação da atividade biológica. A letalidade da A. salina foi o 

indicador da toxicidade utilizado para o extrato testado. Então ao realizar o teste de 

toxicidade com o extrato etanólico da raiz de Piper klotzschianum, frente ao 

microcrustáceo Artemia salina, verificou-se que esse extrato é medianamente tóxico 

(ANDERSON et al.) com CL50 de 102,74 ppm. 

 

Conclusões 

 

Através do estudo químico do extrato etanólico das raízes de P. klotzschianum 

foi possível o isolamento e à identificação de quatro substâncias; β-sitosterol (1), 

estigmasterol (2), piperovatina (3) e o tetra-hidropiperleguminina (4).  Ao realizar o 

ensaio da atividade larvicida, verificou-se que o extrato EERPk e as substâncias 

isoladas piperovatina e tetra-hidropiperleguminina apresentaram-se tóxicas frente às 

larvas do Aedes aegypti e ao realizar o teste de toxicidade com o extrato etanólico da 

raiz de Piper klotzschianum, frente ao microcrustáceo Artemia salina, verificou-se que 

o extrato é medianamente tóxico. Sendo assim este trabalho contribuiu para o 

conhecimento químico dos constituintes fixos isolados das raízes de P. klotzschianum 

bem como foi possível identificar um dos princípios ativos da planta. 
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MODELAGEM DA DINÂMICA POPULACIONAL DO BICHO-MINEIRO VIA 
AUTÔMATOS CELULARES.1  
Iago Barros dos Anjos Silva2, Nemésio Matos de Oliveira Neto3.  

RESUMO  
O Bicho-mineiro Leucoptera coffeella (Guérin Mèneville e Perrotet, 1842) é uma praga 
que atua somente no café causando prejuízos econômicos para a cafeicultura do 
Brasil. O trabalho tem como objetivo estudar a dinâmica populacional do Bicho-mineiro 
via simulações computacionais, especificamente via autômatos celulares, um modelo 
matemático capaz de estudar uma variedade de sistemas e fenômenos. A plantação 
de café é representada por uma rede quadrada de tamanho linear L, onde cada sítio 
representa um cafeeiro. A condição inicial é definida com uma fração de plantas onde 
já estão alojadas certa quantidade de Bicho-Mineiro (BM). Tais plantas são escolhidas 
aleatoriamente bem como a população inicial do BM. Foi desenvolvido um programa 
que simula o cálculo da dinâmica de evolução do Bicho-Mineiro em uma lavoura de 
café, sem dependência sazonal, sem predador e parasitas. O estudo concluiu que as 
condições climáticas possui grande influência para a propagação ou não do Bicho-
Mineiro em determinada lavoura de café.  
PALAVRAS-CHAVE: Autômatos Celulares. Bicho-Mineiro. Café.  
ABSTRACT  
MODELING OF THE POPULATION DYNAMICS OF THE LEAF MINER VIA 
CELLULAR AUTOMATA.1  

The leaf miner coffee is a pest that only operates in the coffee causing economic 
losses for coffee growing in Brazil. As a result, the presented work aims to study the 
population dynamics of the leaf miner via computer simulations, specifically via cellular 
automata, a mathematical model able to study a variety of systems and phenomena. 
The coffee plantation is represented by a square lattice of linear size L, where each 
sitio is a coffee tree. The initial condition is defined with a p_inf fraction of plants which 
are already housed certain amount of Leaf Miner (BM). Such plants are randomly 
selected just like the initial population of the BM. Was developed a program that 
simulates the calculation of the dynamic evolution of the Leaf Miner on a coffee 
plantation, without seasonal dependence without predators and parasites. The study 
concluded that the weather has great influence on the spread or not Leaf Miner in 
particular coffee plantation.  
 

KEYWORDS: Cellular Automata. Coffee. Leaf Miner. Modeling. 

INTRODUÇÃO  
O Bicho-Mineiro (BM) Leucoptera coffeella, é uma praga do café que tem causado 
prejuízos a economia da cafeicultura brasileira. Este inseto ataca somente o cafeeiro, 
ou seja, possui hábito monófago (REIS et al 1986, apud CONCEIÇÃO, 2005, p.6). 
Possui metamorfose completa, pois passa pelas seguintes fases: ovo, lagarta, 
crisálida (pupa) e adulto (mariposa) (SOUZA et al., 1998 apud CONCEIÇÃO, 2005, 
p.6).  
A fase ovo dura em média 5 a 21 dias. Os ovos possuem aspecto gelatinoso e são 
pequenos, sendo difícil visualizar a olho nu (MATOS, 2001). Após esse período, o 
bicho-mineiro passa para a fase lagarta, que é a que causa danos, que dura em média 
de 9 a 40 dias. Após, o inseto passa para a fase crisálida que pode variar de 4 a 26 
dias e por fim para a fase adulta (mariposa) na qual o tempo de vida é 12 dias, para 
temperaturas de 20 a 27 e 8 dias para temperatura de 30 (PARRA, 1981 apud 
CONCEIÇÃO, 2005). Em média o ciclo evolutivo do bicho-mineiro, dura de 19 a 87 
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dias, a depender das condições climáticas, com destaque para temperatura, umidade 
relativa do ar e a precipitação. A razão sexual é de 1 macho e 1 fêmea e, segundo 
estudos, não existe diferença na longevidade de machos e fêmeas (Parra 1981 apud 
MELO, 2005).  
A precipitação pluvial e a umidade relativa são as condições do tempo que atuam de 
forma negativa a população da praga, porém a temperatura possui influência positiva 
(REIS e SOUZA, 2002). Com a propagação da praga é necessário um controle da 
população da mesma, sendo assim um sistema complexo e não-linear, o que é difícil 
tratar este problema de maneira analítica, matematicamente falando. Dessa forma é 
necessário modelá-lo via computação numérica (BARYAN et al 1997 apud MELOTTI, 
2009, p.3-4).  
Os autômatos celulares é um modelo matemático capaz de representar sistemas e 
fenômenos, sendo usado frequentemente por pesquisadores, pois formam modelos de 
sistemas dinâmicos simples e complexos (BARYAN et al 1997 apud MELOTTI, 2009, 
p.9).  
MATERIAL E MÉTODOS  
A plantação de café é representada por uma rede quadrada de tamanho linear L, onde 
cada sítio representa um cafeeiro. A condição inicial é definida com uma fração de 
plantas onde já estão alojadas certa quantidade de Bicho-Mineiro (BM). Tais plantas 
são escolhidas aleatoriamente bem como a população inicial do BM. Cada fase do 
ciclo biológico do inseto será representada por uma variável σ, que assume os 
seguintes valores:  
: inseto na fase ovo; : inseto na fase lagarta; : inseto na fase pupa (ou crisálida); : 
inseto na fase adulta (mariposa).  
Em cada sitio da rede, as populações de insetos serão designados por e para as fases 
ovo, lagarta, pupa e adultas, respectivamente.  
Em cada instante de tempo será atualizada o estado de cada um dos insetos na rede, 
de acordo com a seguinte regra:  
(ovo): O inseto permanece nesse estado durante um tempo . Depois deste período, o 
estado é atualizado para (fase lagarta) na proporção 1 para 1 (fêmea e macho). Em 
cada tempo t o inseto pode morrer naturalmente com probabilidade .  
(lagarta): O inseto permanece nesse estado durante um tempo . Depois desse 

período, o estado é atualizado para (fase pupa).Em cada tempo t o inseto pode morrer 

naturalmente com probabilidade .Nesse estado o inseto, também, pode morrer: 

Predado por uma vespa com probabilidade.inseto pode morrer naturalmente, em um 

dado instante, com probabilidade .  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Foi desenvolvido um algoritmo computacional em linguagem Fortran, baseado no 
modelo descrito anteriormente, que simula a dinâmica populacional do Bicho-Mineiro 
em uma lavoura de café, sem dependência sazonal, sem predador e parasitas. Este 
programa considera a probabilidade de morte e o tempo de vida em cada fase da 
praga. Além disso, o número de ovos, lagartas, pupas, mariposas iniciais e também o 
número de sítios e amostras, bem como, o tempo de maturidade na fase mariposa e o 
tempo máximo em cada fase do inseto.  
Em anexo, Figura 1, exibimos o comportamento da quantidade de inseto em cada  
fase. Nas figuras superiores à esquerda e à direita plotamos a quantidade de ovos e 
lagartas, respectivamente; enquanto que nas figuras inferiores à esquerda e à direita a 
quantidade de pupa e mariposa (inseto na fase adulta). As diferente cores em cada 

figura representam a variação do parâmetro (tempo de vida na fase ovo), a saber: 5 
(vermelho), (preto) e (verde). Os tempos de vida nas outras fases foram fixados os 

valores medianos nos intervalos biológicos, isto é, 5, 5 e . Estes resultados foram 
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obtidos realizando simulações a partir dos seguintes parâmetros: número de ovos    

   = 6, tempo de maturidade do inseto = 10, probabilidade de morte natural em cada 
fase: 0.2 na fase ovo, 0.13 na fase lagarta, 0.055 na fase crisálida, 0.06 na fase 
mariposa. Ressaltamos que os valores de utilizados nas simulações estão dentro 
daquele previsto biologicamente, que vai de 5 a 21 dias.  
Estes nossos incipientes resultados, mostram que a população do inseto em todas as 
fases apresentam um comportamento padrão, não sendo possível observar uma 
dependência clara com o tempo de vida na fase ovo. O fato dos efeitos sazonais 
estarem “desligados” em nosso modelo, pode ser um fator determinante para tal 
comportamento, assim como observado em resultados de campo e na literatura. Neste 
sentido, esperamos que a dinâmica populacional do inseto não possa ser, mesmo 
qualitativamente, modelada sem incluir os efeitos sazonais no desenvolvimento da 
praga. Um motivo claro em nossos resultados, é que as populações possuem algumas 
flutuações e suas populações vão à zero ao passar do tempo, o que pode ser 
observado na Figura 1, em todas as fases, o que está em desacordo com os 
resultados de campo.  
CONCLUSÕES  
A partir dos estudos realizados e os resultados alcançados, podemos concluir que as 

condições climáticas possui grande influência para a propagação ou não do Bicho-

Mineiro em determinada lavoura de café, pois a temperatura é um fator importante no 

que se refere aos níveis populacionais do inseto. Além disso, notamos também 

oscilações no comportamento da dinâmica populacional do Bicho-Mineiro a partir de 

alterações em alguns parâmetros já citados ao longo do texto, destaque para a 

necessidade do controle da praga na fase lagarta, sendo uma possível maneira de 

controlar a evolução do inseto nos cafezais. 
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Desenvolvimento de uma interface para um Laboratório Remoto em um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 
Jéssica Oliveira Brito 1,2, Alzira Ferreira da Silva23 

RESUMO 

Muitos alunos de linguagem de programação têm dificuldade em relacionar a teoria e a 
prática. Devido a isso, neste trabalho foi desenvolvida uma interface gráfica usando a 
metodologia de Design Centrado no Usuário e da Interação Humano-Computador 
(IHC) para o desenvolvimento de uma interface para o Laboratório Remoto em um 
Ambiente Virtual de Aprendizado (LARA). Requisitos foram levantados e a 
prototipagem em papel foi efetuada para o desenvolvimento da interface gráfica. Foi 
realizado um teste de usabilidade para avaliar a interface. Acredita-se que no futuro, 
os resultados e discussões apresentados neste trabalho servirão de apoio para a 
definição de padrões para as interfaces de laboratórios remotos. 
 
PALAVRA CHAVE: Interação Humano-Computador, Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
Design Centrado no Usuário. 
 
Development of an interface to a remote laboratory in a Virtual Learning Environment 
 
ABSTRACT 

Many students of programming language find it difficult to relate theory and practice. 
Because of this, in this work a graphical interface was developed using the 
methodology of User-Centered Design and Human-Computer Interaction (HCI) for the 
development of an interface to the Remote Lab on a Virtual Learning Environment 
(LARA).Requirements were collected and prototyping paper was made for the 
development of a grafphical interface. A usability test was conducted to evaluate the 
interface. It is believed that in the future, results and discussions presented in this work 
will serve as a support for the definition of standards for interfaces to remote 
laboratories. 
 
KEYWORDS: Human-Computer Interaction, Virtual Learning Environment, User- 
Centered Design. 

 
INTRODUÇÃO 

Procurando amenizar os efeitos das problemáticas do ensino de linguagem de 
programação, foi criado o LARA (Laboratório Remoto em Ambiente Virtual de 
Aprendizado), e para contribuir e complementar o LARA este trabalho foi desenvolvido 
visando o desenvolvimento de interfaces dentro do âmbito da Interação Humano- 
Computador. 
Para o trabalho foi usada a abordagem do Design Centrado no Usuário. Como 
afirmam Preece, Rogers e Sharp(2005) envolver os usuários reais durante o 
desenvolvimento proporciona um melhor entendimento das necessidades e dos 
objetivos dos usuários, além de lidar com dois outros aspectos do processo de 
desenvolvimento e que não estão ligados a funcionalidade, são eles o gerenciamento 
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da expectativa e o sentimento de apropriação. 
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O Design Centrado no Usuário tem como propósito final a experiência do usuário 
através de conceitos de usabilidade e acessibilidade. Para o desenvolvimento do 
projeto é preciso realizar um ciclo que consiste em descrição do domínio, 
conhecimento dos usuários e dos requisitos, design alternativos, 
implementação/avaliação. 
Nessa abordagem, o gerenciamento da expectativa busca evitar o sentimento de 
desapontamento muitas vezes provocado pela expectativa criada a respeito de um 
determinado produto. E o sentimento de apropriação que diz respeito ao sentir-se 
parte, quando os usuários são envolvidos no desenvolvimento e percebem que 
contribuíram para o resultado final, tornam-se mais receptivos ao produto pronto. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
As abordagens de Design Centrado no Usuário procuram integrar o usuário até um 
determinado ponto. Esses usuários participam de pesquisas, respondem 
questionários, fazem testes de usabilidade e diversas outras técnicas, porém, no fim 
eles não estão tão ativamente envolvidos e podem vir a não sentir o sentimento de 
apropriação, de parte de algo maior. 
Foram desenvolvidos e aplicados questionários qualitativos para que fosse possível 
conhecer o público-alvo. Com os resultados dos questionários e os perfis dos usuários 
definidos, foi realizado o levantamento de requisitos para a interface e o sistema em si, 
onde não somente as informações coletadas com os usuários foram usadas mas 
também as opiniões dos envolvidos no LARA. Posteriormente foram realizadas 
prototipações em papel com a equipe de desenvolvimento do LARA, que foram 
refeitas em um software para simular a aparência da interface. 
As interfaces geradas foram avaliadas em equipe, de acordo aos requisitos e as 
soluções de design. A partir desta avaliação, foram feitas alterações antes que a 
interface pudesse ser implementada. 
Após a implementação da interface, foi realizado o teste de usabilidade com possíveis 
usuários do sistema. No teste de usabilidade os usuários realizaram algumas tarefas 
que seriam naturais ao sistema. Os usuários autorizaram a filmagem do teste e 
responderam questionários sobre a interface e a usabilidade do sistema. Essas 
informações consequentemente provocaram novas alterações na interface. Antes que 
a mesma pudesse ser usada no curso do MOODLE.  
De acordo com Nielsen(1994) os usuários são capazes de levantar questões sobre o 
projeto que os desenvolvedores muitas vezes não percebem, em ocasiões, pela falta 
de compreensão do projeto como um todo. Porém, não se pode garantir a aceitação 
dos usuários finais baseada na participação de usuários no processo de 
desenvolvimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma das primeiras versões propostas a partir da prototipagem em papel é a 
apresentada na figura 1. 
FIGURA 1. Uma das primeiras versões para a interface do LARA. 
Nela é possível observar diversas características do sistema, como por exemplo o 
chat, a janela de visualização do experimento, a janela de sessão que indica o tempo 
gasto e o tempo restante daquela sessão, a janela de propriedades e a janela do 
código. Essa interface foi desenvolvida usando o software Pencil e foi baseada nos 
requisitos elicitados pelos questionários e pelas opiniões dos envolvidos no projeto. 
Posteriormente foram realizadas novas prototipagens em papel que resultaram numa 
versão similar à da apresentada na figura 1, apresentando algumas melhorias. Outra 
interface foi prototipada em papel para o LARA. Essa interface foi implementada e 
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usada no teste de usabilidade com os usuários. Após a avaliação dos resultados do 
teste, onde foi possível identificar problemas e áreas problema dentro da interface. 
A interface apresentada na figura 2 foi definida e implementada usando dos resultados 
do teste de usabilidade como uma melhoria para a usabilidade. 
 
FIGURA 2. Versão final para a interface do LARA. 
 
CONCLUSÕES 

Foi possível definir alguns parâmetros para as interfaces de laboratórios remotos, e 
será possível definir os critérios que elas devem apresentar para garantir a 
usabilidade. É necessário realizar testes de usabilidade com a nova interface para 
avaliar e validar os requisitos e funcionalidades do sistema. Em trabalhos futuros, 
pretende-se conduzir testes de usabilidade para validar o sistema. 
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      CARACTERIZAÇÃO DE NUTRIENTES EM SERRAPILHEIRAS, PALHA E 
CAFÉS NA CAFEICULTURA DO SUDOESTE DA BAHIA  

 

AUTORES: Joyse Brito Vieira¹, Ésio de Castro Paes1, Manoel Nelson de 
Castro Filho2, José Soares Dos Santos3

 
 
RESUMO 

 O presente trabalho tem como objetivo estudar os parâmetros iônicos de Serrapilheira 

e Palha oriunda de cultivo de cafés de diferentes idades 2 (dois) anos, 7 (sete) anos e 

12 (doze) anos de plantio, a fim de caracterizar os nutrientes presentes, comparando 

os valores encontrados nos diferentes períodos de plantios. Para o desenvolvimento 

da pesquisa foram utilizadas 6 amostras em triplicatas, sendo 3 amostras de palha e 3 

amostras de serrapilheira e estudado os parâmetros iônicos de cafés de diferentes 

marcas comerciais por infusão, a fim de caracterizar os nutrientes presentes, 

comparando os valores encontrados com as diferentes marcas. Para este estudo 

foram utilizadas 7 (sete) amostras de café industrializados sendo 2 (dois) orgânicos e 

5 (cinco) convencionais. 

        PALAVRAS CHAVE: café, íons, Palha, Serrapilheira. 

 

        TITLE: NUTRIENT CHARACTERISTICS IN LITTER, STRAW AND CAFES IN 

SOUTHWEST OF BAHIA COFFEEABSTRACT 

 

ABSTRACT 

This work aims to study the ionic parameters Litter and straw coming from growing 

coffee of different ages two (2) years, seven (7) years and twelve (12) years of planting 

in order to characterize the nutrients present, comparing the values found in different 

periods plantations. For the development of the research were used 6 samples in 

triplicate, 3 samples of straw and 3 samples of litter and studied the ionic parameters of 

coffees of different trademarks by infusion in order to characterize the nutrients 

present, comparing the values obtained with the different brands. For this study were 

repeated seven (7) samples processed coffee two (2) organic and five (5) 

Conventional. 

        KEYWORDS: coffee, ions ,straw ,Litter. 
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INTRODUÇÃO 

 A serrapilheira é formada pelo material solto encontrado no solo da floresta, que 

contém sementes de plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas. Esse material protege 

a superfície do solo dos raios solares mantendo a umidade, o que, consequentemente, 

cria condições favoráveis para o desenvolvimento das plantas e da fauna nele 

contidas, sendo ideal para ser empregado na revegetação de áreas degradadas 

(IBAMA, 1990). Além disso, sua produção e decomposição são utilizadas como 

indicadores de restauração em projetos de recuperação de áreas degradadas (ARATO 

et al., 2003). 

Os nutrientes, nela contidos, correspondem a um retorno em torno de 40 - 50% dos 

nutrientes retirados pela frutificação, já que a maioria dos nutrientes se encontra em 

partes semelhantes, nos grãos ou na palha. (MATIELLO et. al. 1998).    Entretanto 

para se produzir um produto em quantidade e boa qualidade são necessários à 

utilização de adubação, principalmente os compostos de nitrogênio, fósforo e potássio, 

entre outros macronutrientes MALAVOLTA (1989). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Foram coletadas amostras de serrapilheira e palha na fazenda pertencente ao 

Município de Encruzilhada – BA, cuja adubação era composta por diferentes idades de 

plantio (2 anos,7 anos e 12 anos). As amostras foram levadas ao laboratório de 

Química Analítica, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no 

campus de Vitória da Conquista – BA. Após foi  realizada o preparo das amostras e 

levadas para o forno a 60ºC durante 24 horas, maceradas e peneiradas 63µm.  

Em um erlenmeyer de 250mL, foi colocado 1g de amostra e adicionado 10mL de água 

deionizada ultrapura. O conteúdo do frasco foi agitado até que as partículas ficassem 

uniformemente suspensas através de um agitador magnético com 120rpm, durante 60 

minutos. Após esse tempo, as misturas foram filtradas em um funil com papel 

quantitativo Whatman, nº 42 e em filtro seringa.  

Para o café foram  analisadas 7 amostras de café, vale ressaltar que cada amostra era 

lida 3 vezes, isto é, em triplicata, para garantir a confiabilidade dos dados, e ao fim, 

tirava-se uma média e desvio padrão em triplicatas, sendo  2 (duas) de café orgânico e 

5 (cinco) de café convencional. 

 

 

 



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 
442 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os cátions, os sais que estiverem sempre presentes em maior quantidade, em todas 

as amostras, foi o Potássio, que pode estar relacionado com o uso de adubação 

potássica e por a palha e serrapilheira ao se degradarem vão haver maior liberação do 

K. 

Já os ânions tiveram presentes concentrações de Cl –  tendo  maior quantidade em 

serrapilheira, o NO3
- em palha e o PO4

-3 em serrapilheira. Observando as figuras 1 e 2, 

é perceptível a maior concentração de todos os íons no grupo de 12 anos, a idade 

mais velha de plantio do café quando comparado com os grupos de idade inferior de 2 

e 7 anos, o que já era esperado devido à decomposição da palha e serrapilheira. 

 

Os cátions Na+, o NH4
+ e o Cl- aparecem como os menores índices de concentrações. 

O Cálcio e o Magnésio são introduzidos no cafeeiro através do processo de calagem: 

CaMg(CO2)2 + 2H2O à Ca2+ + Mg2+ + 2HCO3
- + 2OH-. 
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CONCLUSÃO 

Os valores encontrados percebem-se que é possível que tais estejam relacionados 

não apenas com a idade de plantio .mas também com os microrganismos e a 

decomposição da própria palha e serrapilheira presente na adubação do café. 

Contudo, conhecendo os nutrientes existentes no café, é essencial.  
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Oscilação dos parâmetros de validação de um método para análise de 

endosulfan-alfa provocada por adaptações analíticas 

AUTORES: Kaíque Mesquita Cardoso¹, Paloma Silva Oliveira¹, Esio de Castro Paes², Maria 

Lúcia Pires dos Santos³, José Soares dos Santos³ 

RESUMO: Objetivou-se neste trabalho verificar a eficiência de métodos analíticos 

adaptados para a determinação de Endosulfan-α em mel por cromatografia gasosa 

com detector por captura de elétrons (GC- μECD), diagnosticando as alterações nos 

parâmetros analíticos e dispêndios utilizados. Para tal, baseou-se em métodos 

descritos na literatura, sendo esses modificados com o propósito de diminuir gastos. 

Estudaram-se dois métodos, um com extração somente líquido-líquido e outro com a 

extração posterior em fase sólida. Observaram-se alterações no processo de 

validação metodológica, todavia não comprometeram a qualidade dos métodos. As 

adaptações permitiram uma maior economia de reagentes. 

PALAVRAS CHAVE: Mel, Pesticida, Cromatografia. 

TITLE: Oscillation of the validation parameters of a method for analysis of 

endosulfan-alpha caused by analytical adjustments  

ABSTRACT: The objective of this article was to verify the efficiency of 

analytical methods adapted for the determination of Endosulfan - α in honey by 

gas chromatography with electron capture detector, diagnosing changes in 

analytical parameters and expenditures that was used. To this, was based on 

methods described in the literature, these modified in order to save costs. Two 

methods were studied, one with only liquid-liquid extraction and the other at the 

rear with solid phase extraction. Changes were observed in the methodological 

validation process, but did not compromise the quality of the methods. The 

adaptations have allowed greater economy of reagents and materials. 

KEYWORDS: Honey, Pesticides, Chromatography 

INTRODUÇÃO: O Endosulfan é um inseticida utilizado em grande escala e de larga 

aplicação, classificado como extremamente tóxico, o Endosulfan possui evidências 

que relata os efeitos prejudiciais ao ambiente e em seres humanos.  A análise de 

pesticidas em alimentos, principalmente aqueles amplamente aceitos pela população é 

de grande importância, uma vez que colabora com a fiscalização dos limites de 

resíduos dos agrotóxicos propostos pela legislação e alerta as possíveis 

contaminações existentes para com o meio social, além de servir como bioindicador 

de poluição do ambiente. Neste contexto, o mel vem como uma matriz importante para 

a detecção e quantificação desses contaminantes, sendo que as abelhas circundam 

uma vasta área ao qual habitam e estão sujeitas ao contato direto e indireto da 

aplicação dos agrotóxicos em plantios próximos. Tais contaminantes são encontrados 

em pequenas concentrações em amostras ambientais e a legislação propõe níveis 

traços como limites aceitáveis, cerca de 0,01 mg L-1 quando se trata do Endosulfan-
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Alfa. Contudo, essa concentração se refere às culturas onde o uso do inseticida é 

permitido, não tendo assim parâmetros para outras amostras. Existem várias técnicas 

utilizadas na determinação de agrotóxicos, as quais são complexas, sensíveis e caras, 

como a exemplo da Cromatografia Gasosa. Como a quantificação dos resíduos é por 

análise traço, torna-se importante, o desenvolvimento de metodologias limites de 

detecção e quantificação baixos. O objetivo deste trabalho foi verificar as oscilações 

nos parâmetros analíticos, provocados pelas adaptações de métodos descritos na 

literatura, através da cromatografia a gás utilizando um detector de captura de 

elétrons. 

MATERIAL E MÉTODOS: A instrumentação foi um cromatógrafo a gás, Perkin 

Elmer, modelo Clarus 500, com detector de captura de elétrons e coluna de separação 

capilar de cobre, com 30 metros de comprimento e 0,25 milímetros de diâmetro 

interno. O solvente utilizado foi acetona grau HPLC (Vertec) e o padrão de Endosulfan-

Alfa 99,6% de pureza (Sigma-Aldrich).  

Preparou-se soluções de trabalho para injeção no aparelho em concentrações de 0,01; 

0,02; 0,03; 0,05; 0,1 e 0,2 mg L-1, sendo injetado 1,5 µL.  As condições operacionais 

do cromatógrafo foram: Nitrogênio como gás de arraste (fluxo 1,75 mL min-1); 

Temperatura do injetor: 250ºC; Temperatura da coluna de separação programada 

inicialmente com 100 ºC, aumentando 25 ºC por minuto até atingir 280 ºC, 

permanecendo assim até o final da corrida; Temperatura do detector: 300 ºC; Vazão 

do gás makeup: 28 mL. 

Desenvolveram-se figuras de mérito como: seletividade, linearidade da curva analítica, 

limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), precisão (repetibilidade) e 

exatidão (recuperação). A preparação do método A, baseado no método de extração 

para organoclorados proposto por Marciel (2005) consistiu na pesagem de 10 gramas 

da amostra em erlenmeyer, onde foi adicionado 50 mL de diclorometano grau HPLC 

(Vertec) e com o auxílio de um bastão de vidro, agitou-se manualmente por 2 minutos. 

Em seguida, a mistura foi filtrada em um kitassato com auxílio de papel filtro nº 45. 

Passado o processo anterior, lavou-se o erlenmeyer com 30 mL de diclorometano, 

filtrado e adicionado ao filtrado anterior. Levou-se ao evaporador rotativo à vácuo com 

temperatura de 40ºC. O resíduo foi recolhido com 10 mL de acetona grau HPLC 

(Vertec) e novamente filtrado com filtro de seringa (25 mm de diâmetro e 0,2 

micrômetro de diâmetro de poro).  

Para o método B baseou-se nos métodos de extração proposto por Rissato et al. 

(2007) e Tsipi et al. (1999). A priori foi fundamentada por uma metodologia líquido-

líquido e em seguida realizou-se a extração em fase sólida (SPE). Na extração 

(líquido-líquido), pesou-se 12 gramas de mel em erlenmeyer, adicionou 40 mL de 

metanol-água (70:30 v/v) (Merck KGaA), homogeneizou em agitador magnético por 10 

minutos e acrescentou mais 50 mL de metanol-água, constituindo o extrato da amostra 

a ser utilizado na extração SPE. Para a extração em fase sólida utilizaram-se 

cartuchos C18 condicionados com 10 mL de metanol e 5 mL de água.Em seguida 

passou-se 26 mL do extrato da amostra prosseguida pela secagem do cartucho ao ar 

por 20 minutos, sendo a eluição realizada com 3 mL de hexano (Vertec). Por fim, 

repassou-se o hexano a fim de eluir completamente o analito. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: O tempo total da corrida analítica foi de 9,45 

minutos, com o tempo de retenção do analito em 8,33 minutos para ambos os 

métodos. Todos os parâmetros utilizados no processo de validação se encontram na 

Tabela 1. 

Para a faixa de linearidade, o método A mostrou-se superior ao método original 

proposto por Marciel (2005), em que a metodologia adaptada pode quantificar 

diretamente, sem a necessidade de etapas de pré-concentração, quantidades 

inferiores a 0,02 mg L-1. Os coeficientes de correlação, os quais revelam a linearidade 

analítica, todos os métodos foram viáveis, sendo aceitos coeficientes de correlação 

igual a 0,99 para a ANVISA e um valor acima de 0,90 para o IMETRO. Em relação aos 

limites de detecção e quantificação, o método A novamente obteve resultados 

satisfatórios, mas mostraram-se inferiores ao método original, bem como o limite de 

quantificação inferior a 0,01 mg L-1, permitindo inferir que é possível a quantificação de 

resíduos com concentrações inferiores aos limites máximos estabelecidos de 

agrotóxicos em alimentos.  

A precisão, obtida pelas medições sucessivas de um mesmo método em replicata 

(repetitividade), para todos os métodos mostraram-se viáveis, uma vez que em 

métodos de análises de traços e complexidade amostral são aceitos RSD de até 20 %. 

Para conferir a exatidão dos métodos, todos os materiais utilizados possuem 

certificados de referência (CRM) e os ensaios de recuperação para todos os métodos 

encontram-se entre 70 e 120 %.  

O tempo de retenção foi o parâmetro que melhor mostrou o diferencial das adaptações 

metodológicas; ele está diretamente relacionado aos gastos da análise, quando se tem 

um maior tempo, espera-se maior dispêndio do gás e energia para o funcionamento do 

instrumento. Nos métodos adaptados, houve uma redução de 200 a 300% no tempo 

de retenção do analito e consequentemente em análise. Contudo, tal fato pode estar 

relacionado a escolha de apenas um composto nos métodos adaptados, diferente da 

determinação multiresíduo nos métodos originais. Para observar a especificidade do 

método realizaram-se ensaios em branco, ou seja, amostras livres do agrotóxico, não 

observando assim nenhum interferente quando aplicadas os métodos adaptados 

(Figuras 1A e 1 C). 

 

CONCLUSÃO: As adaptações nos métodos provocaram um decaimento dos 

parâmetros de validação, contudo não interferiram na qualidade da metodologia. 
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Resumo: 
A banana é um importante alimento do setor agroindustrial brasileiro, pois além de ser 
um produto importante para economia do Brasil; ela é um alimento nutritivo, e com 
versatilidade de usos. A trealose é um aditivo químico que vem sendo usado na área 
farmacêutica, medica, química, biotecnológica, porém no Brasil, este uso ainda é 
limitado. Este trabalho tem como foco, a conservação de produtos derivados de 
banana passa, utilizando a trealose. As bananas foram adquiridas no centro de 
abastecimento da cidade de Jequié-BA. Após serem lavadas e terem suas cascas 
retiradas, foram divididas em dois grupos: com adição de trealose (banhado em 
solução a 10% por 10 minutos) e sem adição de trealose, logo após houve a secagem 
para até obtenção do teor de umidade entre 20-25%. Foram feitas análises físico-
químicas (acidez, pH e sólidos solúveis), compostos fenólicos, sensorial (teste de 
aceitação e diferença) e antioxidantes (DPPH e ABTS). Foi possível observar que a 
banana com trealose conseguiu conservar os níveis de sólidos solúveis, acidez e ph 
quando comparado a banana sem tratamento, além de mantar as características 
sensoriais. Ambos os extratos tiveram níveis de fenóis e antioxidantes, sendo a 
banana com trealose teve uma atividade antioxidante maior pelo teste de DPPH. A 
trealose é um aditivo interessante para a área alimentícia, mostrando ser um potencial 
conservante para alimentos e ter uma possível atividade antioxidante, necessitando 
mais estudos para sua comprovação. 
Palavra-Chave: Alimentos; Antioxidantes; Conservação. 
 

EVALUATION OF BANANA FRUIT CONSERVATION BY THE ACTION OF 
TREHALOSE 

 

Abstract 
Banana is an important food of the brazilian agro-industrial sector, because besides 
being an important product for brazilian economics; it is a nutritious food, and with 
versatility of use. Trehalose is a chemical additive that has been used on 
pharmaceutical, medical, chemical, biotechnological fields, but in Brazil, this use is 
limited yet. This paper is focused on derivatives of banana passa conservation, using 
trehalose. Bananas were acquired on the supply center of the the town of Jequié-BA. 
After being washed and peeled, they were divided in two groups: added 
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trehalose(plated in solution with 10% for 10 minutes) and without trehalose added, right 
after it there was the drying until getting the moisture content between 20-25%. 
Physicochemical analysis were made (acidity, pH and soluble solid), phenolic 
compound, sensory (acceptance and difference test) and antioxidants (DPPH and 
ABTS). It was possible to observe that banana with trehalose kept  the soluble solid 
levels, acidity and pH when compared to banana without treatment, besides keeping 
sensory characteristics. Both extracts had phenolic and antioxidants levels, banana 
with trehalose had an antioxidant activity bigger than for the test of DPPH. The 
trehalose is an interesting additive for the food industry, showing being a pontential 
conservant to food and it has a possible antioxidant activity, needing more studies for 
its verification. 
Keywords: Food; Antioxidants; Conservation. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A banana (Musa spp) representa uma das principais frutas brasileiras com 
potencial para exportação. Entretanto, as perdas pós-colheita têm sido bastante 
significativas. 

Um novo segmento tecnológico vem ganhando espaço na área de conservação 
que é o desenvolvimento de coberturas comestíveis protetoras que aplicadas 
diretamente sobre os frutos possibilitam elevar o tempo de conservação permitindo 
uma maior flexibilidade de manuseio e comércio.2 O uso das coberturas apresenta 
também como vantagens a manutenção dos atributos sensoriais, como a manutenção 
da aparência.1  

Segundo Colaço e Rose4 quando adicionado a alimentos antes da secagem ao 
ar, a trealose protege completamente os alimentos de desnaturação e também evita a 
perda de voláteis aromáticos que proporcionam a alimentos frescos seus aromas e 
sabores característicos. Além disso, a adição de trealose, um açúcar muito estável, 
não redutor e não tóxico, resulta na inibição de reações de Maillard durante o 
processamento e armazenagem de alimentos secos, proporcionando ao produto 
melhores características sensoriais 

Este trabalho tem como foco, a conservação de bananas utilizando a trealose, 
verificando se ocorre melhorias para o produto, pois sua utilização no Brasil ainda é 
limitada.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

As Bananas Nanicão (Musa sp., subgrupo Cavendish) foram adquirida 
diretamente com produtor rural da cidade de Jequié, com estado de maturação 
levemente avançado serão selecionadas excluindo frutos com lesões, pragas, 
amassados. Foram lavadas e em seguida descascadas manualmente, e as fibras 
foram totalmente retiradas. Após esta etapa, as bananas foram divididas em dois 
grupos: com adição de 10% de trealose e sem adição de trealose. 

A próxima etapa foi a secagem sobre as bandejas em temperatura de 65°C. A 
cada 3 horas, as bandejas foram giradas a 180° e pesadas para que se reduza o 
tempo de secagem e se obtenha um teor de umidade final uniforme de 20-25%. 

Para a pesquisa da análise sensorial foi utilizada a seguinte divisão: Os 100 
voluntários provaram a amostra de banana passas com trealose e sem trealose, e 
identificaram se existia ou não diferença. Logo após, era provada a banana sem 
trealose e era marcada sua aceitação sensorial em escala hedônica de 9 pontos 
(desgostei extremamente a gostei extremamente), sendo o mesmo feito para a banana 
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com trealose.2 
Tanto as bananas revestidas com trealose, quanto as bananas in natura foram 

trituradas e homogeneizadas em processador de alimentos e posteriormente 
submetidas às análises físico-químicas (acidez total titulável, sólidos solúveis e pH) em 
triplicata, recebendo o mesmo tratamento para cada análise.5 

Os compostos fenólicos totais foram determinados empregando-se o método 
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau. O teor de compostos fenólicos totais de cada 
extrato (banana passa com e sem trealose, com acetona a 70 %, etanol a 95 % e 
água) foi quantificado por curvas de calibração externa, e os resultados foram 
expressos em mg de ácido gálico equivalente (AGE) por 100 g da amostra.9 

As análises antioxidantes foram feitas com o teste ABTS e DPPH. A partir do 
extrato obtido, preparou-se tubos de ensaio, com três diluições diferentes (25, 10 e 
1%), em triplicata. Em ambiente escuro, transferiu-se uma alíquota de 30μL de cada 
diluição do extrato para tubos de ensaio com 3,0 mL do radical ABTS·+ e 
homogeneizou em agitador de tubos. Foi realizada a leitura (734 nm) após 6 minutos 
da mistura e utilizado o álcool etílico, como branco, para calibrar o espectrofotômetro.7 

A partir do extrato obtido, foi preparada triplicatas com as mesmas 
concentrações anteriores. Em ambiente escuro, transferiu-se uma alíquota de 0,1 mL 
de cada diluição do extrato para tubos de ensaio com 3,9 mL do radical DPPH e 
homogeneizou-se em agitador de tubos. Foi utilizado 0,1 mL da solução controle com 
3,9 mL do radical DPPH e foi homogeneizado. Utilizou-se álcool etílico, como branco, 
para calibrar o espectrofotômetro.8 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na Tabela 1, não houve diferença significativa entre os valores 
físico-quimicos das amostras. Os níveis de sólidos solúveis foram semelhantes, entre 
as amostras de banana. 

Com relação à acidez total titulável, a banana in natura mostrou-se levemente 
mais ácida que a banana que recebeu tratamento com trealose. A medida que a 
acidez se eleva, o ph diminui, logo, houve uma pequena diferença no pH com a 
banana com trealose um pouco menos ácida. Os valores físico-quimicos da banana in 
natura foram semelhantes ao do estudo de Jesus.6 

Pelo teste triangular de diferença, observou que somente existira diferença 
significativa quando a probabilidade for inferior a 0,1%. Assim para o nível de 
probabilidade adotado, que é 0,5%, não existe diferença estatística entre amostra. 

Pelo teste de aceitação sensorial, observou-se que não existe diferença 
significativa entre as amostras no requisito aceitação global. Quando avaliada as duas 
amostras a banana com trealose apresentou média de escores de 7,33, e a sem 
trealose média de 7,24, ambas variando entre os escores gostei moderadamente e 
gostei muito e sendo diferente significativamente (p 0,642). 

Todas as polpas de frutas exibiram quantidades relevantes de fenóis totais, 
com destaque para a de banana passa sem trealose que exibiu um valor superior a 
com trealose. A presença de fenóis indica uma potencial atividade antioxidante. 

Com base nos testes de DPPH e ABTS·+, foi possível verificar atividade 
antioxidante nos extratos de banana passa com e sem trealose. Através do teste de 
captura de radicais DPPH, pode-se observar um maior potencial antioxidante no 
extrato da banana com trealose, capturando metade dos radicais com uma quantidade 
em gramas inferior a do tratamento sem trealose (sendo que quanto menor o valor de 
EC50 melhor a atividade), tendo o resultado expresso em EC50 igual a 56,25 mg/L e 
4,19g por fruta (porção comestível), enquanto que o tratamento sem trealose obteve 
EC50 igual a 70,4mg/L e 5,25g. Este teste é simples e preciso para uso em frutas, 
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sendo utilizado em vários estudos de antioxidantes em frutas e hortaliças.3 
Tomando como referência o teste de ABTS·+, verificou-se uma melhor 

atividade antioxidante para o extrato sem trealose, mantendo uma correlação com os 
níveis de fenóis totais. Quanto maior o valor expresso em µM trolox/g, mais forte é o 
potencial antioxidante. Apesar de ser utilizado em frutas, este teste possui baixa 
seletividade, alguns polifenois e produtos de origem natural, a reação de ABTS é lenta 
e pode comprometer o resultado.3 
 
 
 
TABELA 1 – Valores das análises físico-quimicas, fenólicos totais e antioxidante 

                             Banana 
passa 

            Sem trealose               Com trealose 

Sólidos solúveis 23,74 ± 0,011* 23,73 ± 0,005* 
pH 4,71 ± 0,04* 5,00 ± 0,00* 
Acidez total titulável 0,423% ± 0,179* 0,385% ± 0,076* 
Compostos 
fenólicos 

50,36 mg/100 mg 31,73 mg/100 mg 

ABTS 117,78µM trolox/g 6,68µM trolox/g 
DPPH 4,19g 5,25g 

Fonte: Pesquisa direta. *Desvio Padrão 
 

CONCLUSÃO 
 

A trealose como um aditivo da banana passa pode melhorar a característica 
antioxidante de acordo com o teste de DPPH, além de manter os parâmetros físico-
quimicos e sensoriais. Estudos in vivo e outros testes, como teor de dosagem 
adequado da trealose na utilização industrial em alimentos e sua viabilidade, podem 
ser feitos para uma possível comprovação desses resultados.  
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RESUMO 
 O Presente Trabalho tem como objetivo realizar uma análise da produção de 
feijão, milho, mandioca e algodão na Microrregião de Vitória da Conquista no período 
de 1999 a 2012. Visa a construção de um banco de dados sobre a produção agrícola 
municipal para posteriormente apresentar os produtos cartográficos como resultante 
dos diferentes cruzamentos entre as variáveis estudadas. Nesse contexto, foram 
realizados levantamentos bibliográficos sobre a agricultura de sequeiro, levantamento 
de dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre produção 
Agrícola Municipal e no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) sobre precipitação. 
Além dos dados levantados, foi feita visita ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais para 
realização de entrevista. Numa etapa posterior correlacionou-se a produção agrícola 
com o comportamento pluviométrico, dado que são produtos cultivados quase sempre 
em condições de agricultura de sequeiro. Como produto da pesquisa foi gerado 
planilhas, tabelas e gráficos. Devido à condição climática, algumas culturas agrícolas 
como o milho e o feijão têm apresentado perdas expressivas nos anos estudados. 
Como mecanismo de compensação das perdas, o governo municipal aderiu ao 
Garantia Safra. 
 
Palavras-Chave: Chuva. Produção Agrícola.Vitória da Conquista. 
 
 

ABSTRACT 

 

 The present work aims to perform an analysis of the production of beans, maze, 

cassava and cotton in the Microregion of Vitória da Conquista in the period of 1999 

to 2012. Aims at the construction of a database on the municipal agricultural 

production to later present the cartographic products as the result of different crosses 

between the variables studied. In this context, surveys were conducted blibiographic 

on dry farming, survey data from Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) on municipal agricultural production and at the Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) on precipitation. In  addition to the data collected, it was 

made visit to the Sindicato dos Trabalhadores Rurais for achievement of interview. 

At a later stage was correlated with agricultural production with the precipitation 

behavior, since products are grown almost always in condition of dry farming. As a 

product of research was generated spreadsheets, charts and graphs. Due to weather 

conditions, some agricultural crops such as corn and beans has presented expensive 

losses over the years studied. As a mechanism to compensate for losses, the 

municipal government has joined the Garantia Safra. 
 

Keywords: Rain. Agricultural Production. Vitória da Conquista. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa Análise da produção agrícola municipal na microrregião de Vitória 

da Conquista, no período de 1999 a 2012”, tem por objetivo geral, realizar uma análise 

da produção agrícola municipal na Microrregião, no período de 1999 a 2012. A mesma 

trata de um exaustivo levantamento da produção agrícola de quatro produtos, na área 

de estudo, num período de quatorze anos, o que abre a possibilidade para diversos 

cruzamentos de informações. A análise geográfica se dá na própria distribuição 

espacial dos fenômenos, o que permitirá a elaboração de diversos produtos 

cartográficos com os resultados da pesquisa.  
Neste sentido, esta pesquisa se justifica pela carência de trabalhos dessa 

natureza, que possam contribuir para um melhor entendimento da relação entre 
distribuição das precipitações e a produção agrícola, que possam subsidiar trabalhos 
cuja aplicação metodológica necessite de informações sistematizadas e para o 
planejamento dos agricultores que lidam com a agricultura de sequeiro. 

De acordo com Conti e Schroeder (2013), uma das características mais 
acentuadas do semiárido são os extensos períodos de seca que dificulta o cultivo de 
vários produtos agrícolas, com exceção da mandioca que se adapta e se desenvolve 
usando pouca água. 

Ganem (2013), expõe que os fatores climáticos, como precipitação 
pluviométrica, temperatura e a luminosidade interferem no crescimento e 
desenvolvimento da cultura do milho. 

As regiões semiáridas têm como característica principal, as chuvas irregulares, 
variando espacialmente e de um ano para outro. O resultado das culturas plantadas, 
nesse sistema, depende da regularidade e quantidade das precipitações. Na área de 
estudo as variabilidades espacial e temporal das chuvas são fatores limitantes para a 
agricultura de sequeiro.  

. 
 
MATERIAL E MÉTODO 
 

Para a realização da pesquisa utilizou-se uma proposta metodológica de 
abordagem sistêmica (Análise de Estudo Integrado) explicitada por George Bertrand 
(1972) para a análise do Espaço Geográfico. Dentro dessa perspectiva fica evidente a 
importância de entender a dinâmica das paisagens a partir de uma relação intrínseca 
entre os aspectos físicos e humanos.  

Os passos para o desenvolvimento da pesquisa constaram, em um primeiro 
momento, de levantamento bibliográfico, levantamento de dados no Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e 
levantamento de material cartográfico da área de estudo. No segundo momento foi 
realizada a tabulação dos dados levantados, análise e cruzamento das informações, 
gerando tabelas e gráficos. Em um terceiro momento, foi realizada uma visita ao 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde representantes da instituição foram 
entrevistados. Esse momento foi importante, também, para conversas informais com 
funcionários da entidade mencionada, as quais contribuíram com informações 
importantes para a pesquisa. E por fim, a sistematização e análise dos dados e 
informações levantadas e elaboração do relatório final. 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A agricultura é uma importante atividade econômica na Microrregião de Vitória 

da Conquista com destaque para as culturas de mandioca, feijão, milho e algodão. O 
sistema agrário predominante é o de agricultura familiar.De acordo com os dados 
levantados, as secas que vêm ocorrendo na região na última década tem provocando 
perdas superiores a 90% da produção, dizimando, principalmente, as lavouras de 
feijão e milho que necessitam da chuva em todas as etapas da produção.  

De acordo Conti e Schroeder (2013), uma das características mais acentuadas 
do semiárido são os extensos períodos de seca, dificultando o cultivo de vários 
produtos agrícolas, com exceção da mandioca, que se adequa e se desenvolve 
utilizando pouca água. Dessa forma, a saída tem sido apostar em culturas alternativas 
para suprimento humano e animal, como o plantio de palma, cana, capineira de corte, 
feijão andu e mandioca que são mais resistentes à seca. 

Mesmo a mandioca sendo mais resistente à baixa precipitação em relação ao 
milho e ao feijão, vem apresentando perda na produção de até 50%. Porém, foi 
relatado por representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da 
Conquista que o grande problema da mandioca é o preço do produto, pois o 
investimento na produção é muito alto e o retorno financeiro dos beneficiadores é 
baixo. 

Com o objetivo de contribuir com a comercialização dos produtos agrícolas, foi 
criado, no município de Vitória da Conquista o projeto “compra direta”, na qual, o 
produtor que possui a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), vai a secretaria 
municipal e entrega diretamente os seus produtos, que são direcionados para a 
alimentação escolar e de creches. Além do “compra direta”, os produtores trabalham 
em cooperativas com a produção da mandioca, produzindo farinha, goma, puba, 
biscoitos e beijus. 

Como mecanismo de compensação das perdas, o governo municipal aderiu ao 
Garantia Safra (GS) que é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), para agricultores familiares que estão na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que 
obtiveram perdas de pelo menos 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, 
mandioca, algodão, dentre outros, devido à seca ou excesso de chuva. 

Quanto maior for à dependência das atividades agrícolas aos fatores 
climáticos, maior sua vulnerabilidade e seu comprometimento na produção e 
produtividade. As culturas estudadas, normalmente, são exploradas sob o regime de 
sequeiro apresentando, portanto, um comportamento irregular de produção e 
produtividade de acordo com as condições de distribuição das precipitações de cada 
ano. 

No recorte temporal utilizado, ficou evidente que, apesar de não serem 
determinantes, as oscilações das precipitações pluviométricas influenciam diretamente 
na agricultura na microrregião. Tanto os anos considerados secos (que apresentam 
grandes desvios negativos em relação a média) quanto chuvosos (que apresentam 
grandes desvios positivos em relação a média) são prejudiciais para a produção 
agrícola, visto que o maior problema não está na quantidade, mas na distribuição 
cronológica das precipitações.  
 
 
CONCLUSÕES 
 

A baixa precipitação pluviométrica e a má distribuição da chuva durante o ano 
tem comprometido a produção agrícola na Microrregião Vitória da Conquista.  

Como mecanismo de compensação das perdas, alguns municípios da 
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Microrregião aderiram ao Garantia Safra, que mesmo não sendo a solução, tem 
mostrado resultados positivos no que diz respeito a permanência do trabalhador rural 
na produção agrícola.  
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Resumo  

As propriedades dos óleos essenciais de plantas aromáticas da região Nordeste do 

Brasil têm sido estudadas com muita frequência, porém sua utilização como matéria-

prima para desenvolvimento de produtos ainda é escassa. A caatinga do Sudoeste 

Baiano é uma região rica em biodiversidade de plantas, variando suas atividades 

biológicas e fisiológicas de acordo com a época do ano. O objetivo desta pesquisa é 

identificar plantas produtoras de óleos essenciais ainda não estudadas que de acordo 

com suas composições químicas possam ter substancial valor com potenciais para 

aplicação nas áreas de Química e Farmácia. 

 

Palavra Chave  Constituintes químicos, Óleo essencial, Plantas da caatinga.  
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Abstract  

The properties of essential oils from aromatic plants of northeastern Brazil have been 

studied very often, but its use as a raw material for product development is still scarce. 

The caatinga of Bahia Southwest is a region rich in biodiversity of plants, varying their 

biological and physiological activities according to the time of year. The objective of this 

research is to identify plants that produce essential oils not been studied yet according 

to their chemical compositions can have substantial value with potential for application 

in the areas of Chemistry and Pharmacy. 

 

Keywords Chemical constituents, essential oil, plants of the caatinga. 

 
Introdução  

Os óleos essenciais são compostos aromáticos, voláteis presente em 

diversas partes das plantas. Os compostos presentes nestes óleos são bastante 

utilizados nas industriais de alimentos, cosméticos  e  medicamentos, dependendo das  
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características e composição química que os mesmos possuem. Algumas substâncias 

presentes nos óleos essenciais são de grande interesse para as indústrias, o que pode 

elevar o seu valor comercial. Dessa forma, pesquisas científicas têm sido realizadas 

na busca de desenvolver novos produtos com as propriedades dos óleos essenciais, 

utilizando-se de suas atividades biológicas.1 

A caatinga é a vegetação dominante do semiárido e abrange grande parte do 

território nacional. Apresenta uma grande diversidade de espécies vegetais, revelando 

potencial fonte promissora de plantas que apresentem óleo essencial e assim revelem 

biomoléculas com alguma atividade farmacológica. Dentre as diversas plantas da 

caatinga, a Mimosa L., da família Leguminoseae, é um gênero que está distribuído 

extensamente neste bioma. 

 A Mimosa invisa é uma espécie do gênero, muito comum no uso popular e 

abundante na caatinga e dispõe de poucos estudos relacionados a ela, e não foi 

encontrado nenhum estudo relacionado ao seu óleo essencial. 

Considerando a importância da Mimosa invisa Mart. ex Colla como planta de 

uso medicinal,  facilmente encontrada na caatinga, e sem evidências  científicos 

relacionado ao óleo essencial da espécie, objetiva-se avaliar os constituintes químicos 

do óleo essencial, testar sua atividade antioxidante e desenvolver uma formulação 

cosmética derivado do óleo essencial dessa planta. 

 
Material e métodos  
     - As folhas da Mimosa invisa Mart ex Colla foram coletadas na região da caatinga 

da cidade de Jequié (13° 51′ 28″ S, 40° 5′ 2″ W), sendo uma exsicata depositada no 

Herbário da UESB, sob número HUESB 10066/2014. Posteriormente extraiu-se o óleo 

essencial das folhas da planta empregando-se o método de hidrodestilação em 

triplicata, utilizando-se aparelho de Clevenger modificado, nos tempos de 30, 60, 90, 

120 e 180 minutos. O rendimento do óleo foi medido pela relação da massa do óleo 

com a massa de folhas utilizada na extração (%m/m). 

 

     - A análise química do óleo essencial da Mimosa invisa Mart. ex Colla foi realizada 

por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). A 

identificação dos compostos presentes no óleo essencial foi baseada na comparação 

dos índices de retenção na mesma coluna (pelo método de Van Den Dool) e no 

padrão de fragmentação observado nos espectros de massas, por comparação destes 

com dados da literatura 4, e com padrões adquiridos na Sigma-Aldrich. 

 

     - A atividade antioxidante foi determinada através da capacidade dos antioxidantes 

presentes no óleo em seqüestrar o radical livre DPPH e ABTS. Foram realizadas 

diluições seriadas nas concentrações de 1%, 10%, 25%, 50% e 100%, todas em 

triplicata. Realizou-se a leitura no espectrofotômetro em 515 nm de comprimento de 

onda para DPPH, e 734nm para ABTS. Obteve-se o percentual de inibição conforme a 

fórmula: %AA= [(Absamostra /Abscontrole )*100]. A absorbância controle do DPPH 
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encontrada foi de 0,562 nm, e do ABTS, 0,700nm. Foi calculado IC 50 para o teste 

com DPPH, utilizado ácido ascórbico como padrão. 

  

     - Foi desenvolvida uma formulação no laboratório de Farmacotécnica, Controle de 

Qualidade e Tecnologia Farmacêutica da UESB em Jequié,  na forma de um Creme 

Facial Anti idade, utilizando métodos farmacotécnicos para o preparo de emulsões 

(óleo/água-O/A), contendo como princípio ativo, o óleo essencial da Mimosa invisa 

Mart. ex Colla. O produto final foi testado quanto à capacidade antioxidante. 

 

     - Para o teste de atividade antioxidante do Creme Facial Anti idade, preparou-se 

uma solução com concentração de 1mg/mL,  com DPPH. O mesmo procedimento foi 

realizado com a base da formulação sem o insumo farmacêutico ativo (IFA), que é o 

óleo essencial. Em seguida, foi realizada a leitura espectrofotométrica, numa 

absorbância de 517nm. O cálculo de % de inibição foi realizado a partir  da fórmula: 

%AA= [(Absamostra /Abscontrole )*100]. Foi construído um gráfico para comparação da 

atividade antioxidante do óleo puro em 1 mg/mL, do óleo incorporado na formulação 

do Creme Facial Anti idade na mesma concentração, e do óleo puro em 1% (1mg/mL) 

testado pela primeira metodologia descrita anteriormente. 

 

 
Resultados e discussão  

  A composição de óleos essenciais pode ser influenciada pela época de coleta 

da planta, tempo de extração e velocidade de aquecimento. No óleo essencial de 

Mimosa invisa Mart. ex Colla, não houve ampla diferença entre a quantidade de 

constituintes químicos identificados pelo CG-MS, nos diferentes tempos, porém o 

rendimento de óleo extraído variou consideravelmente, começando a estabilizar seu 

volume em torno de 90 a 120 minutos. O óleo essencial da Mimosa invisa apresentou 

um rendimento máximo de 0,44 ± 0,03. Foram encontrados 65 compostos, dos quais 

58 foram identificados, a partir do cálculo do índice de Kovats, que foram comparados 

com a literatura, e apresentaram-se bem próximos. O perfil cromatográfico obtido 

apresentou como constituintes majoritários, o Aromadendreno, α-pineno, β-pineno, 

Eucalyptol, Copaene, Humulene, γ-Elemene, δ-Cadinene e cis-Z-.alpha.-Bisabolene 

epoxide.  

Após a identificação da constituição química do óleo, testou-se a capacidade 

antioxidante do mesmo, utilizando os radicais DPPH e ABTS. O DPPH apresentou 

uma cinética de reação em que a absorbância se estabilizou em 20 minutos, de 

acordo a leitura espectrofotométrica.  Os resultados demonstraram que o potencial 

antioxidante é diretamente proporcional a concentração, o qual aumenta com o 

aumento da concentração do óleo na solução. Comparando-se os resultados obtidos, 

observa-se que o percentual de inibição na presença do ABTS foi maior que o DPPH, 

alcançando 100% de inibição do radical livre, de acordo a Tabela 1. 

 
TABELA 1. Porcentagem de inibição do radical DPPH e ABTS de 
acordo a concentração do óleo de Mimosa invisa Mart. ex Colla. 
            Concentração            DPPH        ABTS 

1% 5,2% 5,5% 
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10% 30,4% 37,7% 
25% 45,1% 70,6% 
50% 63,2% 92,76% 
100% 76,16% 100,0% 

 

 A expressão da atividade antioxidante pelo método DPPH pode ser expressa a 

partir do IC50, que mede a quantidade de antioxidante necessário para diminuir em 

50% a concentração inicial de DPPH. O valor obtido foi de 0,4 µg/mL, enquanto que 

para o padrão ácido ascórbico o IC50 calculado correspondeu a  a 0,2 µg/mL. 

Devido a essa boa atividade antioxidante apresentada pelo óleo essencial da 

Mimosa invisa Mart. ex Colla, desenvolveu-se uma formulação na forma de creme 

facial, contendo este como insumo farmacêutico ativo, no intuito de apresentar efeitos 

de neutralização dos radicais livres da pele, e assim apresentar o efeito anti-idade. 

Posteriormente foi testada a atividade antioxidante da formulação, utilizando o 

DPPH, a fim de verificar se o óleo essencial mantinha seu potencial antioxidante 

quando incorporado na formulação, e comparadas com o teste do óleo essencial puro 

nas duas metodologias utilizadas, como apresentada no gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1. Atividade antioxidante do óleo essencial de Mimosa invisa Mart ex Colla  

comparada a atividade da formulação. 

 

 

        Os valores foram comparados e apresentaram percentuais de inibição de 

radicais livres muito próximos. Presume-se assim, que se fosse possível medir a 

atividade do creme nas concentrações maiores, estas seriam equivalentes ao óleo 

puro, em cada concentração.  

 

Conclusões  
 

De acordo com os resultados encontrados, o tempo ideal para a extração do 

óleo essencial, foi de 120 minutos. A composição química da amostra analisada por 

GC/MS apresentou como principais compostos o , o Aromadendreno, α-pineno, β-

pineno, Eucalyptol, Copaene, Humulene, γ-Elemene, δ-Cadinene e cis-Z-.alpha.-

Bisabolene epoxide. Quanto ao potencial antioxidante, o óleo apresentou boa 

atividade no ensaio de DPPH, porém o resultado foi melhor com o radical ABTS. Foi 

possível observar também que o óleo mantém sua capacidade de capturar radicais 

livres após incorporação na formulação do creme anti Aging. 
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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo realizar a prospecção química e avaliar a 
atividade antibacteriana do extrato etanólico e frações, hexânica, 
diclorometnica e acetato de etila, da espécie Poincianella Bracteosa, nativa do 
semi-árido baiano. A prospecção visou identificar, quantificar e caracterizar os 
principais constituintes químicos presentes na espécie, além de avaliar seu 
potencial antibacteriano através de ensaios in vitro. Com os estudos propostos 
também se buscou ampliar os conhecimentos acerca da biodiversidade da 
região do semiárido baiano e testar novos extratos naturais com propriedades 
terapêuticas e funcionais. Os dados obtidos com os estudos serão adicionados 
à base de dados Plantas do Semiárido Baiano, criada pelo grupo Sociedade, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (SOMA), a ser alojada no site da UESB, 
para ser acessada livremente pela comunidade científica e não científica. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade, Antimicrobianos naturais, Metabólitos 
secundários 

 

 

ABSTRACT: This study aimed to carry out chemical prospecting and evaluate the 

antibacterial activity of the ethanol extract and fractions, hexane, diclorometnica and 

ethyl acetate, the species Poincianella bracteosa, native of Bahia semi-arid. 

Prospecting aimed to identify, quantify and characterize the major chemical 

constituents present in the species, and to evaluate its antimicrobial activity using in 

vitro assays. With the proposed studies also sought to expand knowledge about the 

biodiversity of the Bahian semi-arid region and test new natural extracts with 

therapeutic and functional properties. The data obtained from the studies will be added 

to the database of the Bahian semi-arid plants, created by the Society group, 

Environment and Development (SOMA), to be housed in the UESB site to be accessed 

freely by the scientific and non-scientific community. 

 
KEYWORDS: Biodiversity, Natural antimicrobials, Secondary metabolites 

INTRODUÇÃO   

As plantas têm sido utilizadas desde os primórdios da humanidade, que 
sempre as manejou, tanto na sua alimentação quanto para fins medicinais (DA 
SILVA et al., 2005). Atualmente, muitas matérias-primas vegetais têm sido 
utilizadas na obtenção de fitoterápicos (TAUFNER, 2006). 
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A fitoterapia na medicina tradicional está incluída e reconhecida no 
sistema primário de saúde em países em desenvolvimento, já que estes 
possuem 67% das espécies vegetais do mundo (MS, 2006). Apesar da 
importância etnobotânica e etnofarmacológica das plantas medicinais, algumas 
ainda carecem de estudos que forneçam informações claras acerca das suas 
propriedades farmacológicas (VEIGA JUNIOR et al., 2005; PARENTE e ROSA, 
2001).  

A caatinga ocupa a maior parte da região Nordeste do Brasil, 
representando 11% do território nacional, com grande riqueza de espécies 
vegetais e animais (PALMEIRA et al., 2006).  

A Poincianella bracteosa (Fabaceae), conhecida popularmente como 

catingueira, é encontrada na região do semiárido nordestino, amplamente difundida no 

bioma Caatinga, sendo muito utilizada pelas comunidades locais como planta 

medicinal e inseticida natural. Esta espécie foi escolhida para esse estudo, a partir de 

dados de um levantamento etnobotânico, realizado por Cunha e Silva et al. (2012), 

com as comunidades do entorno do município de Tanhaçu, na Bahia. Na pesquisa 

foram listadas quais as plantas medicinais a população mais utilizava para o 

tratamento de suas enfermidades e como inseticidas, onde a Poincianella bracteosa 

foi citada.  

Em vista disso, esse trabalho teve por objetivo realizar a prospecção química e 

biológica do extrato etanólico e das diferentes frações obtidas da parte aérea da 

Poincianella bracteosa, visando identificar seus principais metabólitos secundários, 

bem como verificar seu potencial antibacteriano, através da realização de testes in 

vitro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A parte aérea (folhas e talos) da Poincianella bracteosa foi coletada na Floresta 

Nacional Contendas do Sincorá, Unidade de Conservação Federal, localizada entre os 

municípios de Contendas do Sincorá e Tanhaçu, no Estado da Bahia, no mês de 

Dezembro de 2013.  

As etapas de extração e obtenção das frações a partir do material vegetal 

foram realizadas no Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais (LAPRON), 

vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Química Aplicada (NUPESQ), pertencente à 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Juvino Oliveira.  

O material vegetal foi separado, pesado e seco em estufa de circulação de ar a 

45ºC durante 48 horas. Posteriormente, foi triturado (80 g), e colocado em um funil de 

separação de 2 litros, onde se adicionou aproximadamente 2 litros de solução 

hidroetanólica a 70%, e realizou-se a percolação exaustiva com o solvente. Após a 

extração, o solvente foi eliminado em evaporador rotativo a 45ºC e 80 RPM, para a 

obtenção do extrato etanólico (EE).  

O extrato etanólico foi fracionado por partição líquido/líquido com solventes de 

diferentes polaridades, para a obtenção das frações hexânica (FH), diclorometânica 

(FD) e acetato de etila (FAE). O extrato etanólico também foi submetido à triagem 

fitoquímica preliminar para a detecção das principais classes de metabólitos 

secundários através de reações químicas in vitro (MATOS, 1997). 
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A avaliação microbiológica do extrato e frações foi desenvolvida no Laboratório 

de Microbiologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Juvino 

Oliveira. 

Para a execução do experimento foram utilizadas oitos cepas bacterianas, 

cedidas pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC): ATCC Escherichia coli 

(25922), ATCC Escherichia coli (35288), ATCC Escherichia coli (292012), ATCC 

Enterococcus faecalis (51299), ATCC Pneumoniae (700603), ATCC Proteus vulgaris 

(sem numeração), ATCC Staphylococcus aureus (25923) e ATCC Staphylococcus 

aureus (43300). 

A partir de soluções estoque nas concentrações de 6,0 mg/mL, do extrato 

etanólico (EE) e frações (FH, FD e FAE), foram obtidas diluições nas concentrações  

de 3,0 mg/mL e 1,5 mg/mL. 

A avaliação da atividade antibacteriana foi realizada por meio da adaptação da 

técnica de difusão em ágar, utilizando-se discos de papel esterilizados. (BAUER et al., 

1996). 

Após a ativação das bactérias, estas foram inoculadas e transferidas para 

tubos de ensaio contendo 9 mL de BHI. Estes foram incubados em Shaker a 37ºC a 

160 RPM por um período de aproximadamente 18 horas. 

A suspensão bacteriana retirada do Shaker foi diluída 10 vezes e realizada a 

leitura da densidade ótica (D.O.) da suspensão em espectrofotômetro a 600 nm. Após 

a leitura, acertou-se a D.O para 0,6 - 0,8, na fase LOG de crescimento bacteriano. 

Foram adicionados 1 mL da suspensão bacteriana em placas estéreis e, em seguida, 

foi adicionado o meio BHI semi-sólido, contendo ágar (10%). 

Discos de papel de filtro de 6 mm de diâmetro foram impregnados com 10 µL 

do extrato etanólico e respectivas frações, nas diferentes concentrações preparadas, 

sendo colocados nas placas após a solidificação do meio e incubados em estufa a 

37ºc por 5 dias. Os halos de inibição formados foram medidos com régua e compasso, 

segundo a metodologia descrita por Wong-Leug (1988), considerando como 

possuidoras de atividade antimicrobiana, as amostras que provocaram a formação de 

halos de inibição de tamanho igual ou superior a 10 mm de diâmetro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a extração da parte aérea da Poincianella bracteosa foram obtidos 180,5 

g do extrato etanólico. Após seu fracionamento (30 g), foram obtidas 5,0 g da fração 

hexânica, 3,0 g da fração diclorometânica e 2,4 g da fração acetato de etila. 

Os valores das medições dos halos de inibição para os controles negativos 

(solventes) variaram entre 7,0 e 8,5 mm, comprovando, que os solventes não 

interferiram no crescimento dos microrganismos e, portanto, não interferem nos 

ensaios de atividade antimicrobiana. 

Como controle positivo utilizou-se o antibiótico Cloranfenicol, na concentração de 3,0 

mg/mL. Os resultados da atividade antibacteriana do extrato e frações estão 

mostrados na Tabela 1, expressos como Concentração Inibitória Mínima (CIM), 

correspondente à menor concentração da amostra, em mg/mL, necessária para 

provocar a inibição no crescimento dos microrganismos 
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CONCLUSÕES  

Identificou-se várias classes de metabólitos secundários no extrato etanólico, 

na análise qualitativa por CCD, como alcaloides, flavonoides, xantonas, taninos e 

esteroides. 

O extrato etanólico e suas frações, obtidas da parte aérea da Poincianella 

bracteosa, inibiram em diferentes concentrações o crescimento das cepas bacterianas 

utilizadas, demonstrando o potencial antibacteriano da espécie estudada. A fração 

acetato de etila demonstrou o maior potencial antimicrobiano frente às cepas testadas. 
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 Análise das concepções dos alunos do Ensino Médio sobre aulas experimentais 
de Química1  

 
 Resumo  
O presente trabalho possui o objetivo de entender as concepções que os alunos 

possuem em relação a aulas práticas no ensino de Química da rede pública do 

município de Itapetinga, Bahia. No ensino de Química, a aula prática quase sempre é 

citada como uma das estratégias mais eficazes neste sentido, considerando-se que os 

experimentos além de facilitarem a compreensão do conteúdo tornam as aulas mais 

dinâmicas. Ao compreender um conteúdo trabalhado em sala de aula, de forma 

participativa e interativa, o aluno amplia sua reflexão sobre os fenômenos que 

acontecem à sua volta e isso pode gerar discussões durante as aulas fazendo com 

que os alunos, além de exporem suas ideias, aprendam a respeitar as opiniões de 

seus colegas de sala. O presente estudo foi desenvolvido em quatro instituições de 

Ensino Médio de um município do sudoeste baiano, tendo por sujeitos 329 alunos 

distribuídos no 1º, 2º e 3º ano, período diurno, com idades entre 14 e 40 anos. 

 
 Palavras-chave  
Concepções, Aulas experimentais.  
 
Resume  
This work has the objective of understanding the concepts that students have in 
relation to practical classes in teaching Chemistry public network in the city of 
Itapetinga, Bahia. In Chemistry teaching , practice class is often cited as one of the 
most effective strategies in this sense , considering that the experiments as well as 
facilitate the understanding of the content make the classes more dynamic . As it 
embraces a content worked in class , in a participatory and interactive way , the 
student expands his reflection on the phenomena happening around them and this may 
lead to litigation during class causing the students, and present their ideas , learn to 
respect the opinions of their classmates . This study was conducted in four secondary 
education institutions from a municipality in southwest Bahia , with the subject 329 
students distributed on the 1st , 2nd and 3rd year, daytime , aged between 14 and 40 
years.  
 
Keywords  
Experimental Class, Concepts. 

Introdução  
No ensino de Química, a aula prática quase sempre é citada como uma das 
estratégias mais eficazes para a aprendizagem, considerando-se que os experimentos 
além de facilitarem a compreensão do conteúdo tornam as aulas mais dinâmicas. É de 
conhecimento dos professores de ciências o fato de a experimentação despertar um 
forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em seus 
depoimentos, os alunos costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, 
lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, não é incomum ouvir de 
professores a afirmativa de que a experimentação aumenta a capacidade de 
aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas de pauta 
(GIORDAN, 1999, p. 43). Sendo assim, a abordagem prática poderia ser considerada 
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não só como ferramenta do ensino de ciências na problematização dos conteúdos 
como também ser utilizada como um fim em si só, enfatizando a necessidade de 
mudança de atitude para com a natureza e seus recursos, pois, além de sua 
relevância disciplinar, possui profunda significância no âmbito social 
(VASCONCELOS, et al, 2002). As atividades experimentais deverão ser dinamizadas 
e (re)orientadas para a compreensão de conceitos científicos e para o 
desenvolvimento de capacidades de pensamento requeridas para a tomada de 
decisão a nível pessoal, a participação esclarecida em assuntos cívicos e culturais e a 
produtividade a nível econômico.  
Neste trabalho foi realizada uma pesquisa relacionada às concepções dos alunos do 
Ensino Médio sobre as aulas práticas de Química.  
 
Método  
Para coletarmos dados para análise e discussão utilizamos um questionário, que é 

uma importante ferramenta para a pesquisa. Foram sujeitos desta pesquisa alunos de 

quatro instituições públicas de Ensino Médio de um município do sudoeste baiano 

distribuído entre o 1º, 2º e 3º ano do período diurno, com idades entre 14 e 40 anos. 

Foi aplicado um questionário que versava sobre a definição de aula prática. 

Resultados  
A análise das respostas fornecidas pelos alunos possibilitou observar que não há 
diferenças significativas entre as escolas e sim entre os anos (1º, 2º e 3º ano do 
Ensino Médio), por isso optamos por apresentar os dados agrupados desta forma.  

Parte dos alunos (19%) afirma que a aula prática é a possibilidade de colocar a 
teoria em prática. Outras respostas (17%) definiram as aulas como sendo 
apenas experiências desenvolvidas em laboratório. Outros alunos (15%) 
afirmaram que as aulas práticas favorecem a compreensão do assunto e a 
aprendizagem. Houve também aqueles (9%) que descreveram a aula prática 
como sendo efetivamente “colocar a mão na massa”, mas não 
necessariamente num ambiente específico. Obtivemos, também, um percentual 
significativo (40%) de alunos que apresentam respostas confusas ou que dizem 
não entender nada por aula prática. Quando analisamos as respostas dos 
alunos do 2º ano, observamos que há uma diminuição significativa no 
percentual de respostas confusas (40% no 1º ano e 24% no 2º). Os alunos 
deste grupo priorizaram a questão da relação entre a teoria e a prática (32%), 
destacando a importância das aulas práticas para “comprovar” aquilo que 
estudaram na teoria: Estes alunos parecem estabelecer uma relação entre 
teoria e prática como se as aulas práticas fossem necessariamente uma aula 
para ser aplicada depois da teoria, como forma de demonstrar ou comprovar o 
que foi estudado. Dos alunos do 3º ano podemos observar que 37% destacam 
que aulas práticas estão relacionadas à comprovação e/ou demonstração da 
teoria estudada. Nossa hipótese é que esta concepção dos alunos de que a 
aula prática tenha como função a comprovação da teoria se deva a forma como 
comumente são ministradas as aulas no Ensino Médio: primeiro o professor 
trabalha a teoria, em seguida a demonstra (ou comprova) através de um 
experimento. Observamos também que 22% dos alunos concebem aulas 
práticas como aquelas desenvolvidas exclusivamente em laboratório ou 
quando estão em contato com experimentos. Esta concepção de que a aula 
prática só pode ocorrer em um laboratório é preocupante, pois limita a atuação 
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do professor que muitas vezes trabalha em condições não tão favoráveis. 
Muitas escolas não têm laboratórios, as que os tem nem sempre os tem 
equipados, dentre outras dificuldades que podemos encontrar, tais como falta 
de técnicos e espaço físico adequado. Embora seja possível observarmos um 
decréscimo no percentual de alunos com respostas confusas e/ou que não 

souberam responder à pergunta “O que você entende por aula prática?” – 40% no 1º 
ano; 24% no 2º; 17% no 3º - ainda são percentuais que podem ser considerados 
significativos, considerando que estes alunos estão concluindo o Ensino Médio sem 
conseguir sequer se arriscar a dar uma resposta sobre o tema abordado.  
 
Conclusão  
Pelo exposto, constatamos que a concepção de aula prática ainda é algo confuso para 
os alunos do Ensino Médio. Esta confusão talvez ocorra pela forma como as aulas de 
Química vêm sendo desenvolvidas: primeiro o professor apresenta a teoria e em 
seguida, quando possível, desenvolve uma prática ou apresenta um experimento para 
referendá-la. Como esta pesquisa está em fase de desenvolvimento, novas análises 
serão desenvolvidas dando origem a reflexões mais aprofundadas.  
 
Referências bibliográficas  
GIORDAN, M. O papel da Experimentação no Ensino de Ciências. In: Química Nova 
Escola, n° 10, pp. 43-44, 1999.  
VASCONCELOS, A. L. S.; COSTA, C. H.C.; SANTANA. J. R. & CECCATTO, V.M. 

Importância da abordagem prática no ensino de biologia para a formação de 

professores (licenciatura plena em Ciências/habilitação em biologia/química - UECE) 

em Limoeiro do Norte – CE, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
469 

 

Produção e caracterização parcial de ß-galactosidase produzida por Kluyveromyces 

marxianus CCMB 322 isolada do semi-árido baiano 
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2
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RESUMO 

 A β-galactosidase ou lactases como são conhecidas é a enzima responsável por hidrolisar 

lactose, formando os monossacarídeos glicose e galactose. Sua importância está ligada à 

aplicação industrial, como os produtos destinados aos intolerantes à lactose. O presente estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de obter resultados da caracterização parcial da β-galactosidase 

produzida por Kluyveromyces marxianus CCMB 322, quanto aos aspectos: pH e temperatura 

ótimos, influência de sais e parâmetros cinéticos. Para tal foi utilizada a metodologia de 

superfície de resposta (MSR), utilizando o planejamento fatorial de três níveis e o estudo da 

constante de Michaelis-Menten. Os resultados indicam que as condições ótimas de atividade de 

β-galactosidase são em temperaturas entre 35-55 °C, sendo a faixa de pH ótimo entre 5,2-6,8, 

tendo como pontos máximo 46,0 °C e 6,0 para temperatura e pH  respectivamente. Houve maior 

atividade da lactase nas concentrações de 2mM e 3mM de NaCl e KCl, respectivamente. Já o 

estudo cinético verificou valores de Km e Vmáx de 3,95mM e 0,25 U.mL
1
, respectivamente. Os 

resultados encontrados no presente trabalho se mostraram semelhantes com os relatados na 

literatura para a β-galactosidase, podendo essa enzima ser explorada nessas condições em 

processos industriais. 
 
Palavras-chave: ß-galactosidase, Caracterização parcial, Kluyveromyces marxianus.  
 

Production and partial characterization of ß-galactosidase produced by 

Kluyveromyces marxianus CCMB 322 isolated from the Bahian semi-arid 
 

ABSTRACT 
The β-galactosidase or lactases are known as is the enzyme responsible for hydrolyzing 

lactose to form glucose and galactose monosaccharides. Its importance is linked to 

industrial application, such as products for the lactose intolerant. This study was 

developed in order to get results of partial characterization of β-galactosidase produced by 

Kluyveromyces marxianus CCMB 322, in the matters: optimum pH and temperature, influence 

of salts and kinetic parameters. To do this it used the response surface methodology (RSM) 

using the factorial design of three levels and the study of the Michaelis-Menten. The results 

indicate that the optimal conditions for β-galactosidase activity are at temperatures between 35-

55 ° C, with an optimum pH range of 5.2 to 6.8, with the maximum point 46.0 ° C and 6 0 to 

temperature and pH, respectively. There was increased activity of lactase in 2 mM 

concentrations and 3 mM NaCl and KCl, respectively. But the study found Km and Vmax 

kinetic values 3,95mM U.mL1 and 0.25, respectively. The results of this study were similar to 

those reported in the literature for β-galactosidase, the enzyme can be exploited in such 

conditions in industrial processes. 
 
Keywords: ß-galactosidase, partial characterization, Kluyveromyces marxianus.  
 
INTRODUÇÃO 

A utilização de microrganismos na indústria de alimentos tem feito com que se aumente 

o estudo e a aplicação do potencial enzimático na produção alimentícia
4
. Como é o caso da 

utilização das β-galactosidases, que são encontradas na natureza tanto em vegetais quanto em 

órgãos de animais, e também são produzidas por grande quantidade de microrganismos, sendo 
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os fungos e as leveduras as fontes preferidas dessa enzima para aplicação comercial, podendo 

também ser produzida por bactérias
3,6

.  
As β-galactosidases (EC 3.2.1.23),  ou lactases como são conhecidas, tratam-se de 

enzimas responsáveis por catalisar o resíduo terminal β-galactopiranosil da lactose formando 

dois monossacarídeos: glicose e galactose. Sua importância está associada a utilização na 

produção de derivados lácteos destinados a pessoas com intolerância à lactose
1,6

. 
Essa enzima, quando produzida pelas leveduras do gênero Kluyveromyces são de maior 

importância, em termos de interesse tecnológico, pois além de serem consideradas GRAS 

(Generally Recognizad as Safe) ainda são aceitas pelo FDA (Food and Drug Administration) 

dos EUA para produção de compostos alimentícios e farmacêuticos
7
. Sendo que, em processos 

industriais, o potencial de aplicação dessas enzimas depende da sua atividade e estabilidade sob 

diferentes condições físicas, como pH e temperatura. 
Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi obter resultados da caracterização parcial 

da β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus CCMB 322, quanto aos aspectos: 

pH e temperatura ótimos, influência de sais e parâmetros cinéticos.     

MATERIAL E MÉTODOS 
A levedura Kluyveromyces marxianus CCMB 322 foi obtida na Coleção de Cultura de 

Microrganismo da Bahia, alocada na Universidade Estadual de Feira de Santana (CCMB-

UEFS), situada no interior da Bahia. 
Para a ativação do microrganismo foi utilizado o meio ágar YM por 18h a 28°C, sendo 

semeado em placa de petri e cultivado em estufa BOD. Após esse período, foi preparado uma 

suspensão em solução salina 0,45% contendo entre 10
7 

a 10
8 

UFC/mL e inoculado em meio 

líquido contendo Extrato de levedura 3g/L, Extrato de malte 3g/L, Peptona 5g/L, Lactose10g/L 

preparado em tampão fosfato 0,2M, pH 6,0. As condições de cultivo foram 28°C, 150rpm por 

72h
5
. 

O meio fermentado foi centrifugados a 10.000 rpm por 10 minutos utilizando a 

centrífuga Sorvall SS-1. O precipitado contendo a biomassa foi triturado em um almofariz de 

porcelana juntamente com 2,5 g de sílica, e 5 mL de éter etílico e 20mL de água destilada. A 

mistura foi deixada em repouso por 30 minutos. Após 30 minutos a suspensão foi novamente 

centrifugada a 10.000 rpm por 10 minutos. O precipitado foi descartado e o sobrenadante 

utilizado como extrato bruto enzimático intracelular para a determinação da atividade
5. 

A atividade enzimática foi determinada utilizando o método descrito por Inchaurrondo 

et al.
2
 A reação ocorreu pela adição de 2 mL de ONPG 5 mM em tampão fosfato pH 6,6 com 

500 µL de extrato enzimático a 37° C por 15 minutos. Interrompeu a reação com a adição de 1 

mL de solução de carbonato de sódio 1 M. A atividade enzimática foi medida a partir da leitura 

em Espectrofotômetro GEHAKA, modelo UV-340G, em comprimento de onda de 420 nm.  
 Os estudos do pH e temperatura ótimos descrito por Tonelotto et al.

9
 foram realizados 

aplicando o planejamento fatorial de 3 níveis, sendo estudado o pH em 3 níveis (5,6 e 7) e a 

temperatura também em 3 níveis (30, 50 e 70° C). Após a enzima ser submetida às condições 

previstas pelo planejamento experimental aplicado, a atividade enzimática foi determinada 

seguindo o procedimento descrito no parágrafo acima. 
A influência dos cátions Na

+ 
e K

+
 na atividade da β-galactosidase foi investigada, 

através da utilização das concentrações dos sais NaCl e KCl de 1 a 5 mM, todas em triplicata. 

Para determinar a atividade enzimática foi utilizado o ensaio descrito acima.     
O estudo da constante de Michaelis-Menten (Km) foi realizado através da análise de 

regressão da curva de Lineweaver–Burk. Para essa análise, o extrato bruto enzimático foi 

submetido a ensaios de atividade enzimática em concentrações de substrato variando de 2 a 10 

mM, sendo todos ensaios realizados em triplicata
11

. 
A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o programa STATISTICA 

StatSoftware (versão 7.0)
8
. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Caracterização por Metodologia de Superfície de Resposta 
Para a caracterização da β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus foi 

aplicado o  planejamento fatorial de 3 níveis a fim de encontrar as condições ótimas de pH e 

temperatura. 
Depois de determinada a atividade enzimática através das combinações propostas pelo 

próprio planejamento, foi possível a construção do gráfico de área apresentado na Figura 1. 

Figura 1. Gráfico de área demonstrando a influência do pH e temperatura sobre atividade da 

enzima β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus CCMB 322. 

A 
 

 

 
                             Fonte: Pesquisa Direta.  

A partir da análise da Figura 1, verifica-se que em temperaturas acima de 35°C e abaixo 

de 55°C a β-galactosidase alcança valores maiores de atividade enzimática. Já em relação ao 

pH, ainda observando a Figura, pode-se inferir que a β-galactosidase possui uma faixa de pH 

ótimo, entre 5,2 e 6,8. Sendo que o ponto crítico (ponto máximo) para temperatura é de 46°C e 

para o pH equivalente a  6,0. 
O R

2
 foi equivalente a 0,81. Esse dado infere que 81% dos resultados encontrados são 

explicados pelo modelo experimental. 
 
Influência de sais 

Os efeitos das concentrações dos sais NaCl e KCl na atividade da β-galactosidase estão 

apresentados na Figura 3.  
 
Figura 3. Gráfico da influência de sais na atividade de β-galactosidase produzida por 

Kluyveromyces marxianus CCMB 322. 
 

A partir da análise do gráfico, observa-se que a atividade da β-galactosidase produzida 

por Kluyveromyces marxianus apresenta influência positiva em todas as concentração de NaCl 

estudada. Já para o KCl concentrações de 1 a 3mM tem influência positiva na atividade 

enzimática, sendo que, concentrações maiores tendem fazer com que a atividade decaia.  

  

 Estudo da constante de Michaelis-Menten (Km) 
A partir do ensaio enzimático aplicado pode-se observar, como já era esperado, que 

quanto maior a concentração do substrato, maior a atividade da enzima. 
Através da análise dos resultados obtidos, foi possível a construção da curva de 
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Lineweaver-Burk. Por meio da curva pode-se obter a equação da reta que é útil para determinar 

Km e Vmáx. Sendo assim, os valores encontrados, para β-galactosidase produzida por 

Kluyveromyces marxianus, para Km e Vmax foram 3,95mM e 0,25 U.mL
-1

, respectivamente.  
 
CONCLUSÃO 

A enzima β-galactosidase produzida por Kluyveromyces marxianus pode ser utilizada 

nas condições propostas nesse estudo, sendo que, condições diferentes do apresentado podem 

acarretar prejuízos na capacidade catalítica da enzima. 
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A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO SOCIAL NA RELAÇÃO PROFESSOR-

ALUNO 

Rivaldo Lopes da silva (IC)*, Bruno Ferreira dos Santos (PQ)
2
, 

*rivaldo.lopesdasilva31@gmail.com     

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus Jequié. 

RESUMO: Este resumo faz parte do trabalho desenvolvido durante o período de um 
ano no projeto de iniciação cientifica financiado pela FAPESB. Nesta pesquisa buscou-
se analisar a pratica pedagógica de um professor de química que leciona em duas 
escolas situadas em contextos sócioeconômicos diferentes e observar como este 
contexto social afeta a prática pedagógica e sua relação com os alunos das duas 
escolas. Utilizou-se como referencial a teoria de Basil Bernstein e como instrumentos 
de análises alguns indicadores desenvolvidos pelo grupo ESSA (Estudos Sociológicos 
de Sala de Aula) da Universidade de Lisboa. Os indicadores discutidos neste trabalho 
são: a relação de comunicação existente em sala de aula, perguntas dos alunos e a 
intervenção dos alunos com incorreções. Analisou-se a relação professor-aluno quanto 
ao grau de enquadramento.  

 

Palavras-Chave: contexto social, ensino de química, exigência conceitual. 

 

INTRODUÇÃO     

O sociólogo Basil Bernstein traz a proposta de uma teoria que teve muita 
influência sobre o estudo da relação entre a linguagem e o êxito escolar. A teoria 
propõe a existência de um código elaborado e de um código restrito na comunicação. 
O código elaborado corresponde a uma variedade caracterizada por uma maior 
complexidade sintática e léxica. Já o código restrito, ao contrário, é mais reduzido, 
depende do contexto imediato para comunicar significados, e é sintática e lexicalmente 
menos complexo. Esses códigos são adquiridos como resultado de distintos processos 
de socialização em comunidades e famílias diferentes. Segundo Bernstein, o fracasso 
escolar de crianças de famílias socioeconomicamente desfavorecidas seria explicado 
pelas diferenças entre o código do contexto escolar e aquele empregado na família. 

Sua teoria também apresenta os conceitos de classificação (C) e 

enquadramento (E). A classificação refere-se ao grau de manutenção de fronteiras 

entre categorias. O enquadramento refere-se às relações sociais entre categorias, isto 

é, à comunicação entre elas. A classificação é forte quando há uma nítida separação 

entre categorias, o que dá origem a hierarquias em que cada categoria tem um 

estatuto e voz específicos e, portanto, um determinado poder; a classificação é fraca 

quando há um esbatimento das fronteiras entre categorias. O enquadramento é forte 

quando as categorias com maior estatuto têm o controlo nessa relação; é fraco 

quando as categorias de menor estatuto também têm algum controlo nessa relação. 

Os diferentes valores de enquadramento e de classificação dão origem a diferentes 

modalidades de códigos pedagógicos. 

mailto:rivaldo.lopesdasilva31@gmail.com
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Para os indicadores analisados, o enquadramento refere-se à relação 

professor-aluno. Sobre a relação de comunicação quanto a troca de informação e a 

aceitação por parte do professor da contribuição dos alunos. O indicador pergunta dos 

alunos refere-se ao posicionamento do professor ao responder perguntas feitas pelos 

alunos. Já sobre a intervenção dos alunos com incorreção trata sobre como o 

professor recebe e reage à intervenção dos alunos. 

 

MATERIAL E MÉTODO   

 Observação de aulas de química em duas escolas, uma escola privada e outra 
pertencente à rede pública. 

 Registro das observações por meio de audiogravação e caderno de campo. 

 Transcrição das gravações em áudio. 

 Análise de dados obtidos (transcrições e observação)  

Sobre o acompanhamento das aulas: observou-se aulas em turmas de primeira 

série do ensino médio do colégio Antônio Pinheiro (privado) e o Colégio Estadual 

Maria José de Lima Silveira (público), situados na cidade de Jequié-Ba, e o áudio das 

mesmas foram gravados para posterior transcrição e análise. Nestas observações 

prestou-se bastante atenção no comportamento do professor e a relação professor-

aluno, na influência desta relação no processo de ensino-aprendizado, além de buscar 

indícios sobre como o contexto social, e a diferença entre a classe social dos alunos 

afetam de forma direta ou indireta no aprendizado de química. Acompanhou-se as 

aulas de química nos dois colégios por uma unidade letiva, atentando-se para como os 

conteúdos são ministrados e se existe diferença quanto ao método utilizado, a 

velocidade com que os conteúdos são passados e a facilidade dos alunos em 

aprender estes conteúdos. 

Sobre os estudos teóricos: participação nos encontros semanais com o 

orientador e grupo de pesquisa (GEPEQS – Grupo de Estudos e Pesquisas Ensino de 

Química e Sociedade), nos quais são lidos e discutidos textos de referências sobre o 

tema abordado no projeto de pesquisa. Nesta reunião são feitas leituras sobre 

pesquisadores educacionais como Ana Maria Morais, além de leituras 

complementares como Philippe Perrenoud, entre outros. 

 Sobre a análise dos dados: para investigar a existência da influência do 
contexto social no ensino de química, analisou-se várias vertentes referentes ao 
cotidiano da sala de aula como as relações entre professor e alunos, a prática 
pedagógica, exigência conceitual, assim como aspectos comportamentais e 
cognitivos. Levou-se em consideração todas as atividades proposta em sala de aula, 
sempre comparando os dados obtidos na escola privada com os obtidos na escola 
pública e fundamentando-se na teoria de Bernstein. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Quadro 1: Relação professor-aluno – relação de comunicação  
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    Indicadores E++ E + E - E -- 

 

Relação de 

comunicação 

O professor 

polariza o 

discurso, numa 

relação vertical 

de 

comunicação. 

Quando 

pergunta tende 

a precipitar a 

resposta. 

O professor 

formula 

perguntas aos 

alunos, 

predominando a 

comunicação 

em sentido 

descendente 

(Professor-

aluno). 

O professor 

aceita 

intervenções 

dos alunos, 

permitindo não 

só a 

comunicação 

descendente 

como 

ascendente. 

O professor 

privilegia 

uma relação 

horizontal de 

comunicaçã

o. 

 

 

Quadro 2: Relação professor-aluno – pergunta dos alunos  

    Indicadores E++ E + E - E -- 

 

Pergunta dos 

alunos  

O professor 

ignora as 

perguntas. 

O professor responde 

diretamente aos alunos 

O professor 

responde, 

formulando 

perguntas e 

fornecendo 

algumas 

informações. 

O professor 

responde, 

promovendo 

a discussão 

com os vários 

alunos. 

 

Quadro 3: Relação professor-aluno – intervenção dos alunos com incorreções   

    Indicadores E++ E + E - E -- 

 

Intervenção dos 

alunos com 

incorreções 

O professor 

informa o 

aluno que o 

que disse 

estar errado. 

Passa de 

imediato a 

outro aluno 

O professor diz aos 

alunos que a sua 

intervenção não é 

válida e recomenda 

que, para a próxima 

vez, estejam mais 

atentos e estudem 

mais; em seguida, 

ouve outros alunos. 

O professor 

ouve a 

incorreção e 

ajuda os 

alunos a 

construírem 

o texto 

adequado. 

O professor, 

depois de ouvir 

a intervenção 

incorreta, 

procura, em 

diálogo com a 

turma, que os 

alunos 

retifiquem e 

construam o 

texto 

adequado. 

 

Toma-se os fragmentos da a escola pública como PU e da escola privada como PR. 
Inicialmente analisa-se a relação de comunicação levando em consideração o discurso 
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do professor e a comunicação entre professor e aluno. Em segundo lugar analisa-se 
sobre a intervenção dos alunos sem incorreção. 

Quadro 4: Caracterização de enquadramentos  

Indicador 
Enquadramento 

PU PR 

relação de comunicação E
++

 E
+
 

pergunta dos alunos E
-
 E

--
 

intervenção dos alunos com 
incorreções 

E
++

 E
- 

 

Para o indicador relação de comunicação (quadro 01), nota-se que a classificação do 
enquadramento para a escola pública é mais forte do que na escola privada, deixando 
claro o quanto o professor induz em seu discurso a resposta do aluno da escola 
pública, o que não é tão evidente para os alunos da escola privada. Sendo assim 
percebe que o professor espera mais dos alunos da escola privada ao deixar que suas 
respostas sejam mais espontâneas do que dos alunos da escola pública no que a 
orientação para a resposta é maior.  

Para o indicador pergunta dos alunos (quadro 02), na escola pública o professor 
responde às perguntas dos alunos, formulando novas perguntas e fornecendo 
algumas informações, caracterizando um enquadramento fraco, enquanto que na 
escola privada o professor promove entre os alunos a discussão. 

Em se tratando da intervenção dos alunos sem incorreção (quadro 03), o professor 
tem enquadramento fraco na escola privada enquanto apresenta enquadramento 
muito forte na escola pública. Isto demonstra que na escola privada o professor de 
certa forma valoriza mais a contribuição do aluno e trabalha com este para reelaborar 
de forma mais clara este pensamento. Enquanto que na escola pública o professor 
apenas aponta o erro e prossegue com a explicação.   

CONCLUSÃO 

Com base nos dados obtidos e nas análises feitas, o que se pode concluir é que, 
existe diferença na prática pedagógica do professor investigado nas turmas das duas 
escolas. Embora as diferenças nos graus de enquadramento possam não ser muito 
grandes, pode-se afirmar que o professor considera mais as contribuições dos alunos 
da escola privada que as dos alunos da escola pública. Como os alunos desta última 
escola são provenientes de segmentos sociais inferiores, consideramos que o 
contexto social poderia neste caso estar exercendo influência sobre a prática 
pedagógica. 
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EFEITO DO pH E CONCENTRAÇÃO SALINA NA PROPRIEDADE 
EMULSIFICANTE DE NANOPARTÍCULAS DO SORO DE LEITE E 
PROTEÍNAS DO SORO DE LEITE  
 
SUELLEN ROCHA VIEIRA1, DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS2.  
 
Resumo  
As proteínas do soro de leite são amplamente utilizadas na indústria de 
alimentos, pois apresentam importantes propriedades tecnológicas funcionais, 
entre elas a capacidade emulsificante. Foram avaliadas a atividade e 
estabilidade emulsificante da proteína do soro de leite (PSL) e nanopartículas 
de proteína do soro de leite (NPSL) em função do valor de pH e concentrações 
de cloreto de sódio (NaCl). O experimento foi realizado em cinco níveis de pH 
(4,0; 4,4; 5,5; 6,6; 7,0), cinco concentrações de NaCl (0,0; 0,14; 0,5; 0,86; 1,0) 
e dois níveis de agentes emulsificantes (NPSL e PSL). Foi utilizado um 
delineamento composto central rotacional (DCCR). Todas as análises 
estatísticas necessárias foram realizadas no pacote estatístico 
StatysticalAnalysis System ®versão 9.0, procedimento RSREG (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA). Para o agente NPSL na atividade emulsificante foi obtido 
um modelo na análise de regressão com valor de R2 de 0,63. Já a estabilidade 
emulsificante da NPSL obteve um modelo na análise de superfície resposta. 
Para a PSL a análise de variância da atividade e estabilidade da emulsão foi 
não significativa. Assim, os valores das variáveis estudadas não influenciaram 
na estabilidade e atividade da emulsão para o agente PSL.  
Palavras-chave:Proteínas do soro de leite, atividade da emulsão e estabilidade 
da emulsão.  
 
EFFECT OF PH AND CONCENTRATION IN SALINA NANOPARTICLES 
EMULSIFIER PROPERTY OF MILK AND PROTEIN SERUM WHEY  
 
Abstract  
The whey proteins are widely used in the food industry, since they have 
important functional technological properties, including emulsifying capacity. 
They assessed the activity and emulsifying stability of whey protein (PSL) and 
whey protein nanoparticles (NPSL) as a function of pH and concentrations of 
sodium chloride (NaCl). The experiment was conducted in five levels of pH (4.0; 
4.4; 5.5; 6.6; 7.0), five concentrations of NaCl (0.0, 0.14, 0.5, 0, 86; 1,0) and two 
levels of emulsifiers (NPSL and PSL). One central composite design (CCRD) 
was used. All analyzes were performed at the statistics necessary statistical 
package Statystical Analysis System ® version 9.0, RSREG procedure (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA). For NPSL agent in  
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the emulsifying activity was obtained a model in the regression analysis with R2 
value of 0.63. Since the emulsifier stability NPSL got a model in response 
surface analysis. For the analysis of variance PSL activity and emulsion stability 
was not significant. Thus, the values of the variables did not influence the 
stability and emulsion activity for the PSL agent.  
 
Keywords:Proteins from the whey, emulsion activity and emulsion stability.  
 
1. INTRODUÇÃO  
 
Segundo FENNEMA (2010), emulsão é a mistura de dois líquidos imiscíveis em 
que um deles (a fase dispersa) encontra-se na forma de finos glóbulos no seio 
do outro líquido (a fase contínua), formando uma mistura estável. Sendo 
necessária um meio de energia para formá-las através de agitação, 
homogeneizadores, entre outros.  
As propriedades das proteínas alimentares são avaliadas por meio de vários 
métodos, tais como distribuição por tamanho das gotículas de óleo formadas, 
atividade de emulsificante, capacidade de emulsão e estabilidade da emulsão. 
Fatores com pH, concentração de proteína e sal afetam as propriedades físicas 
e as interações entre as proteínas e, por sua vez, alteram as propriedades 
funcionais (FENNEMA, 2010).  
Em geral as proteínas são consideradas bons agentes emulsificantes porque 
possuem numa mesma molécula regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, as quais 
reduzem a tensão superficial e interagem na interface da emulsão (ELIZALDE 
et al, 1991). Contudo a maioria das proteínas apresenta uma redução ou perda 
da atividade emulsificante em regiões de pH próximo ao ponto isoelétrico da 
proteína, onde a carga líquida e a solubilidade apresentam-se reduzida. Outros 
fatores que prejudicam a capacidade emulsificante das proteínas são a 
presença de sais e exposição ao aquecimento.  
O presente trabalho teve como objetivo a avaliação da atividade e estabilidade 
da emulsão da proteína do soro de leite e nanopartículas do soro de leite em 
função do valor de pH e concentração salina.  
2. MATERIAL E MÉTODOS  
 
Preparação de polímeros solúveis de proteínas de soro de leite e suas 
nanopartículas  
O isolado protéico de soro de leite (WPI), adquirido da 
DaviscoFoodsInternational Inc., Eden Prairie, MN, Bipro, contém 92,6% (p/p) 
de pureza. A preparação dos polímeros solúveis de proteínas de soro de leite 
foi realizado de acordo com a metodologia proposta por GIROUX et al (2009).  
 
Formação de emulsão  
Para o preparo da emulsão, foi realizada uma razão volumétrica de 1:3 de óleo 
de milho e de solução protéica. A homogeneização foi feita com o auxílio de um 
Mixer  



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 
479 

 

por 2 minutos a 25 °C. O experimento foi realizado com cinco níveis de pH (4,0; 
4,4; 5,5; 6,6; 7,0) e cinco concentrações de NaCl (0,0; 0,14; 0,5; 0,86; 1,0), 
para dois agentes espumantes (PSL e NPSL).A atividade e estabilidade 
emulsificantes foram determinadas pelo método de WANG e KINSELLA (1976), 
com algumas modificações.  
Delineamento experimental  
Um delineamento composto central rotacional (DCCR) foi usado para otimizar 
ou verificar a atividade e estabilidade da emulsão de PSL e NPSL.Todas as 
análises estatísticas necessárias foram realizadas no pacote estatístico 
StatysticalAnalysis System ®versão 9.0, procedimento RSREG (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA).  
3. RESULTADO E DISCUSSÃO  
 
Para a atividade emulsificante com NPSL os dados não ajustaram ao modelo 
de superfície de resposta obtendo ponto de sela, logo foi ajustado um modelo 
linear através da análise de regressão. Na análise de regressão a falta de 
ajuste para o modelo linear foi não significativo, nessa análise o pH foi 
significativo com probabilidade de 5% pelo teste t. O modelo abaixo Eq. (1) 
descreve os dados que foram ajustados com um valor de R2 de 0,63.  
Atividade= 72,1457 + 2,2901sal – 4,5080pH (1)  
Como pode ser observado na tabela 1, o parâmetro sal não foi significativo, mas como 
a falta de ajuste para esse modelo foi não significativa, decidiu-se manter essa 
variável. Para a estabilidade da emulsão com NPSL os dados ajustaram ao modelo de 
superfície resposta, obtendo ponto de máximo de 65,55. O modelo pode ser 
observado na Eq. (2).  
Estabilidade= -65,4856 – 44,2834 sal*sal – 3,3726 pH*pH (2)  
A variável que mais explica o comportamento dos dados é o pH com 63,70 % e a 
variável sal com 36,30 %.  

Para os dados de atividade emulsificante e a estabilidade da emulsão 
preparadas com PSL não foi possível ajustar modelos de superfície de resposta 
e nem modelos da análise de regressão, devido a ANOVA (Análise de 
Variância) dos dados ser não significativa. Para os valores das variáveis pH e 
concentração de NaCl planejados no estudo não foi possível ajustar modelos 
matemáticos que explicam o comportamento dos dados perante a atividade e 

estabilidade da emulsão com PSL. Porém, é sabido que essas duas variáveis têm 
influencias significativas sobre qualquer uma das propriedades tecnológicas funcionais 
de proteínas. No entanto, para esses valores de pH e concentração de NaCl 
estudados não houve efeitos significativos sobre a atividade e a estabilidade da 
emulsão preparadas com PSL.  
Em pH próximo a 5,0 houve a turvação das amostras, isso ocorre por conta do ponto 
isoelétrico (PI) da β-lactoglobulina (PI=5,2), que é a proteína de maior constituição do 
soro de leite. Segundo FENNEMA (2010), nesse PI ocorre à ligação proteína-proteína 
diminuindo a solubilização, posteriormente a turvação da amostra. Já em pH maior ou 
menor que 5,0 ocorre a ligação proteína-água aumentando a solubilidade. Contudo a 
maioria das proteínas apresenta uma redução ou perda da atividade emulsificante em 
regiões de pH próximo ao PI da proteína, onde a carga líquida e a solubilidade 
apresentam-se reduzida. Outros fatores que prejudicam a capacidade emulsificante 
das proteínas são a presença de sais e exposição ao aquecimento.  
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4. CONCLUSÃO  
 
A capacidade emulsificante da proteína do soro de leite é bastante importante na 
indústria de alimentos. Para o agente NPSL na atividade e estabilidade emulsificante 
foi possível obter modelos. Já a análise de variância da atividade e estabilidade da 
emulsão com PSL foi não significativa. Assim, os valores das variáveis estudadas não 
influenciaram na estabilidade e atividade da emulsão com o agente PSL.  
 

5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

1. AKITA EM, NAKAI S. Lipophilization of b-lactoglobulin: effect on hydrophobicity, 
conformation and surface functional properties. Journal of Food Science, v.55, p.711-
717, 1990.  

2. CHEFTEL, J.C.; CUQ, J.-L.; LORIENT, D. Proteinas alimentarias. Zaragoza: Acribia, 
1989. p. 179-220; 291-335.  

3. ELIZALDE, B.E.; PILOSOF, A.M.R.; BARTHOLOMAI,G.B. Prection of emulsion 
instability from emulsion composition and physicochemical properties of proteins. 
Journal of Food Science, v.56, n.1, p.116-1, 1991.  

4. FENNEMA, O. R. Química de Alimentos. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

5. GIROUX,H.J.; HOUDE,J.; BRITTEN,M. Preparation of nanoparticles from denatured 
whey protein by pH-cycling treatment, Food Hydrocolloids, v. 24, 341-346, 2009.  

6. KINSELLA, J.E. Milk protein: physicochemical and functional properties. Critical 
Review Food Science and Nutrition. v.21, n.3, p.197-287, 1984.  

7. WANG, J. C.; KINSELLA, J. E. Functional properties of novel proteins: alfalfa leaf 
proteins. J. Food Sci., v. 41, p. 286-292, 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 
481 

 

APLICAÇÕES DO PRINCÍPIO VARIACIONAL DE BOGOLIUBOV(1)  

Thiago Gomes Ferraz(2), Luizdarcy de Matos Castro(3)  

 
RESUMO  
A maioria dos sistemas interagentes não possui solução exata, pois o cálculo da sua 
função de partição não pode ser efetuado. Isso porque, no caso clássico, de um modo 
geral, não sabemos calcular as integrais nas variáveis espaciais, apesar de 
conhecermos os resultados para integrais gaussianas relacionadas aos momentos. 
Desse modo, lançamos mão de métodos aproximativos para estudar tais modelos 
obtendo grandezas de interesse teórico, experimental e tecnológico. Neste trabalho 
estudaremos um Princípio Variacional da Energia Livre baseado na Desigualdade de 
Bogoliubov, após nos familiarizarmos com os métodos dessa técnica aproximativa 
iremos aplica-la em vários sistemas físicos obtendo várias grandezas termodinâmicas 
de interesse teórico, experimental e tecnológico. Em seguida compararemos os 
resultados obtidos com os encontrados na literatura visando o mapeamento de 
sistemas reais, momento em que talvez seja necessário introduzir alguma 
complexidade nos modelos teóricos propostos inicialmente.  
Palavras-chave: Princípio Variacional de Bogoliubov, Modelos Teóricos, Propriedade 
Térmicas da Matéria, Física da Matéria Condensada. 
ABSTRACT  
Most interacting systems has no exact solution, because the calculation of its partition 
function can not be performed. This is because, in the classical case, in general, we do 
not know the spatial calculate the integral variable, although we know the results 
related to the time integral Gaussian. Thus, we employ approximate models for 
studying such quantities of obtaining theoretical, experimental and technological 
interest methods. In this work we will consider a variational principle of free energy 
based on the Bogoliubov inequality after acquainted with the methods of this 
approximate technique we apply it in several systems getting various thermodynamic 
quantities of theoretical, experimental and technological interest. Then compare the 
results with those found in the literature aimed at mapping of real systems, at which 
time it may be necessary to introduce some complexity in the theoretical models 
proposed initially.  
Keywords: Variational Principle Bogoliubov, Theoretical Models, Thermal Property of 
Matter, Condensed Matter Physics.  
INTRODUÇÃO  
A Mecânica Estatística é um dos pilares fundamentais da Física. A ideia básica da 
Mecânica Estatística consiste no estudo de sistemas envolvendo um enorme número 
de partículas, onde conceitos da teoria de probabilidades são utilizados em conjunto 
com as leis da mecânica clássica, ou, nos casos extremos de baixas temperaturas, 
com os princípios da mecânica quântica.  
A física estatística, aliada aos métodos computacionais sofisticados, tem sido aplicada 
em diversos problemas, desde a física de baixas energias, como por exemplo, no 
cálculo de propriedades térmicas, elétricas e magnéticas dos sistemas físicos 
considerados em Física da Matéria Condensada, até em física de altas energias, onde 
questões como o decaimento de núcleos atômicos a partir de estados altamente 
excitados são considerada O Princípio Variacional de Bogoliubov (PVB), é um método 
aproximativo empregado usualmente no contexto da Mecânica Estatística, tanto clássico 
quanto quântico. Contudo, essa desigualdade pode ser mostrada de uma maneira mais 
simples no caso clássico [1]. Por questão de simplicidade, vamos definir a quantidade V = H – 
H0 , sendo H o Hamiltoniano original cuja a solução exata é desconhecida e H0 é o Hamiltoniano 
tratável que se conhece a solução exata. O Hamiltoniano H0 é parametrizado, isto é, H0 = H0( γ 
), γ são os parâmetros variacionais. O Hamiltoniano H0 deve ser o mais próximo possível de H. 
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Assim podemos determinar a função de partição com relação a H0 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O embasamento microscópico dos sistemas físicos é dado pela mecânica 
estatística. A mecânica estatística aplica-se a sistemas com um número de 
graus de liberdade muito grande. Resolver um sistema físico do ponto de vista 
estatístico consiste em escrever o Hamiltoniano do sistema H, determinar todos seus 

autovalores Ei, e encontrar a função de partição Z, já que todas as grandezas 
termodinâmicas podem ser obtidas em termos de Z. A maioria dos sistemas 
interagentes não possui solução exata, pois o cálculo da sua função de partição não 
pode ser efetuado. Isso porque, no caso clássico, de um modo geral, não sabemos 
calcular as integrais nas variáveis espaciais, apesar de conhecermos os resultados 
para integrais gaussianas relacionadas aos momentos. Desse modo, lançamos mão 
de métodos aproximativos para estudar tais modelos obtendo grandezas de interesse 
teórico, experimental e tecnológico. Uma forma de obter uma solução aproximada para 
vários sistemas insolúveis é através dos princípios variacionais. Neste trabalho 
estudamos um Princípio Variacional da Energia Livre baseado na Desigualdade de 
Bogoliubov, agora já familiarizado com o método dessa técnica aproximativa 
aplicamos em vários sistemas físicos obtendo grandezas termodinâmicas de interesse 
teórico, experimental e tecnológico.  
CONCLUSÕES  

teresse foram obtidos variacionalmente;  

conveniente que possui solução exata, em seguida empregamos um método 
aproximativo variacional para encontrar uma solução aproximada.  

 Nesse trabalho, foi apresentado por questões de espaço, apenas uma aplicação da 
Desigualdade de Bogoliubov, a saber: o cálculo de integrais, a partir desse método 
podemos usar integrais já conhecida, como as gaussianas por exemplo, para calcular 
integrais que ainda não possui solução exata.  

físicos que não possui solução exata através da desigualdade de Bogoliubov.  
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Educação Científica para a Diversidade Étnico-Cultural em Comunidades 
Quilombolas e de Vulnerabilidade Social por meio da robótica educacional 
 
Thómas Jéfferson da Silva Teixeira1 2, Vinícius Brito Cardoso2, Jéssica Oliveira 
Brito2, Bernardo Martins Ferreira2, Iago Pacheco Gomes2, Valmir Henrique de 
Araújo3 4. 
 
RESUMO 
Esse projeto tem como objetivo tornar a aprendizagem em algo positivo por meio da 
inserção da robótica educacional, utilizando artefatos didáticos construídos com robôs 
programáveis tornando acessível os princípios de ciência e tecnologia aos alunos.Com  
essa proposta será elaborada novas abordagem para a educação cientifica com foco 
na diversidade cultural e racial no brasil, em especial no ensino fundamental. A 
robótica educativa ajudara o aluno a desenvolver o raciocínio e a lógica na construção 
de algoritmos e programas para controle do robô, onde o acesso a tecnologia quase 
inexistente, como nas comunidades de vulnerabilidade social dificultando o processo 
de aprendizagem em relação as novas tecnologia. 
 
PALAVRA CHAVE: Educação Científica, Robótica Educacional, Comunidades de 
Vulnerabilidade Social. Science Education for Ethnic and Cultural Diversity in Quilombo 
Communities and Social Vulnerability through the educational robotics. 
 
ABSTRACT 
This project aims to make learning into something positive through the insertion of 
educational robotics using educational artifacts built with programmable robots making 
available the principles of science and technology students. With this proposal will be 
drawn up new approach to science education focusing on cultural and racial diversity in 
Brazil, especially in elementary school. The educational robotics helped the students to 
develop reasoning and logic in the construction of algorithms and programs to control 
the robot, where access to technology almost nonexistent, as in socially vulnerable 
communities hindering the learning process regarding the new technology.  
 
KEYWORDS: Science Education, Educational Robotics, Social Vulnerability 
Communities. 
 
INTRODUÇÃO 
A Robótica Educacional é o ambiente de aprendizagem em que o professor ensina ao 
aluno a montagem, automação e controle de dispositivos mecânicos que podem ser 
controlados pelo computador. Para esse ambiente de aprendizagem é utilizado o robô 
como ferramenta para possibilita a criação de novas interações com o mundo, que 
envolve um processo de motivação, construção e reconstrução do conhecimento e 
habilidades, colocando em prática vários conceitos que leva os alunos a uma rica 
vivência interdisciplinar. Assim por meio do robô podemos levar diversos 
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Vitória da 
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3 Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, 
Vitória da Conquista-BA. 
4 Orientador da Pesquisa. 
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conteúdos para a sala de aula de forma mais lúdica e atrativa para o aluno, 
aumentando o seu interesse e o seu nível de aprendizado e, principalmente 
construindo um processo de aprendizagem mais colaborativa (da Silva, 2009). 
O principal objetivo desse projeto é levar o ensino da robótica e inclusão digital para 
crianças e adolescentes de área de vulnerabilidade social, o projeto se justifica pelo 
menos por três caminhos conexos: 1) o inacabamento do processo educativo e a nova 
relação desse processo com as tecnologias digitais de informação e comunicação; 2) 
a presença da ciência e tecnologia em nossa vida cotidiana e os impactos causados; 
3) a necessidade de atendimento às comunidades quilombolas e de vulnerabilidade 
social com metodologias pedagógicas relacionadas às tecnologias digitais de 
informação e comunicação, enquanto ações afirmativas positivas. 
A Pastoral da Infância e da Juventude, da Paróquia Nossa Senhora das Graças foi 
escolhida para a aplicação do projeto por esta localizada em bairro periférico e de 
vulnerabilidade social sendo que a maior parte das crianças atendidas pela pastoral 
apresentam dificuldades no aprendizagem escolar e por ter por acesso às tecnologias 
digitais de informação e comunicação. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para alcançar esse objetivo foi preciso pesquisar e estudar as principais metodologias 
e ferramentas utilizadas para o ensino da robótica educacional. 
 
No planejamento inicial, o projeto foi dividido em 4 etapas: 
1. Realizar um levantamento bibliográfico da robótica educacional e pesquisar as 
tecnologias utilizadas para o processo; 
2. Definição da melhor metodologia para o ensino que adequar-se no contexto do 
projeto. 
3. Construção do robô e preparação da sala para as oficinas. Para isso foram feitas 
diversas visitas e reuniões com a coordenadora da pastoral Adriana Bittencourt onde 
fizemos levantamentos dos ambientes e que as atividades serão realizadas. 
4. Aplicação das oficinas de robótica e documentar a experiência dos alunos e 
professores. 
Nas visitas realizadas estivemos em reuniões com a coordenadora Adriana 
Bittencourt. Nessas visitas fizemos levantamentos dos ambientes onde as atividades 
são realizadas. Verificamos que na pastoral possui uma sala de computação e que 
tem um área apropriada para realizar experiências com robótica. Contudo, os 
computadores onde seriam realizadas as programações dos robôs precisam de 
manutenção pois a sala não é utilizada por falta de voluntários para instruir as crianças 
na utilização dos equipamentos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No levantamento bibliográfico foram analisadas do kit robótico LEGO Mindstorms ev3 , 
e um microcontrolador Arduino (McRoberts, 2011) que poderia ser montado o kit 
robótico usando componentes mais baratos ou reciclados. Em (da Silva, 2013) é 
proposto um protótipo de um robô móvel, com finalidade educacional utilizando a 
plataforma Arduino. Mas a utilização do Arduino é complexa, sendo que o aluno 
precisa de conhecimentos de eletrônica para a montagem do robô, tornando a robótica 
mais difícil por para o aluno. Além disso existe uma limitação nas montagens, pois 
para construção de um robô é preciso de uma grande quantidade de componentes 
eletrônicos para se ter uma grande variedade de montagens, limitando a metodologia 
e a quantidade assuntos interdisciplinares que pode-se utilizar. 
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FIGURA 1. exemplo de um robô construído com arduino. Fonte: 
http://www.labdegaragem.com 
Na figura 1 é mostrado um robô móvel seguidor de linha, como se pode observar, 
existe uma grande quantidade de componentes e fios tornando o entendimento do 
funcionamento do robô mais complexo. Contudo, como o foco desse trabalho é a 
utilização no ensino fundamental, é de extrema importância a abstração da mecânica 
e da parte elétrica para que o aluno tenha um resultado visível mais rápido, tornando 
as aulas mais dinâmicas e de fácil replicação. Apesar desse nível de complexidade, a 
utilização do Arduino pode ser viável para series posteriores que já tenham contato 
com a robótica. 
Apesar do custo mais alto o instrumento de trabalho foi escolhido o LEGO Mindstorms 
ev3 por diversos motivos, como ser mais adequado para o primeiro contato com a 
robótica, por sua facilidade de montagem com isso abstraindo alguns conceitos de 
mecânica, não precisar de ferramentas extras para sua montagem o kit já vem 
completo podendo ter centenas de variedades de montagens, e por sua popularidade, 
sendo usado em diversas competições de robótica. (Rollins, 2014). 
No projeto não foi possível aplicação das oficinas como no planejamento inicial, pois 
ocorreu diversos problemas na adquisição dos kit por parte da universidade, 
prejudicando o andamento do projeto. Para contornar essas dificuldades o bolsista 
ficou responsável de ministrar o curso de robótica educacional para os outros 
integrantes do projeto que serão futuros tutores do projeto. No curso foi utilizando um 
kit emprestado, e que por ser antigo apresentava alguns defeitos. Assim, com risco 
eminente de falha não foram feitas as oficinas com o material emprestado. Mas para a 
verificação da aceitabilidade do projeto para o publico que será atendido, foi realizado 
uma exposição de robótica na pastoral. 
 
CONCLUSÕES 
Apesar dos imprevistos no projeto, espera-se que este trabalho possar vim a ser uma 
sugestão da utilização da robótica educacional como metodológica no auxilio do 
ensino, fazendo a junção entre a educação e a tecnologia como uma nova abordagem 
de melhoraria do aprendizagem e para uma construção mais colaborativa do 
conhecimento em sala de aula. 
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OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E DESEMPENHO DE CATALISADORES À 

BASE DE ÓXIDOS DE FERRO PARA DEGRADAÇÃO DE CORANTES 

ORGÂNICOS EM MEIO AQUOSO1
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3
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Resumo 

As indústrias têxteis têm contribuído muito para a contaminação ambiental, por 

utilizarem grandes quantidades de água nos processos de tingimento, resultando em 

elevadas quantidades de corantes descartadas no meio ambiente de forma 

inadequada. Os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) vêm sendo muito utilizados 

nos tratamentos dos efluentes têxteis, dentro destes, o processo Fenton heterogêneo 

tem se destacado por sua alta eficiência e não geração de resíduos processuais. O 

processo Fenton está caracterizado pela reação entre Fe2+ e o H2O2, e é composto de 

quatro etapas: ajustes de pH, reação de oxidação, neutralização e precipitação. Nesse 

contexto, o presente trabalho se propõe a avaliar o processo de degradação do 

corante azul de metileno em solução aquosa, aplicando o processo oxidativo 

avançado do tipo Fenton Heterogêneo (H2O2/Fe2+), utilizando como catalisador uma 

amostra de óxido de ferro obtido experimentalmente. A partir dos resultados de 

caracterização verificou-se que o catalisador produzido é constituído por óxido de ferro 

na forma de hematita (Fe2O3), com elevada área superficial e mesoporoso. Os estudos 

cinéticos demonstraram que o material em estudo foi eficiente logo nos primeiros 15 

minutos de reação, degradando cerca de 94% do corante em solução. Diante do 

exposto é possível inferir que o material produzido neste trabalho pode vir a se 

constituir em um material alternativo para tratamento de efluentes coloridos, por um 

mecanismo do Tipo Fenton Heterogêneo. 

Palavras-chave: Processos Oxidativos Avançados, Fenton Heterogêneo, Corantes 

Têxteis. 

OBTAINING, CHARACTERIZATION AND PERFORMANCE OF CATALYSTS TO 

THE IRON OXIDE BASE FOR DEGRADATION OF ORGANICS DYES IN AN 

AQUEOUS MEDIUM1 

Abstract 

The textile industries have contributed greatly to the environmental contamination, 

by using a lot of water in the dyeing processes, resulting in high amounts of dyes 

discarded in the environment inappropriately. The Advanced Oxidation Processes 

(AOP’s) has been widely used in the treatment of textile effluents, within these, the 

Heterogeneous Fenton Process has been noted for it’s high efficiency and no 

generation of process waste. The Fenton process it’s characterized by the reaction 

between Fe2+ and H2O2, and consist of four stages: pH adjustment, oxidation reaction, 

neutralization and precipitation. In this context, the present work proposes to evaluate 

the degradation process of methylene blue dye in an aqueous solution, applying the 

advanced oxidation process type Heterogeneous Fenton (H2O2/Fe2+), using as catalyst 

a sample of Iron Oxide obtained experimentally. From the results of characterization it 
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was found that the produced catalyst is constituted for iron oxide in the hematite form 

(Fe2O3), with high superficial area and mesoporoso. The kinetics studies demonstrated 

which the material in study was efficient already in the first 15 minutes of reaction, 

degrading about 94% of dye in solution. On the above it can be inferred that the 

material produced in this work can come to constitute an alternative material for the 

treatment of colorful effluents, by an mechanism of type Heterogeneous Fenton.  

Keywords: Advanced Oxidation Processes, Heterogeneous Fenton, Textile Dyes. 

Introdução 

Os processos e resíduos gerados pela indústria têxtil variam à medida que a 

pesquisa e o desenvolvimento produzem novos reagentes, novos processos e novas 

técnicas, e de acordo com a demanda do consumo por outros tipos de tecidos e cores. 

Numerosas operações são necessárias para dar ao tecido o máximo de propriedades, 

gerando assim, em cada etapa, diferentes resíduos industriais. 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) envolvem a geração de radicais 

hidroxilas que atacam a maior parte das moléculas orgânicas, e vêm sendo muito 

utilizados nos tratamentos de efluentes têxteis. Tais processos têm a capacidade de 

destruir contaminantes orgânicos dissolvidos, tais como os hidrocarbonetos 

halogenados, compostos aromáticos, compostos orgânicos voláteis, detergentes e 

pesticidas, além de contaminantes inorgânicos, como cianetos, sulfetos e nitritos. 

O processo Fenton heterogêneo tem se destacado no grupo dos POA’s por sua 

alta eficiência e não geração de resíduos processuais. Este sistema consiste na 

utilização de sólidos à base de óxido de ferro, que reage com H2O2, promovendo a 

degradação da matéria orgânica por oxidação. Tal método de oxidação catalítica 

apresenta uma grande vantagem sobre os métodos de oxidação convencionais, já que 

se pode tratar isoladamente um único poluente ou um grupo de poluentes. Através da 

escolha adequada do catalisador, é possível controlar o grau da conversão dos 

poluentes e selecionar diferentes rotas de reação, de forma a evitar a formação de 

poluentes secundários. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver um 

catalisador à base de óxido de ferro, utilizando-se o método da precipitação, e avaliar 

sua potencialidade em degradar o corante azul de metileno em meio aquoso utilizando 

o processo Fenton Heterogêneo.  

Materiais e Métodos 

Todos os reagentes necessários às análises foram de grau analítico, sendo eles: 

azul de metileno (Vetec), sulfito de sódio (Quimex), peróxido de hidrogênio (F.Maia), 

cloreto de ferro III hexahidratado (Vetec) e hidróxido de sódio (Cromoline). O precursor 

do catalisador à base de óxido de ferro foi obtido através do processo de precipitação, 

utilizando como agentes precipitantes o cloreto de ferro III hexahidratado e o hidróxido 

de sódio, segundo a reação de precipitação: FeCl3(aq)+ 3NaOH(aq) Fe(OH)3(prec) + 

3NaCl(aq) 
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O procedimento experimental utilizado está representado esquematicamente na 

Figura 1. 

Para caracterização do material, foram realizadas medidas de Difração de Raios X 

(Shimadzu XD3A), Diâmetro e Volume de poros (Micrometrics ASAP 2020) e 

Microscopia Eletronica de Varredura (MEV-EDX) para análise da morfologia do óxido 

de ferro. 

Para os experimentos cinéticos de degradação, preparou-se a solução de azul de 

metileno (C16H18ClN3S. 3H2O) partindo-se da pesagem da massa específica para obter 

a concentração de 1000 mg/L, onde partindo-se desta solução obtiveram-se por 

diluições as concentrações de 10 e 20mg/L. Os testes de degradação pelo sistema 

Fenton heterogêneo (H2O2 + catalisador) foram realizados utilizando-se o corante 

catiônico azul de metileno (solução modelo de contaminante) em diferentes 

concentrações. A concentração do peróxido de hidrogênio foi de 30 % (p/v). Os 

ensaios foram realizados adicionando-se 0,10g da amostra num tubo de ensaio de 

plástico + 10ml de azul de metileno + 0,3ml de H2O2. Em seguida, os tubos foram 

mantidos sob agitação mecânica e constante à temperatura de 25ºC. Em intervalos 

predeterminados de 15 minutos (entre 15 e 180 minutos), cada sistema é interrompido, 

adiciona-se 0,3ml da solução saturada de sulfito de sódio, levou-se à centrífuga por 10 

minutos, em seguida o sobrenadante é levado à leitura em espectrofotometro UV/VIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Fluxograma de preparação da amostra de óxido de 

ferro. 
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Os ensaios cinéticos foram realizados em triplicata. As porcentagens do composto 

degradado foram calculadas utilizando-se a Equação: %degradação = 100 (Ao – A) / 

Ao, 

onde “A0” é a absorbância inicial da solução e “A” a absorbância da solução no 

intervalo predeterminado.  

 

Resultados e Discussão 

Às análises do difratrograma de raios X, o catalisador exibiu linhas de difração 

em valores de 2θ iguais a 24,8; 33,6; 35,8; 41,0; 50,0 ; 54,3; 57,6; 62,0; 64,5; 69,6 e 

72,0 (JCPDS 2000), referentes à fase hematita. A partir das distâncias interplanares 

calculadas confirmou-se a presença da hematita como única fase de óxido de ferro 

presente neste material. 

Considerando as propriedades texturais destacadas na Tabela 1, constatou-se 

que o material produzido apresentou valor de área superficial específica interessante, 

considerando que a hematita produzida pelo método de precipitação apresenta 

normalmente baixos valores de área superficial na faixa de 20 a 30 m2/g.  

 

TABELA 1. Área Superficial Específica (SBET), volume dos poros (VP), tamanho 

dos poros (TP) e diâmetro médio das partículas (DP) do catalisador F500. 

Amostras  SBET (m
2/g)   VP (cm3/g) TP (nm) DP (nm) 

F500 62 0,240 27,40 140,34 

A imagem de microscopia eletrônica de varredura foi obtida para avaliação da 

morfologia, homogeneidade e tamanho das partículas do catalisador produzido. 

Observou-se, a partir das melhores imagens obtidas, a presença de partículas com 

tamanhos e formas variadas. 

 Com base nos resultados cinéticos, relacionados à atividade catalítica da 

amostra de óxido de ferro na degradação do azul de metileno pelo sistema Fenton 

heterogêneo, verificou-se que o referido material foi eficiente na reação de degradação 

do corante com desempenho catalítico de 94% no primeiro intervalo de tempo (15 

minutos), em relação à concentração inicial da solução modelo de 10 mg/L, e 54% em 

relação à solução de 20 mg/L. Pode-se destacar que o material degradou com mais 

eficiência a solução de azul de metileno com menor concentração, alcançando 99% de 

eficiência ao fim dos 120 minutos, sendo que para a segunda concentração este 

percentual teve seu máximo em 92%. No entanto, deve-se ressaltar que ao dobrar-se 

a concentração da solução do corante, o catalisador manteve a alta taxa de 

degradação, utilizando-se a mesma massa do material (0,10g) e mantendo-se a 

mesma concentração de peróxido de hidrogênio (30% p/v). Este fato evidencia a 



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 
490 

 

eficiência do catalisador na formação dos radicais hidroxilas em diferentes 

concentrações da solução modelo de poluente. 

O sólido obtido apresentou área superficial específica (62 m²/g) acima da média 

para hematitas obtidas pelo método de precipitação, fato este que pode explicar a 

elevada eficiência na degradação do corante. 

Conclusões 

O Fe2O3 exibiu excelente desempenho para degradar cerca de 99% e 92 % do corante 

azul de metileno, em soluções de concentrações de 10 e 20 mg/L, respectivamente. 

Diante destes resultados, pode-se inferir que este material pode vir a se constituir em 

uma alternativa promissora para o tratamento de efluentes coloridos por um 

mecanismo do tipo Fenton heterogêneo. 
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RESUMO  
 
Um veículo é dito autônomo quando possui capacidade de transportar pessoas ou 
bens e não necessitar de intervenção humana para sua navegação. O 
desenvolvimento desses veículos proporcionam várias melhorias como maior 
segurança, proveniente da capacidade de perceber e antecipar situações adversas no 
trânsito através dos sensores e atuadores; e acessibilidade, uma vez que, qualquer 
pessoa poderá utilizar o veículo sem motorista. Neste trabalho desenvolveu-se um 
sistema para automatizar o controle de aceleração o de um carro elétrico com 
estrutura Arckeman, utilizando a plataforma de prototipação de hardware Open Source 
Arduíno. Este sistema utiliza um algoritmo PID para controlar a aceleração do carro 
através de informações recebidas dos sensores, buscando atingir a velocidade 
desejada. Este sistema será avaliado em simulações com softwares, e aplicado ao 
carro autônomo desenvolvido pelo grupo SIAC (Sistemas Inteligentes, Automação e 
Controle). 
 
PALAVRA CHAVE: Arduíno, controle aceleração, controle PID, veículos autônomos. 

 
Speed Control of a Low Cost Eletric Autonomous vehicle to Autonomous Navigation 
 
ABSTRACT  
 
A vehicle is said autonomous when it has the capacity to transport people or goods and 
does not require human intervention in its navigation. The development of these kinds 
of vehicles provides several improvements as security, from the ability to perceive and 
anticipate adverse situations in traffic using sensors, andaccessibility, once anyone can 
use this vehicle without a driver. In this paper we develop a system to automate speed 
control in an electric car with Arckeman structure, using the hardware prototyping 
platform Open Source Arduino.This system utilizes a PID algorithm to control car’s 
acceleration using the information received from sensors, seeking to reach the speed 
desired. This system will be evaluated in simulations with software and applied to the 
autonomous car developed by SIAC group (Intelligent Systems, Automation and 
Control). 
 
KEYWORDS: Autonomous vehicle, Arduino, PID control, speed control. 
 

INTRODUÇÃO  
 
 A robótica tem crescido rapidamente nos últimos anos, devido ao avanço dos 
hardwares, cada vez mais velozes, precisos e menores (ROMERO et al., 2014).  Com 
a variedade de ambientes que robôs poderiam atuar para reduzir os riscos ao ser 
humano e facilitar tarefas, diversos tipos de robôs vêm sendo estudados, como os 
robôs móveis. 
 Um exemplo disso é o avanço da tecnologia em carros, que estão sendo 
equipados com sistemas de controle inteligente, que ajudam na redução de problemas 
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no trânsito, evitando acidentes com vítimas fatais com o uso do sistema de freios ABS, 
sistema de estacionamento automático e frenagem automática. 
 Isso se deve ao grande número de acidentes de transito, que segundo a OMS, 
no Brasil, causaram mais de 40 mil mortes em 2010. Segundo dados da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a maioria desses acidentes são causados por falha 
humana, por esse motivo, no mundo todo, iniciativas buscam reduzir a taxa de 
acidentes de trânsito. Carros autônomos pretendem reduzir esses números. Para isso 
um carro autônomo conta com sensores e controles de grande precisão para trafegar 
sem oferecer riscos, e sem a intervenção de um motorista.  
 Esse trabalho é parte do desenvolvimento de um Veículo autônomo terrestre 
(VAT) com materiais reciclados e de baixo custo para educação tecnológica, que 
permite uma grande integração do ensino e da pesquisa e desenvolvimento da região, 
além de buscar reduzir o custo de produção desses veículos. Para que esse veículo 
atenda os requisitos de um carro autônomo, o objetivo geral desse trabalho é 
desenvolver um sistema computacional de controle de velocidade para um veículo 
autônomo de baixo custo. Este sistema servirá de base para os outras camadas de 
controle. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
 
 Foi feito o levantamento dos requisitos baseado no veículo proposto, que é 
controlar um motor elétrico CC, utilizando alternativas de baixo custo e ser acessível 
as outras camadas de controle. Para isso foi pesquisado junto com a equipe a 
utilização de um motor de baixo custo que suportasse o peso do veículo. Foi escolhido 
o de Scooter elétrica alimentado a 34V e 1000w de potência, que será controlado via 

PWM (Pulse-Width Modulation).  
 Para controlar o motor é necessário um circuito ponte H. A ponte H é um 
circuito que pode fazer a mudança do fluxo de corrente, para gerar a mudança de 
polaridade, (NIKU, 2013) para isso neste trabalho um ESC para motores escovados 
que suporta picos de 320A foi utilizado.  
 A partir do levantamento bibliográfico, para aferir a velocidade, foi escolhido o 
sensor óptico(encoder de interrupção) que são encoders que usam uma fonte 
luminosa e um fotosensor direcionados um para o outro, de forma que quando há uma 
interrupção na luz recebida pelo fotosensor, essa mudança gera um sinal que é 
convertido em uma onda quadrada, resolução desse encoder é descrita pelo número 
de pulsos gerados por revolução (KANNIAH, 2013), para isso foi adquirido um módulo 
para utilização com o arduino, o disco do encoder foi feito utilizando uma mídia de CD 
e impresso o modelo e colado no CD, sendo de baixo custo. 
 No controle dinâmico da velocidade foi utilizado a teoria de controle PID, este 
controle se baseia no calculo do valor de atuação, tendo como referência, o valor 
desejado e o valor atual do processo. Identificado no levantamento dos requisitos, 
como melhor alternativa para o trabalho proposto como em MARTINS (2011), 
CARDOSO, (2009) e DIAS et al. (2013). O PID foi calibrado e avaliado isoladamente, 
já que não pôde ser testado diretamente no veículo.  
 Para a integração com o sistema de direção, fácil acesso, comunicação e 
reprogramação do sistema para melhorias, foi utilizado uma placa de prototipagem 
arduino. “A plataforma Arduino é uma plataforma computacional open source, baseada 
em uma simples placa de entrada/saída (I/O) e um ambiente de desenvolvimento” 
(BANZI, 2008, tradução nossa), essa placa usa um microcontrolador da família ATmel 
AVR e possibilita a agregação de várias outras placas e componentes, além de não 
ser obrigatório um conhecimento aprofundado de eletrônica (MCROBERTS, 2011). O 
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modelo MEGA 2560, foi utilizado por ter mais portas Entrada/Saída e capacidade de 
processamento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 O programa de controle da aceleração do veículo, utiliza um controle PID, que 
terá como entrada a velocidade desejada, e retornará a saída PWM para ajustar a 
velocidade do veículo, tendo como base a leitura do encoder.   
A frenagem será considerada aqui como redução de velocidade do motor, até seu 
momento de parada, já que a velocidade total estipulada é baixa o suficiente, para 
garantir a frenagem seja feita diretamente no motor. 
 

FIGURA 1. Solução proposta. 

 
 A Figura 1 apresenta a rotina individual do controle de aceleração. Inicialmente 
o sistema receberá a velocidade desejada, essa função foi implementada usando a 
função serialEvent() do arduino, que a cada instrução do loop() verifica se algo foi 
recebido na comunicação serial, mantendo a comunicação sempre atualizada, quando 
a informação for recebida, será verificado se esta dentro do limite de velocidade do 
veículo, pois se estiver fora do limite poderá ter ocorrido um erro no sistema de 
decisão, logo o sistema manterá a sua velocidade atual. 
 Estando a velocidade dentro dos parâmetros, o valor do setPoint (velocidade 
desejada) do controlador PID será atualizado para o valor recebido, o controle 
verificará a velocidade atual e será aplicado a aceleração ou desaceleração, até que o 
valor atual seja igual ao valor desejado, seguindo o cálculo do PID e o ajuste das 
constantes Kp, Ki e Kd definido. Assim que o controle estabilizar, o valor de saída 
ficará sempre atualizado, sendo a velocidade verificada a cada 200 milissegundos (via 
interrupção) para que os dados obtidos pelo encoder sejam mais significativos e 
confiáveis, além disso o os pulsos do encoder são incrementados pelos dados 
recebidos por interrupção externa. 
 Os dados do encoder serão convertidos usando a equação (1) para se estimar 
a velocidade direta em cm/s, pois ainda não foi possível considerar a cinemática do 
veículo. 
            (1) 
 Onde p são os pulsos lidos pelo encoder naquele instante, Q o total de pulsos 
por revolução da roda do veículo, r o raio da roda e t o tempo de leitura.  
O hardware foi desenvolvidos sob medida para o Carro Elétrico Livre com Navegação 
Autônoma - CELiNA, e serão implantados no mesmo, assim que toda a estrutura 
mecânica estiver concluída. Por motivo da estrutura não estar completa, não foi 
possível testar o sistema proposto direto no veículo.  
 Na tentativa de validar o sistema, um veículo em escala foi utilizado para 
reproduzir o hardware semelhante ao veículo real. Todos os componentes do veículo 
real foram adaptados no protótipo MODELO DO CARRINHO AQUI. Foi fixado um 
disco no eixo traseiro e adaptado o encoder a esse disco. Neste teste o encoder 
óptico, usado na velocidade, apresentou muito ruído, já sendo possível identificar  a 
necessidade de utilizar outro modelo.  
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 O ESC foi testado diretamente no motor, apenas com um controle PWM feito 
via bluetooth. Neste teste foi verificado a elevação da temperatura, e por ser para 
motores de 12v, não deve acompanhar o sistema quando o motor tiver que ser ligado 
a tesão maior para aumentar a tração.  
 O programa completo para o controle da aceleração foi desenvolvido de forma 
que facilitasse a alteração dos parâmetros de acordo com os testes no veículo. O 
programa usa do arduino mega apenas 4% de espaço de armazenamento para 
programas. Variáveis globais usam 7% de memória dinâmica. 
 
CONCLUSÕES  
Os VATs pretendem tornar o tráfego mais seguro. Com este trabalho, será possível 
controlar a aceleração do veículo em desenvolvimento, que servirá de base para as 
outras camadas de controle. É necessário a realização de testes para definir 
precisamente o comportamento do controle. Nos trabalhos futuros, pretende-se aplicar 
esta solução no veículo real e o cálculo preciso da cinemática do veículo. 
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O livro didático de sociologia e o tema das relações raciais. 

Adriana Silva Oliveira 

Nubia Regina Moreira 

Resumo: A presente pesquisa procurou analisar de que forma são apresentadas as 

Relações Étnico-Raciais no livro didático. Para a realização da presente análise 

tomou-se por base o livro, “Sociologia para o Ensino Médio”, de  elson Dacio Tomazi, 

indicado pelo PNLD, edição 25010, por ter sido o primeiro livro adotado nas escolas 

estaduais baianas e no município de Vitória da Conquista. Com base na lei 

11.684/2008 que torna obrigatório o ensino de sociologia no ensino médio e a lei 

10.639/2003 que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, em todas as instituições de ensino básico, temos como objetivo 

apresentar as primeiras impressões da abordagem realizada no livro didático sobre a 

temática das relações raciais para o ensino de sociologia. 

Palavras chave: Livro didático. Ensino de Sociologia. Bahia.  

TITLE: The textbook of sociology and the subject of race relations 
 

 

ABSTRACT: This study sought to examine how we present the Racial-Ethnic Relations 

textbook. The book chosen for analysis was " sociology to high school ," the teacher 

Nelson Dacio Tomazi , PNLD edition 25010 , for being the first to be adopted in Bahia 

state schools in the municipality of Vitória da Conquista . Based on Law 11,684 / 2008 

that the sociology of education becomes mandatory in high school and the Law 10.639 

/ 2003 establishing the mandatory teaching of History and Afro-Brazilian Culture and 

African , in all basic education institutions , we aim present the first impressions of the 

approach taken in the textbook on themes of race relations in educational sociology. 
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Introdução 

A proposta da pesquisa é compreender como são apresentadas as Relações 

Étnico-Raciais no livro didático de sociologia, nas escolas públicas do município de 

Vitória da Conquista. Nossa intenção é analisar e expor o encaminhamento teórico-

didático sobre a temática e compreender as possíveis conexões entre a Educação das 

relações Étnico-Raciais de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, amparada na 

lei 10.639/03 e a promulgação da lei 11.684/2008, que torna obrigatório o ensino de 

sociologia no ensino médio. 

O livro didático escolhido para análise foi “Sociologia para o Ensino Médio”, do 

professor Nelson Dacio Tomazi, do PNLD, por ser o primeiro livro adotado nas escolas 

estaduais baianas, no município de Vitória da Conquista. A temática das relações 

étnico-raciais aparece no capitulo “As desigualdades sociais no Brasil”, no tópico Raça 

e Classe, que é analisada pelo autor, explicitamente, em um parágrafo que associa as 

questões étnico-raciais às desigualdades e à estrutura social brasileira. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para entender as razões que possibilitaram a escolha do livro didático “A 

Sociologia no Ensino Médio”, não podemos descartar que a participação dos 

professores na escolha do livro didático, por isso, para elucidar o momento de escolha 

do livro realizamos entrevistas previamente elaboradas, na unidade escolar estadual, 

Instituto de Educação e Conhecimento, situado no centro da cidade, s/n, na cidade de 

Vitória da Conquista. Durante este encontro, através das entrevistas, traçamos o perfil 

do professor que ministra sociologia no ensino médio: são em grande maioria 

profissionais não são formados em ciências sociais e não haviam participado de 

formação contínua para se aproximar de ferramentas didático-metodológicas para o 

ensino de sociologia. No processo de escuta destes sujeitos, podemos perceber  que 

a  escolha do livro se deu conforme orientação do Ministério da Educação (MEC), 

obedecendo os critérios do Guia Nacional do Livro Didático. A ausência das questões 

étnico-raciais em suas formações, consequentemente na relação ensino-

aprendizagem, são justificativas que colaboram para ausência das relações étnico-

raciais, como um dos parâmetros importantes na escolha do livro didático de 

sociologia. 

O livro didático é tomado como objeto da nossa analise por ser uma 
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ferramenta fundamental e às vezes a única disponibilizada e utilizada por professores 

e estudantes nas escolas públicas. A elaboração do livro didático é responsabilidade 

dos profissionais da área, bem como dever do Estado, sendo impresso nele o 

conteúdo disciplinar, o posicionamento para o desvendar do mundo, e as teorias 

clássicas e contemporâneas no campo da sociologia.  

Usamos como material o livro “Sociologia para o Ensino Médio”, do professor 

Dácio Tomazi. Analisamos, neste trabalho, a forma que o autor aborda as questões 

étnico-raciais neste livro didático, na edição de 2010, e levando em conta que esta 

edição está em mãos dos docentes e discentes desta instituição e que se trata de 

volume único 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante do levantamento documental e metodológico, percebemos a ausência das 

questões raciais na escola pública e na formação do profissional. consequentemente 

na relação ensino-aprendizagem, deixando de fora as relações étnico-raciais, como 

um dos parâmetros importantes na escolha do livro didático de sociologia. 

 Não podemos deixar de perpassar pelas práticas pedagógicas das 

educadoras, onde em relato, colocam que as formas de racismo, as questões que 

envolvem a população negra, são tratadas de forma secundária e esporádica. Como 

exemplo, elas relatam que, quando surge algo na mídia que os educandos trazem 

para a sala de aula, buscamos conversar sobre, mas nada profundo, demonstrando 

grande desinteresse pela temática. 

O livro em análise aborda o conteúdo das relações étnico-raciais no nono (9) 

capitulo, intitulado “As desigualdades sociais no Brasil”, com o subtítulo “Raça e 

Classes”. Apresenta a raça como uma das variáveis da desigualdade social a partir 

das pesquisas realizadas nos anos de 1950 no Rio de Janeiro, por Luiz Aguiar Costa 

Pinto, e em São Paulo por Florestan Fernandes e Roger Bastide, Octavio Ianni e 

Fernando Henrique Cardoso, na década de 1960.  

  CONCLUSÕES 

Concluímos, a partir da literatura do livro didático de Nelson Dácio Tomazi, na edição 

de 2010, que precisamos rever conceitos de que a luta antirracista não está somente 

na luta de classes, mas vai além das desigualdades sociais. Isso é bem frequente nos 
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livros didáticos, sobretudo nos livros da área das ciências humanas. No caso 

específico do livro em tela, a conclusão que o autor apresenta: “com seus trabalhos” 

referindo-se às pesquisas dos anos 1950-1960, “demonstraram que os ex-escravos 

foram integrados de forma precária”. 

 A redução das desigualdades raciais como subtítulo do conteúdo 

desigualdade sociais não atualiza e nem apresenta as contribuições de pesquisas 

realizadas após os anos 1950, tanto no universo acadêmico, quanto no seio dos 

movimentos negros. Esse conjunto de pesquisas serviu de subsidio para elaboração 

da Lei 10639/2003 e, consequentemente, na formulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Estrutura geral da sociedade brasileira, 

desconsiderando a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
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REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES NO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO28 

 

ANDERSON MOREIRA DA SILVA29, EDINALDO MEDEIROS CARMO30 

 

RESUMO 

Os estudos dos saberes docentes, assim como, o modo como esses saberes são 

construídos no início da carreira podem revelar aspectos significativos para os cursos 

de formação de professores. Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo 

apresentar algumas reflexões sobre a importância do estágio supervisionado na 

formação inicial de professores, destacando aspectos relacionados a produção dos 

saberes docentes. Tomamos como fonte de dados os relatórios de estágio 

supervisionado produzidos pelos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Os resultados 

indicam que o ambiente da sala de aula se constitui como um espaço de percepção de 

aspectos referentes a prática profissional, proporcionando momentos de reflexão 

sobre a ação docente. Nesse sentido, os relatos indicam que as observações do 

espaço escolar favoreceram no reconhecimento da relação teoria e prática como 

processos dinâmicos e articulados. De modo que, no momento da regência os 

estagiários conseguiram perceber a necessidade de desenvolverem estratégias 

metodológicas específicas inerentes a prática pedagógica. Assim, o estágio 

supervisionado se caracteriza como um momento formativo do desenvolvimento 

docente e da produção dos saberes profissionais. 

Palavras-chave: Estágio supervisionado, Formação inicial, Saberes docentes.  

 

CONSTRUCTION OF TEACHING KNOWLEDGE IN SUPERVISED TRAINING 

 

Abstract 

 

                                                           
28  Trabalho de Iniciação Científica relacionado ao projeto de pesquisa “A produção dos 
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The studies about teaching knowledge, as well as it is built in career of teachers may 

reveal significant aspects for teacher training courses. This article aims to present 

some reflections on the importance of supervised training in initial teacher education, 

focusing on aspects related to production of teaching knowledge. The data source was 

the supervised practice reports produced by students of the course of Biological 

Sciences at the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). The results 

indicate that the classroom environment is constituted as perceptual space of aspects 

related to professional practice, providing moments of reflection about the teaching 

action. In this sense, the reports indicate that the observations of the school 

environment favored the recognition of the relationship between theory and practice as 

dynamic and articulated processes. So that, at the time of conducting the trainees were 

able to realize the need to develop specific methodological strategies inherent in 

teaching practice. Thus, the supervised practice is characterized as formative moment 

of teacher development and production of professional knowledge. 

 

Keywords: Supervised training, Initial training, Teaching knowledge. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo dos saberes docentes pode fornecer diretrizes à ação dos professores, pois 

os conhecimentos adquiridos por meio de estudos relacionados à prática profissional 

fornecem subsídios para organizar uma base dos saberes dos professores. Estes 

estudos se fazem necessários, pois, como aponta Tardif (2008), a prática profissional 

é um espaço original de aprendizagem e formação, uma vez que este momento é um 

espaço genuíno de produção de saberes relacionados a prática. De acordo com Tardif 

(2008) os professores são produtores de conhecimentos específicos ao seu trabalho, 

pois eles objetivam, aperfeiçoam e desenvolvem inovações para aumentar a eficácia 

de sua ação.  

Nesse sentido, a intenção do projeto de pesquisa o qual a iniciação científica está 

inserida é compreender como os alunos do curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da 

Conquista, produzem saberes docentes durante o estágio supervisionado. Para tanto, 

dialogamos, principalmente, com as perspectivas teóricas discutidas em Tardif (2008), 

Gauthier et al. (2013) e Shulman (1986). 

Acreditamos que os resultados do presente estudo poderão trazer reflexões sobre a 

relação entre os saberes docentes e a formação de professores, destacando o 

professor como ator na produção dos conhecimentos docentes e a escola como 

ambiente formativo, pois o espaço da sala de aula é atravessado por saberes próprios 

do ensino, permeando o fazer pedagógico.  
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METODOLOGIA E METÓDOS 

Para o desenvolvimento dessa investigação foram tomados como fonte de dados os 

relatórios de estágio supervisionado produzidos pelos estudantes do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), campus de Vitória da Conquista. Estes relatórios foram produzidos ao término 

das disciplinas relacionadas à Prática de Ensino no ano de 2014 e apresentam as 

experiências vividas durante o estágio supervisionado.  

Desse modo, procuramos analisar os sentidos das falas contidas nos relatórios que 

estão relacionadas com o objeto de estudo. Para tanto, foram selecionados 

fragmentos dos relatos e mediante os conteúdos apresentados procurando 

compreender a importância do estágio supervisionado para professores em formação 

e da prática de ensino como momento de produção de conhecimento profissional.  

A análise foi realizada utilizando-se da Análise de Conteúdo, que segundo Gomes et 

al., (2010) é estruturada em três fases distintas organizadas sequencialmente. São 

estas: (a) pré-análise; (b) exploração do material; e, (c) tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. A primeira fase é caracterizada pela organização do material e 

definição das unidades de registro. A segunda fase se caracteriza pelo estudo do que 

foi identificado na primeira fase, ou seja, ocorre à exploração do material, por isso, 

foram realizadas sucessivas leituras dos relatórios na tentativa de interpretar os 

sentidos contidos nos relatos. Na última fase – momento de desvendar o conteúdo 

subjacente ao que está manifestado –, foi realizada a interpretação dos dados 

sustentada pelo aporte teórico utilizado na investigação. 

Neste sentido, no presente trabalho procuramos articular reflexivamente os sentidos 

dos relatos com o objeto desse estudo, discutindo sobre a mobilização dos 

conhecimentos acadêmicos e a produção dos saberes docentes na formação inicial 

durante o estágio supervisionado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A realização desta investigação nos permitiu refletir sobre alguns aspectos 

relacionados as experiências pré-profissionais, destacando-se as configurações dessa 

etapa da formação docente e a importância de saberes desenvolvidos na prática e 

situações que oportunizem uma ação reflexiva e investigativa do professor em 

formação mediante a articulação teoria e prática. Podemos destacar que, observar o 

contexto da sala de aula, proporciona a identificação de aspectos próprios da prática 

pedagógica que envolvem a relação professor-aluno, permitindo a adoção de 

metodologias diferenciadas e criativas que favorecem o processo de ensino-

aprendizagem. 
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Percebemos que no contexto analisado os professores em formação inicial parecem 

construir seus saberes por meio da análise e reflexão das situações reais de ensino 

vivenciadas na escola. Também vale destacar que o processo de autoavaliação 

permite ao professor rever os seus conceitos, sua maneira de se comportar na sala de 

aula, sua metodologia de ensino e, com o passar do tempo, desenvolver habilidades 

especificas da docência. Assim, tais aspectos estão relacionados ao processo de 

construção dos saberes docentes. 

As análises permitiram considerar que a observação do espeço escolar também é 

formativa, pois, na medida que os licenciandos refletiam sobre o trabalho do professor 

da escola passavam a perspectivar sua ação futura, tentando minimizar os erros e 

potencializar a aprendizagem dos alunos. Percebemos também que nas situações 

observadas os docentes em formação já pensavam/refletiam sobre novas 

possibilidades de ação pedagógica que contornassem as situações pouco 

significativas encontradas na observação. Nesse sentido, embora não possamos 

afirmar que estes estagiários desenvolveram tais habilidades, é possível afirmar que 

conseguiram perceber a necessidade do desenvolvimento de ações especificas 

inerentes ao trabalho docente. 

Suscintamente, destacamos que: (a) a vivência de situações reais de ensino; (b) as 

experiências, conhecimentos sobre a escola e as representações formados desde o 

tempo de escolarização; (c) a articulação teoria e prática e, finalmente, (d) a reflexão 

sobre o trabalho docente, parecem ser elementos fundamentais no processo de 

constituição dos saberes profissionais, por isso, estes aspectos não podem ser 

desconsiderados na formação inicial de professores. Desse modo, estes saberes 

docentes são produzidos na confluência de vários saberes (TARDIF, 2008) 

resinificados na prática. Associa-se a este processo a articulação entre teoria e prática 

e a reflexão como elementos fundamentais na formação do saber docente. 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu concluir que as observações realizadas no espaço escolar 

favoreceram no reconhecimento da relação teoria e prática como processos dinâmicos 

e articulados. De modo que, no momento da regência os estagiários conseguiram 

perceber a necessidade de desenvolverem estratégias metodológicas específicas 

inerentes a prática pedagógica. Estas situações reais de ensino contribuíram para que 

os licenciandos refletissem sobre o processo formativo em que estão inseridos e, 

também, sobre a própria prática docente desenvolvida. Portanto, cabe considerar que 

o estágio supervisionado se caracteriza como um momento formativo do 

desenvolvimento docente e da produção dos saberes profissionais. 
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ADVOCACIA TRABALHISTA EM VITÓRIA DA CONQUISTA: PERFIS 
BIOGRÁFICOS (1963-1999) 

Andréia de Sousa, Avanete Pereira Sousa (Orientadora) 

RESUMO: O projeto de pesquisa A advocacia Trabalhista em Vitória da Conquista: 
perfis biográficos teve como objetivo o resgate e a preservação da história dos 
advogados que atuaram na Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da 
Conquista no período de 1963 a 1999, desde a instalação da referida junta até a sua 
extinção, por força da criação das varas do trabalho. Por meio de variados tipos de 
fontes e com o auxílio do método prosopográfico, o trabalho tinha por escopo 
contribuir para a reconstrução da memória da Junta e, em última instância, para a 
História do Trabalho na região, tendo por foco os advogados que atuaram ao lado dos 
trabalhadores. 
   
PALAVRA CHAVE: Advogados; Fontes Históricas; Justiça do trabalho; Memória Social 

 

TITLE: LABOR LAW IN VICTORY CONQUEST: 1963-1999 BIOGRAPHICAL 

PROFILES 

 

ABSTRACT: The research project The Labor law in Vitória da Conquista: biographical 
profiles aimed to rescue and preserve the history of the lawyers who acted in the 
Conciliation Board and Vitória da Conquista trial in 1963 and 1999, from installation of 
said junta to extinction by virtue of the creation of sticks work. Through various types of 
sources and with the help of prosopographical method, the work had for scope to 
contribute to the reconstruction of the Board memory and, ultimately, for the History of 
Labor in the region, with the focus on the lawyers who argued with the workers. 
 
 KEY WORD: Lawyers - Historical Sources - Job Justice - Social Memory 
 

INTRODUÇÃO 

A palavra prosopografia tem suas raízes etimológicas no grego prosopon, que 
significa pessoa e graphein, quer dizer escrever. Seu surgimento está associado à 
análise de laços familiares e das carreiras de um número considerado de pessoas, em 
um determinado contexto político e social. No século XVI, o método prosopográfico, ou 
biografia coletiva, foi amplamente utilizado nos estudos de história Antiga e Medieval. 
Nos últimos anos, ganhou corpo como método de abordagem de grupos associados 
ao mundo moderno e contemporâneo, mas, em termos de objetivos e formas de 
abordagem, sofreu modificações importantes. A prosopografia favorece a análise das 
redes de sociabilidades e das trocas entre os indivíduos de um determinado grupo, 
bem como os dados relativos à mobilidade e posição desses indivíduos na estrutura 
social. Ou seja, as informações obtidas pelo intercruzamento das biografias, permitem 
examinar os indivíduos em função da totalidade. Além disso, a Prosopografia, segundo 
Christofoletti (2011, p. 3),  

 
[...] visa ser a investigação das características subjacentes 
comuns a cada grupo de atores mediante o estudo coletivo de 
suas vidas. E neste sentido, vale demarcar a dimensão 
comparativa que o método prosopografico apresenta, tateando 
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os labirintos das semelhanças e diferenças com a mesma 
atenção. 

 
Por meio do método prosopográfico, o pesquisador procura conhecer, de 

maneira aprofundada, pequenas coletividades que se constituem em elemento chave 
para a abordagem da sociedade na qual estão inseridas. Argumenta Almeida (2011, p. 
4): 

 

Os papéis desempenhados por esses atores possibilitam que 
estes sejam pensados a partir de recuperações de sua origem 
regional, formação, contexto familiar e sociabilidade, o espaço 
de sua ação e sua função dentro de uma sociedade, bem como 
sua atuação na administração pública, mas as trajetórias 
individuais não são o mais importante, o primordial e a grande 
preocupação é entender o conjunto, desenhar um perfil coletivo 
do grupo de atores. 

 

Apesar da escassez de informações, os dados relativos à formação acadêmica, 
atuação social e vida política dos advogados trabalhistas, remetem a similaridades. 
São padrões de conduta, traços sociais e percursos comuns, que permitem a 
comparação e interpretação qualitativa e a reflexão sobre as motivações que levaram 
esses indivíduos a atuar ao lado dos trabalhadores em períodos em que a advocacia 
trabalhista esteve marcada pelo desprestígio e, mesmo, por ações coercitivas por 
parte do Estado. Por isso algumas perguntas básicas devem ser feitas pelos 
utilizadores do método a exemplo das questões que foram sintetizadas por Ferreira 
(2002, p.4) pois suas resposta ajudará no processo de análise do perfil e atuação do 
grupo estudado.  
 

MATERIAL E MÉTODO 

Na fase inicial do projeto, procedemos à leitura da bibliografia técnica para a 
melhor compreensão do método prosopográfico. O grupo foi delimitado de acordo com 
um padrão comum: a defesa de trabalhadores em processos da Justiça do Trabalho. 
Com base em publicações periódicas de expressão regional, nos dedicamos à coleta 
de dados sobre 31 advogados. Os jornais foram encontrados no Arquivo Municipal de 
Vitória da Conquista e no Museu Regional de Vitória da Conquista. As informações 
dos jornais foram complementadas por outros dados, disponíveis em textos 
produzidos por historiadores e cronistas da região ao resumo. A escolha de métodos 
quantitativos e de técnicas qualitativas, bem como a coleta, indexação e contagem 
manual ou informatizada dependem do objeto escolhido.  
 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Na maioria dos jornais, eram ínfimas as referência aos 31 advogados que se 
constituíram em objeto da investigação. Só foram encontrados dados esparsos de 
apenas 5 desses sujeitos, o que tornou inviável, no momento, a comparação de dados 
e, como alertou Bulst (2005, p.55), um número reduzido de informações poderia levar 
a simplificações e generalizações grosseiras.  

 
TABELA 1 –Advogados que atuaram ao lado dos trabalhadores em ações 
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ajuizadas na Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória (1977-1979) 

 

Advogados Trabalhistas 

 

 

Nº de Processos 

Alfredo Nova 22 

Ademir O.Góes  18 

Antônio G. Santos 1 

Carlos Napoli 2 

Cloriolano S.Sales 1 

Clóvis S.Chagas 10 

Cassiano O. Ribeiro 8 

Clodoaldo de O.Costa 2 

ElisabethBandeira Correia 2 

Ernesto Benedictes 1 

Ester Xavier de Castro 1 

Flavio V. Azevedo 3 

Gelci Gusmão 5 

Gilvandro M. Silveira (estagiário)  10 

Gilberto C. de Jesus 1 

Henrique Carlos Oliva 15 

Hélio Paranhos 4 

Jaime Xavier Sampaio  6 

Jose Maria 1 

José Laudelino Batista (estagiário) 1 

João Pinheiro Castelo Branco 1 

Maria Célia Souza 1 

Marco Antonio C.Brito  1 
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Orlando Leite Junior 1 

Lazaro Barbosa 1 

Reasilva Nunes Barreto 2 

Rimildo Luz di Carvalho 1 

Rita Cássia de Souza 1 

Ruy Medeiros 22 

Thacio Augusto de Azevedo 1 

Uady B. Bartos 62 

Ubirajara Godim Ávila 7 

Fonte: Síntese elaborada pela autora a partir de dados extraídos do trabalho de 
Vitor Guimarães, bolsista IC Fapesb/Uesb entre 2012 e 2013 

 
Os cincos advogados cujos nomes foram citados nas fontes foram: Ruy 

Medeiros, Uady B. Bullos, Hélio Paranhos, Evandro G. de Brito e Carlos Alberto 
Nápoli. Os poucos dados coletados demonstram percursos e os traços comuns entre 
os personagens. Em primeiro lugar, como comprovam os anúncios comerciais dos 
escritórios de advocacia publicados nos periódicos, os advogados não se dedicavam 
apenas a causas trabalhistas (mesmo considerando a procura crescente de justiça por 
parte de trabalhadores que se viam desprovidos de direitos trabalhistas fundamentais 
garantidos pela CLT). Os advogados Carlos Alberto Nápolis e Evandro G. Brito 
também buscavam se afirmar no campo da escrita literária e participaram da fundação 
da Academia Conquistense de Letras, fundada em 1980, tendo ocupado duas das 
primeiras 17 cadeiras, reservadas aos idealizadores. O advogado Uady Bullos Uady 
trabalhou como Procurador Jurídico da Associação Comercial e Industrial de Vitória da 
Conquista, foi presidente da subseção de Vitória da Conquista da OAB e ocupou o 
cargo de superintende da recém fundada Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, em 1980. Já o advogado Ruy Medeiros exerceu o magistério em colégios locais 
e foi redator do Jornal “O Fifó” que circulou em Conquista entre 1977 e 1978. Militante 
político, Medeiros foi um dos fundadores do Partido do Trabalhadores (PT) de Vitória 
da Conquista, tendo sido candidato a prefeito pela legenda, com a qual viria a romper 
posteriormente. Os dados coletados sobre o conjunto de advogados apontam para um 
universo complexo e heterogêneo: o fato de um mesmo profissional atuar ora do lado 
do empregador, ora do trabalhador, problematiza o objeto investigado. Por outro lado, 
há dados indicativos de que indivíduos pertencentes ao grupo estiveram envolvidos 
em disputas eleitorais em situações absolutamente díspares, o que remete a questões 
que só terão respostas em um momento posterior da pesquisa, com base em fontes 
orais.  

 
CONCLUSÃO 

No campo prosopográfico, a escolha de métodos quantitativos e de técnicas 
qualitativas, bem como a coleta, indexação e contagem manual ou informatizada de 
dados dependem do objeto escolhido. No caso da biografia coletiva de um grupo de 
advogados, o pesquisador depara-se com a escassez de informações e com uma 
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realidade complexa e heterogênea, o que não inviabiliza a pesquisa, mas remete para 
a mudança de métodos de trabalho. Deste modo, os dados levantados, embora 
esparsos, serviram à elaboração de um instrumento de coleta de informações orais 
que deverá ser aplicado em etapa posterior da pesquisa, com o intuito de proceder à 
inspeção de correspondência e à comparação entre os biografados com base nos 
seus atributos (características, perfis, posição e destino social) e inferir sobre as 
relações sociais e políticas dos membros entre si e no contexto histórico-geográfico 
em que o grupo está inserido.                   . 
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ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DAS CAMADAS 
POPULARES DECORRENTES DO ENSINO SUPERIOR  

 

 
Bianca Silva Oliveira  

Benedito Gonçalves Eugenio   
 

RESUMO 
 

Inseridos em uma sociedade plural, complexa, desigual e repleta de singularidades, as 

ações afirmativas estabelecem-se como essenciais para a progressiva diminuição das 

desigualdades e promoção da inclusão. Nesse sentido, a pesquisa que por ora se 

apresenta analisa as ações afirmativas voltadas para o acesso e a permanência dos 

estudantes oriundos de camadas populares no ensino superior como políticas públicas 

cuja efetividade viabiliza a concretização do direito fundamental ao máximo existencial 

no âmbito da educação, direito este que se caracteriza pela sua dimensão 

principiológica e reguladora, e cuja configuração parte do pressuposto da 

indissociabilidade entre os direitos sociais e as liberdades visando a garantia da 

autonomia em condições de bem-estar. Para proceder à análise apoiamo-nos no 

método lógico-dedutivo, quando da análise de pesquisas bibliográficas, e no método 

indutivo quando da apreciação dos casos concretos. Resultados e conclusões deste 

trabalho permitem afirmar que o problema da efetividade se perfaz não apenas pelos 

meios e instrumentos de garantia, mas também pela intensidade, grau de 

implementação e objetivos, desnudando o cárater projetivo dos direitos fundamentais 

para a progressiva promoção da desmercantilização da educação e da liberdade. 

Afinal, até que ponto o acesso inclui e a permanência simbólica se materializa?  

Palavras-chave: Ações afirmativas. Direito fundamental ao máximo existencial. 

Inclusão. 

TITLE: ACCESS AND STAY OF STUDENTS LAYERS OF POPULAR ARISING IN 
HIGHER EDUCATION: FUNDAMENTALITY OF AND FUNDAMENTAL TO THE 
MAXIMUM JUSTICIABILITY EXISTENCIAL INCLUSION TRUE 
 
ABSTRACT 
 
Entered into a plural, complex, uneven and full of singularities society, affirmative 
action are established as essential to the progressive reduction of inequalities and 
promoting inclusion. In this sense, the research presented here analyzes for affirmative 
actions for access and permanence of students from lower classes in higher education 
as public policies whose effectiveness enables the implementation of the fundamental 
right to existential maximum in education, right this one is characterized by its 
principled and regulatory dimension, and whose configuration of the inseparability of 
assumption between social rights and freedoms in order to guarantee autonomy in 
health conditions. To undertake analysis we support you in the logical-deductive 
method, when analyzing literature searches, and the inductive method when assessing 
individual cases. Results and conclusions of this study allow us to state that the 
problem of effectiveness is makes up not only by the media and guarantee 
instruments, but also by the intensity, degree of implementation and objectives, baring 
the projective character of fundamental rights to the progressive promotion of 
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education and decommodification freedom. After all, how much access and it includes 
the symbolic permanence materializes? 
 
KEYWORDS 
 
Affirmative action. Fundamental right to existential maximum. Inclusion. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Apresentar um estudo que teve como escopo a análise do direito fundamental 

à educação, e como parâmetro ações afirmativas na universidade, sob o viés da teoria 

do direito fundamental ao máximo existencial, requer que alguns pontos sejam 

esclarecidos: a pesquisa foi construída a partir da realização de reuniões, 

aprofundamento teórico, levantamento bibliográfico e análise de dados que 

culminaram na produção de artigos, pôsteres e resumos apresentados em eventos e 

publicados em anais. 

  Foram realizadas reuniões com o intuito de entrar em contato com a temática 

da pesquisa e recorreu-se à obra Escritos de Educação, que é uma compilação de 

textos do sociólogo Pierre Bourdieu (2005), responsáveis por uma verdadeira 

desconstrução do mito da democracia racial e social e da meritocracia. Tal leitura foi 

essencial para iniciar o trabalho científico com um olhar crítico e reflexivo sobre as 

ações afirmativas de acesso e permanência no ensino superior, afinal, as cotas por si 

só concretizam a inclusão preconizada pelas ações afirmativas de acesso ao ensino 

superior?  

  Como análise jurídica, foi realizado o estudo da estrutura do direito 

fundamental à educação, da eficácia social, decretação de acordo com a ordem, 

pretensão de correção e concretização do direito fundamental ao máximo existencial. 

Orientam esta pesquisa as correntes denominadas de “póspositivistas”; em segundo 

plano, o direito fundamental ao máximo existencial foi caracterizado, bem como a 

justiciabilidade que envolta este direito, para que uma justificativa sobre a importância 

da existência de uma hermenêutica constitucional adequada à uma sociedade 

pluralista e na qual a alteridade seja entendida como condição para o direito e para os 

direitos fosse estabelecida.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
A investigação desenvolvida pelo presente Projeto ancora-se numa perspectiva 

qualitativa por meio de uma pesquisa exploratória. O instrumento para tal construção 

foi a entrevista com discentes da Licenciatura em Física da Universidade Estadual do 
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Sudoeste da Bahia.. Aliada a esse instrumento, valemo-nos, além dos encontros 

periódicos para a discussão de textos, de levantamentos bibliográficos, análises sobre 

a estrutura do direito fundamental à inclusão progressiva sob o viés da teoria do direito 

fundamental ao máximo existencial, além da elaboração de artigos, pôsteres e 

resumos para apresentação em eventos com o fulcro da construção e dispersão do 

conhecimento para além dos “muros” da universidade. 

 
ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES ORIUNDOS DE CAMADAS 

POPULARES NO ENSINO SUPERIOR: UM ESBOÇO SOBRE O DIREITO 

FUNDAMENTAL AO MÁXIMO EXISTENCIAL EM EDUCAÇÃO 
 

Desde a antiguidade, delineiam-se como verdades inconciliáveis uma estrutura 

conceitual jurisdicional que abarca a eficácia social e a decretação de acordo com a 

ordem, e uma segunda corrente, não positivista, também denominada jusnaturalista, 

que vislumbra a valoração e a dimensão moral dos princípios como suficientes, 

prescindindo da instrumentalidade viabilizada pela positivação (ALEXY, 2009). 

Chega-se à conclusão de que a ponderação é o melhor caminho (ALEXY, 

2009) para amalgamar tanta complexidade ˗ a ponderação correta e coerente enseja a 

normatização dos princípios, isto é, a "positividade dos direitos naturais" para que 

tenham eficácia e, por fim, tenhamos uma "naturalidade dos direitos positivados" . 

A norma não é uma decisão prévia, simples e acabada; as resoluções que 

preveem cotas raciais, sociais, programas de igualdade de gênero e auxílio material 

para os estudantes no ensino superior não encerram a matéria de sua competência, é 

necessário vinculá-las à realidade social dos Direitos Humanos reconhecidos 

nacionalmente, e porventura fundamentais à concepção democrática moderna. É de 

extrema importância vincular a inclusão almejada às teorias, aos objetivos da 

sociedade estejam eles positivados ou não, de forma que a concretização do próprio 

direito à educação, da dignidade humana, da igualdade de direitos; do reconhecimento 

e valorização das diferenças e das diversidades, da laicidade do Estado e da 

democracia no Estado brasileiro estejam inseridos na práxis das políticas públicas e, 

também, nas mentalidades. 

Todas essas relações hermenêuticas advêm das próprias características dos 

direitos fundamentais em sua concepção geral, conforme classificação apresentada 

por Rothenburg, quais sejam: a fundamentabilidade, a universalidade, a 

inalienabilidade, a indivisibilidade, a historicidade, a constitucionalidade, a 

interdependência, a inexauribilidade, a dimensão transindividual, a aplicabilidade 

imediata, e a maximização ou efetividade (ROTHENBURG, 2009). 
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Uma política pública instaurada através de um processo de evolução moral e 

de concretização dos axiomas basilares das garantias fundamentais, liberdade e 

igualdade, estrutura-se a partir de uma revolução axiológica no modo de pensar os 

seres humanos no contexto de uma sociedade que ainda vive um dilema similar ao 

apharteid, de uma segregação ditada por uma cultura racista, sexista e desigual.  

 
CONCLUSÕES 
 

Estabelecidas as nuances essenciais do máximo existencial e do direito 

fundamental à educação através de uma pesquisa bibliográfica e documental, 

depreende-se a importância da Educação em Direitos Humanos como forma de 

concretização do direito à educação, em decorrência de sua interdependência e 

indivisibilidade. Nesse sentido, é impossível deixar de constatar, as ações afirmativas 

para o acesso e permanência universitárias de qualidade como fucral para a 

construção de um Estado Democrático. 
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Acesso e permanência de estudantes quilombolas na universidade 

                                                                                                                       

                             Elenilson Evangelista da Silva31 

Benedito G. Eugenio32 

 

Resumo 

Tomando como base a política de ações afirmativas implantadas no ensino superior, 

particularmente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, neste projeto 

procuramos compreender as estratégias empregadas por discentes dos meios 

populares e negros para adentrar e permanecer no ensino superior. A base teórica é a 

Sociologia (Bourdieu 1998), além de autores que vem se dedicando ao estudo das 

políticas de ações afirmativas no Brasil. A  metodologia que utilizei foi a entrevista 

aberta, utilizando  o método de indução analítica. O pré vestibular quilombola é 

compreendido como uma política de ação afirmativa. Para o estudo do tema, 

entrevistarei o coordenador, e mais dez alunos que passaram pelo curso pré vestibular 

e foram aprovados no vestibular 2015.1 da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. O questionamento se direciona a saber: qual a contribuição do curso Pré-

Vestibular Quilombola para o acesso de estudantes das camadas populares para o 

ensino superior?  

Palavras chave: ações afirmativas, comunidades quilombolas, ensino superior 

Access and permanence of students at the university maroons 

Abstract 

Based on the affirmative action policy implemented in higher education, particularly at 

the State University of Southwest Bahia, in this project we seek to understand the 

strategies employed by students of the popular black and means to enter and remain in 

higher education. The theoretical basis is sociology (Bourdieu 1998), as well as authors 

that has been dedicated to the study of affirmative action policies in Brazil. The 

methodology  used was the open interview, using the analytical induction method. The 

pre-college entrance exam quilombo is understood as an affirmative action policy. To 

the subject of study, interviewed the coordinator, and ten students who passed the pre 

university course and passed the entrance exam 2015.1 of the State University of 

Southwest Bahia. The questioning is directed namely the contribution of the Pre-

                                                           
31 Discente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

Endereço profissional: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Filosofia e 
Ciências Humanas. Estrada do Bem querer. CEP 45000-000. Vitória da Conquista, BA – Brasil. E-mail: 
elenilson.silva2010@hotmail.com 
32  Professor Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Endereço 

profissional: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Filosofia e Ciências 
Humanas. Estrada do Bem querer. CEP 45000-000. Vitória da Conquista, BA  –  Brasil.E-mail: 
beneditoeugenio@bol.com.br 
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College Quilombola course for the access of students from lower classes to higher 

education? 

Keywords: affirmative action, maroon communities, higher education 

Introdução 

 O projeto objetivou investigar o cursinho Pré-vestibular Quilombola, mantido em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, como uma política de 

ação afirmativa. Este cursinho atende especificamente a estudantes oriundos de 

diferentes comunidades remanescentes de quilombos da região Sudoeste. Os dados 

construídos foram analisados tomando como base as contribuições de Pierre 

Bourdieu. Tem como  objetivo geral analisar o movimento dos cursinhos pré-

vestibulares comunitários, especificamente o cursinho quilombola e sua contribuição 

para a inserção do estudante quilombola na universidade. 

 O artigo de Bastos et al (2010), intitulado como “o pre-vestibular social: 

desafios à busca da inclusão social”  analisa a contribuição do Programa Pré-

Vestibular (PVS), no Estado do Rio de Janeiro, para a inclusão de estudantes  de 

baixa renda no ensino superior. 

 Silva Filho (2008), focando seus estudos na Educação superior e cursos pré-

vestibulares, aponta que depois de um longo processo de exclusão social e 

educacional  e de uma intensa luta dos movimentos  pelos seus direitos, a década de 

1990  inicia o processo de universalização do Ensino Fundamental e Médio, o que fez 

surgi uma nova demanda, a Educação Superior. 

 Os dados oficiais apontam que os pobres e os negros brasileiros vivem numa 

sociedade desigual e discriminatória, e que no atual momento há uma demanda pela 

Educação Superior. Assim, os cursos pré-vestibulares populares são uma  resposta, 

uma reivindicação   e uma afirmação .   

 É importante ressaltar que os cursos pré-vestibulares populares ligados com os 

movimentos sociais, vão além da preparação para o vestibular. Eles estimulam a 

cidadania, a identidade, a solidariedade e uma formação orgânica. 
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Material e métodos 

 

 A metodologia que utilizei foi a pesquisa qualitativa. Para a construção dos 

dados, empreguei a entrevista aberta, utilizando o método de indução analítica, onde 

compreendo o pré vestibular quilombola numa perspectiva de política de ação 

afirmativa. Bogdan e Bicklen (1994, p, 98) afirmam que a indução analítica é uma 

forma de abordar a recolha e análise dos dados. Para o estudo do tema, entrevistei o 

coordenador e mais dez alunos que passaram pelo pré vestibular e ingressaram, no 

semestre letivo de 2015.1, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O 

questionamento se direciona a saber: qual a contribuição do curso Pré-Vestibular 

Quilombola para o acesso de estudantes das camadas populares para o ensino 

superior?  Ainda sobre a pesquisa, fizemos também análise de dados de documentos, 

como o projeto do curso e relatórios.     

 Segundo Bogdan e Biklen (1994), ao fazer uma entrevista é aconselhável 

conhecer o sujeito antes para se criar uma relação de  confiança.  Esses autores dão 

algumas orientações como se deve proceder na pesquisa. Assim sendo, para fazer 

uma boa entrevista é preciso exigir uma descrição mais minuciosa. O bom é fugir do 

“sim” e “não”, pois são respostas que não enriquece a pesquisa. Eles também 

propõem que o entrevistador deve ser flexível, como por exemplo ouvir o que as 

pessoas dizem e tirar dúvidas. Mas isso não quer dizer que deva opinar sobre os 

valores do entrevistador  afinal, o objetivo da pesquisa é compreender como o outro 

pensa sobre o objeto em estudo. 

 Depois de fazer as entrevistas como os alunos e coordenador, passamos à 

transcrição. Na sequencia, fizemos a análise  

Resultados e discussão 

 

 Há seis anos, o curso Pré-vestibular Quilombola de Vitória da Conquista é uma 

das mais importante iniciativas de Políticas públicas mantidas pela Prefeitura no 

âmbito das políticas de Igualdade Racial em parceria com o Conselho Quilombola do 

Território. O projeto atende a mais de 200 jovens a cada ano, seja na preparação, mas 

principalmente na mobilização para os vestibulares e o ENEM, oferecendo suporte 

logístico para os pedidos de isenção, inscrições e matriculas dos aprovados. São  
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quilombolas de mais de 50 comunidades de 12 municípios do território. Após 05 anos 

com o voluntariado dos professores, a partir de 2014, a prefeitura assumiu a sua 

remuneração. O projeto desenvolve-se com caráter comunitário, institucional, territorial 

e de educação quilombola.33 

 Com as ações afirmativas, percebe-se quão diversa e plural é a nossa 

sociedade. Dito isto, Medeiros e Viera (2012) chamam atenção que não vivemos em 

uma sociedade homogênea  e que na diferença não há sujeito melhor ou pior do que o 

outro . 

 Estudando sobre o histórico das políticas de ação afirmativa, esses autores 

pontuam que elas começaram há muito tempo nos Estados Unidos e na Índia: 

Em verdade, esse debate está próximo de completar um século, pois 

as primeiras discussões têm início na Índia em fins da década de 

1910. Aliás, foi a Índia o primeiro país a adotar formalmente, em seu 

texto constitucional de 1948, ações que asseguravam às castas mais 

baixas o acesso ao ensino publico superior e ao mercado de trabalho. 

Para o caso dos Estados Unidos, as políticas de ação afirmativa 

estão diretamente relacionadas com o movimento pelos Direitos Civis 

entre as décadas de 1950 e 1960.(MEDEIROS e VIEIRA, 2012, 

p.190). 

 

 Vale ressaltar que a implantação das políticas é resultado da luta dos 

movimentos sociais em que os grupos discriminados vivem: 

Ao buscar a igualdade entre cidadãos, esta postura passa ao largo 

das reivindicações expressas pelos “novos movimentos sociais” e do 

movimento negro, em particular. Trata-se, fundamentalmente, de se 

discutir a nação a partir de suas diferenças. Posicionar-se em prol 

das políticas de ação afirmativa é, sem dúvida, um importante passo, 

mas insuficiente para o questionamento das percepções simbólicas a 

que estão submetidos negros, indígenas, mulheres, homossexuais 

etc.(MEDEIROS e VIEIRA, 2012, p.199). 

 

  

 Olhar no passado os bancos da universidade via-se a cor de quem estava lá - 

majoritariamente os brancos. Em 1970 os estudos sobre as relações raciais começam 

                                                           
33 Trecho retirado de um texto informativo durante o seminário “a presença indígena e quilombola 

no ensino superior” realizado dia 03/11/2014 na UESB, Campus de Vitória  da Conquista. 
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a denunciar essas disparidades. Nesse viés, Silveiro (2005), Gilroy (2005), Romão 

(2005) e Scott (2012) abordam que as ações afirmativas buscam tratar os indivíduos 

como iguais, mas sem perder de vista a diferença como uma categoria a ser 

considerada. 

 Bourdieu (1998 p. 53) faz uma severa critica ao sistema escolar ao dizer que 

este age de forma injusta para manter a ordem social. Para começar, os estudantes 

das diversas classes sociais são tratados como iguais em direitos e deveres num 

sistema desigual. Desta forma, conceitos como mérito, dom, universalidade, igualdade 

torna se natural dentro dos ideais democráticos, mas quando se faz uma analise 

aprofundada vemos que é preciso considerar as diferenças: há os favorecidos e os 

desfavorecidos, os dominantes e os dominados, existindo e coexistindo; assim se 

constrói uma sociedade perversa e  excludente, onde as camadas menos favorecidas 

encontram dificuldades para acessar e permanecer no ensino superior. 

 Assim sendo, o autor chega a sua máxima ao desmitificar a escola  

“libertadora”, em que os alunos que obtém  êxito acreditam ser esta a salvadora 

daqueles em condições inferiores: 

 

O sucesso excepcional de alguns indivíduos  que escapam  ao 

destino coletivo dá uma aparência de de legitimidade à seleção 

escolar, e da crédito ao mito da escola libertadora junto aqueles 

próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer que o sucesso é 

uma simples questão de trabalho e dons. (BOURDIEU, 1998, p. 59). 

  

  Nesta perspectiva, o autor propõe que uma sociedade democrática deveria 

medir as chances de acesso aos instrumentos institucionalizados de  ascensão social 

e de salvação  cultural. (idem, 1998, p. 64). 

 Como resultado da pesquisa, fizemos leituras e discussão da temática, 

produção de roteiro para as entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Tambem 

publicamos os resultados em alguns eventos. O coordenador aponta que o cursinho 

trabalha tanto na perspectiva da mobilidade social, quanto para o reconhecimento de 

sujeitos identitários. 
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Conclusões 

 Os cursos pré-vestibulares populares advém de movimentos de luta pela 

educação , em que as camadas desfavorecidas busca uma  resposta, uma 

reivindicação e uma afirmação (Silva Filho, 2008, p.31) aos seus direitos. 

 Além de preparar os jovens para os concorridos concursos vestibulares, esses 

cursos tem por objetivo  inculcar os princípios de cidadania ativa, etnicidade, 

solidariedade, identidade.  O coordenador do Curso Quilombola de Vitoria da 

Conquista deixa claro essa pretensão. Assim  sendo o currículo oficial é questionado 

por esses mesmos cursos, quando se pensa que há uma necessidade de reconhecer 

as diferenças, étnicas, sociais e culturais. 

 Percebe se que diferentemente dos cursos comerciais , os cursos pré-

vestibulares populares tem, um caráter político, social, e indenitário, o que pode ser 

identificado como uma forma de ação afirmativa para os estudantes de camadas 

populares.   
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JUVENTUDE RURAL E RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO  

Esterliana Araújo Oliveira 

Silvia Regina Marques Jardim 

Resumo 

A pesquisa propiciou estudar a juventude rural no que diz respeito às relações sociais 
de gênero e como essas abordagens podem contribuir para a educação, visando 
identificar fatores que devem ser considerados para pensar numa educação que possa 
respeitar e valorizar as diferenças de gênero. Procuramos, neste trabalho, apreender 
os conceitos de gênero, juventude e juventude rural. A partir dessa proposta, o plano 
de pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico de produções acadêmicas 
que se propuseram estudar a categoria gênero e sua contribuição para educação. 
Nesta busca, atentamos verificar como o gênero surge para se pensar o meio rural, 
em especial trabalhos que abordaram a juventude rural. As leituras foram mais 
intensas quando encontradas produções que relacionavam gênero e juventude rural, 
gerando uma visão mais crítica e ampla em relação ao foco dessa pesquisa; havendo 
assim, uma apropriação de conceitos que tornou possível a construção de uma 
aprendizagem significativa, a qual será de fundamental importância na minha 
formação como pedagoga e no meu desempenho profissional como educadora.  

Palavras – chave: Relações sociais de gênero, Juventude, Juventude rural. 

RURAL YOUTH AND SOCIAL RELATIONS GENDER 

Abstract 

The research led study rural youth in relation to social gender relations and how these 
approaches can contribute to education, to identify factors that should be considered to 
think of education we can respect and appreciate gender differences. We sought this 
work, grasp the concepts of gender, youth and rural youth. On this basis, the research 
plan consisted of a literature review of academic productions that have set out to study 
the gender category and its contribution to education. In this search, we look to see 
how the genre starts to think about the rural areas, especially work that addressed the 
rural youth. The readings were more intense when found productions that related 
gender and rural youth, creating a more critical and broad vision of the focus of this 
research; there is thus an appropriation of concepts that made possible the 
construction of a meaningful learning, which will be extremely important in my training 
as an educator and in my professional performance as an educator. 

Keywords: Social relations of gender, Youth, Rural youth. 

Introdução 

 Essa pesquisa tem como objetivo abordar o conceito de juventude rural e sua 

interface com a categoria de análise de gênero. Trata-se de uma pesquisa cujo 

interesse está em apreender e descrever o conceito de gênero, juventude e juventude 
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rural, buscando relacioná-los.  

Mesmo sendo uma pesquisa prévia, foi possível verificar títulos e resumos de 

pesquisas que estudam as relações sociais de gênero, mas poucos trabalhos 

dissertavam esse tema integrando a juventude rural. Nesta busca, encontramos a 

pesquisa de CASTRO (2008) que chama a atenção ao afirmar que, embora haja 

estudos sobre campesinato que debatem concepções de juventude, a atenção à 

juventude rural ainda tem tido pouco investimento nas pesquisas. A pesquisa de 

JARDIM (2011) confirma este dado e aponta a existência de pesquisas que 

entrelaçam gênero e temáticas ligadas ao campo, mas o entrelaçamento entre gênero 

e juventude rural é um tanto mais raro.  

Ainda buscando dados bibliográficos sobre esta temática, constatamos 

pesquisas importantes, entre elas destacamos (SILVA, 2008), que tratam da juventude 

rural, mas busca focalizar os determinantes da evasão e da permanência dos jovens e 

das jovens do campo e de que forma uma proposta de educação voltada para as 

necessidades desses jovens contribui para oportunizar melhores condições de vida e 

escolha de permanência ou não deles no campo. 

Essas observações evidenciam a importância de produzir essa pesquisa que 

procura refletir sobre essa temática, de modo que possamos nos esforçar em dar 

visibilidade ao espaço rural e também às questões de gênero. Para tanto, buscamos 

fazer um levantamento bibliográfico a respeito do tema, procurando apreender a 

categoria de análise de gênero e o conceito de juventude rural, observando produções 

que relacionaram estas duas temáticas. 

Material E Métodos 

A partir da focalização desta temática, procuramos delinear as produções 

acadêmicas que cruzassem juventude rural e as relações sociais de gênero. A fonte 

de busca se deu por meio da internet, dando especial atenção ao banco de dados da 

CAPES e artigos veiculados pelo SCIELO. 

Entendemos, neste trabalho, que... 

Uma das formas mais rápidas e econômicas de amadurecer ou 

aprofundar um problema de pesquisa é através do conhecimento dos 

trabalhos já feitos por outros, via levantamento bibliográfico. Este 
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levantamento deverá envolver procura em livros sobre o assunto, 

revistas especializadas ou não, dissertações e teses apresentadas 

em universidades e informações publicadas por jornais, órgãos 

governamentais, sindicatos, associações (MATTAR, 1996, p. 82). 

Resultados E Discussão 

As leituras realizadas para a pesquisa e para a elaboração do artigo evidenciou 

que juventude é uma categoria social que engloba características específicas de 

acordo com um grupo social. Assim, embora exista algo que caracteriza a juventude, 

dentro deste conceito, existem, poderíamos dizer, “juventudes”; e juventude rural, seria 

uma especificidade desse conceito amplo e controverso. Já adoção da categoria 

gênero permitiu uma reflexão sobre diversidade com o propósito de pensar em 

estratégias de luta para combater formas de discriminações, de preconceitos e de 

homogeneização, uma vez que a diferença não deve ser motivo para as 

desigualdades. 

No que diz respeito à juventude rural e as relações sociais de gênero, 

destacamos a importância de se pensar que essa categoria entre os jovens pode 

contribuir para a superação de desigualdades entre mulheres e homens. Sendo que o 

gênero chama a atenção para que práticas desiguais de poder possam ser 

repensadas, desarticulando mecanismos de exclusão; já que, ao vislumbrar a 

categoria gênero nas relações sociais, é possível atentar para uma sociedade mais 

humana, mais solidária em que as diferenças têm que ser valorizadas e não 

desrespeitadas com relação às diversidades. 

Nessa perspectiva, trabalhar a diversidade no campo a partir das gerações e 

pensar as relações de gênero, pode trazer contribuições para que possamos, 

enquanto educadores, valorizar as diferenças, entre elas, a de pertencer ao meio rural 

e a especificidade do sexo. Desse modo, torna-se possível destacar a atuação de uma 

juventude que permita a releitura da sua identidade, associada a anseios por um futuro 

melhor e que reforce a imagem positiva do campo em diálogo com a cidade; 

vislumbrando um campo transformado. 

Diferentemente do que vem sendo evidenciada, a potencialidade da juventude 

é a esperança (e não problema) de mudanças positivas na sociedade. Mas, para isso, 

é fundamental que ela seja valorizada, mesmo diante de muitas questões não 
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resolvidas; uma vez que apesar dos avanços, ainda prevalece entraves, ambiguidades 

e contradições. 

Conclusões 

Estudar uma importante categoria que é a juventude rural sob a ótica de outra 

categoria com a mesma relevância, o gênero, possibilitou abrir novos caminhos e 

espaços, propiciando que práticas pedagógicas e discursivas sejam analisadas, não 

apenas no que diz respeito a gênero como também torna possível pensar sobre a 

diversidade em uma dimensão mais ampla. 
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Fontes para a história social do trabalho: trabalhadores do campo em condições 

análogas a escravidão nas fontes da justiça do trabalho 

 

Felipi Lacerda Sousa, Profª Rita de Cássia Mendes Pereira (0rientadora), Luiz Otávio 

de Magalhães (Orientador). 

 

RESUMO 

 

O objetivo principal desse trabalho é avaliar a pertinência da aplicação do conceito de 

trabalhador em condição análoga à do escravo em processos de trabalhadores rurais 

apresentados à documentação da Junta de Conciliação de Vitória da Conquista entre 

1963 e1994. 

  

PALAVRA-CHAVE :  Justiça do trabalho, Trabalhadores rurais, escravidão 

contemporânea. 

 

Sources for the history of social work: 

          rural workers in conditions analogous to slavery in the work of the justice 

sources 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to evaluate the relevance of applying the concept of 

worker in conditions analogous to slavery in rural workers of dossiers submitted 

documentation of the Board of Vitória da Conquista Conciliation between 1963 e1994. 

 

KEYWORD: Labor justice, rural workers, contemporary slavery. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, indicava que a escravidão estava 

abolida definitivamente do Brasil. Entretanto, ainda no século XX, formas residuais do 

trabalho escravo subsistiam. Sakamoto (2006, p. 23) relembra as denúncias de 

escravidão, apresentadas em 1971 por Dom Pedro Casaldáliga, a quem define como 
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“bispo católico e grande defensor dos direitos humanos na Amazônia”. Em 1995, o 

Brasil assumiu publicamente a existência de trabalho análogo à condição escravista, 

tornando-se “uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a 

escravidão contemporânea”.  esta pesquisa, buscou-se identificar, nas fontes da 

Justiça do Trabalho a presença de trabalhadores em condições análogas a escravidão 

na região de Vitória da Conquista. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho inicial consistiu na leitura, catalogação e análise de processos da Justiça do 

Trabalho produzidos no âmbito da Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da 

Conquista. Os dados essenciais dos processos foram inseridos na base de dados do 

Laboratório de História Social do Trabalho (LHIST), em planilha eletrônica abrigada no 

Google Drive.  As planilhas contemplam os dados relativos aos trabalhadores, como 

gênero, idade e categoria profissional; natureza da atividade, município e zona (rural 

ou urbana) do empregador; e, ainda, natureza e descrição do processo. Foram 

selecionados os processos nos quais se configurava situação próxima à de trabalho 

análogo à escravidão e os dados foram analisados à luz da bibliografia básica, de 

modo a avaliar a pertinência ou não da analogia. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 5.904 processos trabalhistas encaminhados à Junta de Conciliação 

e Julgamento de Vitória da Conquista relativos ao período de 1963, ano de instalação 

da Junta, a 1994, dos quais 832 (14,09%) eram provenientes da zona rural. Os dados 

coletados possibilitaram traçar o perfil dos trabalhadores que, em âmbito regional, 

recorreram ao judiciário trabalhista para reivindicar direitos garantidos pela legislação. 

Como destaca Pereira (2011, p. 2), 

 

a preservação e a exploração dos das fontes da Justiça do 

Trabalho permitem a construção de uma história do trabalho 

ancorada sobre novos modelos de reflexão historiográfica, que 

valorizam os processos individuais e coletivos encaminhados 

ao judiciário trabalhista como instrumentos de reflexão sobre a 

constituição das identidades e sobre as formas de organização 
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e luta dos trabalhadores: 

 

Por outro lado, a partir da análise das demandas dos trabalhadores (778) e 

trabalhadoras (44) da zona rural, foi possível concluir que, em sua maioria, os 

empregados recorriam à justiça do trabalho para reivindicar o atendimento a direitos 

básicos assegurados pela CLT, como férias e 13º salário, além de assinatura da 

carteira de trabalho. Reclamavam, também, de dispensa sem justo motivo e 

reivindicavam o pagamento de aumento salarial com correção monetária, repouso 

semanal remunerado, horas extras, domingos e feriados (republicanos e santificados) 

trabalhados e indenização por antiguidade, como se pode visualizar no Gráfico a 

seguir: 

   

Gráfico 1 - Principais reclamações dos trabalhadores rurais em processos 

encaminhados à Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista 

(1963-1994). 

 

 

Fonte: Acervo do Laboratório de História Social do Trabalho da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. Fundo: Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista. Sessão: Processos 
Trabalhistas. 

 

Dada a quase completa exclusão desses trabalhadores do sistema legal que 

deveria ampará-los, questionamos se eles poderiam ser abordados a partir da noção 

de escravidão contemporânea. A abordagem ganha força, no Brasil, desde a década 

de 1970 e, de forma mais acentuada, após a democratização do país. Escravidão 

contemporânea é aqui compreendida como toda e qualquer relação trabalhista em que 

o trabalhador tem os seus direitos básicos (férias, 13º salário, FGTS, assinatura em 

carteira e, mesmo, remuneração básica) negados e que está exposto a condições 

degradantes para a execução de suas atividades laborais. Na maioria das vezes, o 

trabalhador tem a sua liberdade cerceada, em decorrência de dívidas adquiridas junto 

ao empregador ou, simplesmente, em razão de ameaças físicas e psíquicas. A 

existência de uma ou mais dessas pré-condições seria, por si só, suficiente para a 

definição da relação de trabalho como análoga à escravidão. Entretanto, a noção de 

escravidão, ou mesmo o princípio da analogia, estão ausentes dos relatos dos 

trabalhadores, de seus advogados e mesmo dos juízes do trabalho, encarregados da 

emissão de pareceres e fixação das sentenças. A ausência de denúncia e punição, 



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 
527 

 

por sua vez, serve como garantia de impunidade e inibe a abertura de novos 

processos em que estejam explicitadas as condições de trabalho assemelhadas à da 

escravidão. 

. 

CONCLUSÃO 

 

Os processos trabalhistas de trabalhadores rurais encaminhados à Junta de 

Conciliação e Julgamento de Vitória da Conquista evidenciam, nas denúncias e listas 

de reivindicações que eles comportam, o desrespeito, por parte dos empregadores, 

pela legislação vigente. Embora estejam ausentes desses processos denúncias claras 

de cerceamento da liberdade ou mesmo de coerção mediante o uso da violência 

física, nos meandros dos processos anuncia-se a existência de condições 

degradantes de trabalho e a ausência de padrões de remuneração mínima compatível 

com as necessidades básicas de sobrevivência. Tais elementos associados permitem 

entrever práticas coercitivas e microestruturas de poder que mantêm os trabalhadores 

subordinados e limitados em seus direitos fundamentais de ir e vir. 
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Familiares do Santo Ofício da Inquisição portuguesa na Bahia colonial 

(1700-1741)34 

Grayce Mayre Bonfim Souza35·, Fernanda Ferraz Nunes Lemos36 

 

Resumo:  

Pretendemos com o presente texto apresentar alguns aspectos relacionados à 

habilitação de agentes inquisitoriais na Bahia na primeira metade do século XVIII, em 

especial do Familiar do Santo Ofício que na época moderna, foi peça fundamental no 

edifício inquisitorial e, especificamente na formação da rede de agentes que atuou na 

América portuguesa.  

 

Palavra Chave: 

Agentes inquisitoriais; Bahia colonial; Religião e religiosidade; Santo Ofício português;  

 

TITLE 

Family of the Holy Office of the Portuguese Inquisition in Bahia eighteenth century 

 

ABSTRACT 

We intend with this text present some aspects related to qualification of inquisitorial 

officers in Bahia in the first half of the seven hundred , especially the Family of the Holy 

Office which in modern times has been instrumental in the inquisitorial building and 

specifically the formation of the network of agents who acted in Portuguese America . 

 

KEYWORDS  

Inquisitorial agents; Colonial Bahia; Religion and religiosity; Portuguese Inquisition; 

 

Em quase três séculos de existência, de 1536-1821, o Santo Ofício da 

Inquisição lusitana atuou em todo o império português. Suas ações em tão vasto 

território - que incluía os continentes americano, africano e asiático - se deu 

basicamente por meio dos agentes inquisitoriais. Os Comissários e Familiares do 

Santo Ofício na Bahia setecentista foram tentáculos da máquina inquisitorial 

portuguesa, já que os tribunais distritais foram apenas quatro, sendo três no reino 

(Lisboa, Coimbra e Évora) e um em Goa na Índia. A América portuguesa esteve 

submetida juridicamente ao Tribunal de Lisboa e teve sua atuação iniciada já na 

primeira década de colonização efetiva, através do processo de Pero do Campo 
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Tourinho, primeiro donatário da Capitania de Porto Seguro, enviado para Lisboa e 

condenado pela inquisição em 1547. Outro episódio envolvendo a atuação da 

Inquisição no Brasil quinhentista diz respeito a João Cointa, Senhor de Bolés, preso no 

Rio de Janeiro, levado à Bahia e acusado de blasfêmia e heterodoxia, foi enviado para 

Lisboa em 1563 e condenando ao degredo na Índia. Mas foi no final do século XVI - 

com a primeira visitação ocorrida no período de 1591 a 1595 e realizada na Bahia, 

Paraíba e Pernambuco - que o tribunal lisboeta demarcou o seu espaço como 

instituição em combate as heresias.  

Afora estes momentos, os agentes inquisitoriais - Comissário e Familiares 

principalmente - foram, de fato, os grandes responsáveis pelos afazeres inquisitoriais 

em terras coloniais, sobretudo no século XVIII em que ocorreu um crescimento 

significativo destes agentes impulsionado pela busca de cargo a Familiatura, movidos 

especialmente pela ascensão no status social, uma vez que se habilitar a um cargo do 

Santo Ofício era, teoricamente. a prova de limpeza de sangue, sem mistura de raças 

então consideradas infectas como judeus e mouros. Portanto, pertencente a uma 

linhagem legitima de pessoas cristãs velhas.   

Para se tornar um Familiar do Santo Ofício o candidato tinha que submeter e 

custear um processo de habilitação. Durante a tramitação era realizada uma 

investigação sobre sua vida e de seus familiares com o intuito de comprovar sua 

limpeza de sangue, seus rendimentos, se não possuía ascendentes condenados pelo 

Santo Ofício, se sabia ler e escrever e se tinha boa reputação. Com o fim das 

investigações os deputados do Conselho Geral do Santo Ofício se reuniam para 

decidir o resultado do processo, registrando o parecer no livro de provisões do tribunal 

de distrito que tinha a jurisdição sobre a freguesia do habilitando. Sendo assim, 

passavam a ser familiar da Inquisição a partir do momento que realizavam o juramento 

do cargo e recebia uma carta patente.  

O conjunto documental que compõe os processos de habilitações utilizados 

em nossa investigação constitui em si um grupo de informações valiosas, por conter 

dados sobre o habilitando, sua família e os demais participantes do processo de 

habilitação, contribuindo para o estudo mais detalhado da sociedade colonial 

brasileira, em especial a história de família e elite na América Portuguesa. 

Assim, o nosso recorte refere-se aos Familiares habilitados para a capitania 

da Bahia na primeira metade do século XVIII, mais precisamente entre os anos de 

1700 a 1741, correspondente aos livros de 8 a 12 das Provisões de Nomeação e 

Termos de Juramento da Inquisição de Lisboa. Além deste conjunto documental, 

utilizamos também para complementar nossa amostragem, alguns processos de 

habilitação e correspondências enviadas de Lisboa e outras emitidas por comissários 

da Bahia. O acesso à maior parte destas fontes só foi possível devido o projeto de 

digitalização de parte do acervo inquisitorial, referente ao Tribunal de Lisboa, e 

disponibilização no site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  

De posse desta documentação, a nossa preocupação foi sistematizar de 

maneira que tivéssemos um quadro acerca da Familiatura na Bahia e que 

pudéssemos a partir daí conhecê-la, considerando o grupo de atores na história 

colonial que fizeram parte desse meio, evidenciando as questões religiosas e culturais, 
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mas também o ambiente político e econômicos que os homens que compunha este 

agrupamento estavam inseridos. A metodologia de investigação que nos proporcionou 

esta análise foi a prosopografia, considerando que ao tratar dos familiares do Santo 

Ofício estamos lidando com uma coletividade e o estudo de suas vidas. Segundo 

Lourenço Stone, o método prosopográfico "constitui-se em estabelecer um universo a 

ser estudado e então investigar um conjunto de questões uniformes" como nascimento 

e morte, origem social, estado civil, posição econômica e etc. Assim, seguindo a 

análise do mesmo autor, os dados coletados sobre os "indivíduos no universo são 

então justapostos, combinados e examinados em busca de variáveis significativas. 

Eles são testados com o objetivo de encontrar tanto correlações internas quanto 

correlações com outras formas de comportamento ou ação".  (STONE, 2011, p.115). 

De maneira geral, como dito em relação à América portuguesa, o Familiar do 

Santo Ofício na Época Moderna foi peça fundamental no edifício inquisitorial e, 

especificamente na formação da rede de agentes que atuou na colônia. Eram 

indivíduos leigos e, teoricamente, a atuação da categoria em distritos sem tribunais 

inquisitoriais consistia em manter os Comissários locais informados acerca de casos 

da jurisdição do Santo Ofício. Foram encarregados de diligências e, quando a prisão 

de um acusado deveriam acompanhar a apreensão de bens e convocar o juiz de fora 

ou ordinário para o inventário (SOUZA, 2014).  

Apesar de regimentalmente as suas atribuições estarem bem definidas, no 

século XVIII vamos encontrar um crescimento exagerado do número de Familiares, 

sobretudo se compararmos as atividades repressivas do tribunal. Segundo Veiga 

Torres, o número crescente de pedidos para o ingresso a Familiatura do Santo Ofício 

português esteve diretamente associada à busca pela promoção social (TORRES, 

1994). O crescimento desta categoria acaba por gerar também um crescimento em 

outros seguimentos da burocracia inquisitorial, principalmente entre os Comissários os 

Notários.  

Conforme podemos observar no quadro a seguir, entre os séculos XVII e 

principio do XIX foram habilitados mais de 900 agentes para a Bahia. A grande maioria 

composta pelos familiares, cuja concentrarão - como podemos observamos 

anteriormente - se encontra no século XVIII.   

 

Quantitativo de oficiais da Inquisição na Bahia - séculos XVII ao XIX  

   Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Habilitação do Santo Ofício 

Entre 1700 a 1741, período correspondente aos livros trabalhados no âmbito 

desta pesquisa, foram habilitados 355 familiares para a Bahia. Trabalhamos com uma 

Século Comiss
ários 

Familiar
es 

Qualific
adores 

Notários Visitador 
de Nau 

Total 

Século XVII 3 88 1 - 1 93 

Século XVIII 54 685 19 14 - 772 

Século XIX 2 52  2 - 56 

Total            59 825 20 16 1 921 
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amostragem composta por 65 agentes inquisitoriais e após cotejamento dos dados 

impressos nos manuscritos, conseguimos ter um quadro acerca de diversos aspectos 

que envolvem a Familiatura na Bahia. Começamos então pela naturalidade destes 

homens: do montante trabalhado, cerca 86% (precisamente 56 pessoas) eram 

originários de Portugal, destes 47 saíram da região norte do reino; apenas 7 familiares 

nasceram na colônia, seis na Bahia e um em São Paulo. Não foi possível identificar 

em dois processos qual o exato local de nascimento.  

Outro elemento analisado no conjunto documental trabalhado diz respeito ao 

local de moradia. Neste aspecto Salvador conseguiu reunir mais de 86% dos 

habilitados a Familiatura (56 de 65), em contraposição ao Recôncavo com 7 indivíduos 

e o sertão com 3.  

Nas atividades profissionais, os homens do setor mercantil (mercadores, 

homens de negócio, donos de loja...) assumiram majoritariamente a primeira posição, 

com 46 pessoas, seguida de outras categorias com 12 indivíduos, distribuídos entre 

coronéis, sargento, escrivão do Tribunal da Relação, oficial da casa da moeda, pintor, 

agricultores e cirurgião. Desse montante não foi possível identificar a profissão de três 

habilitandos. 

Na conclusão dos dados oferecidos pela nossa pesquisa ainda é possível 

identificar que a maior parte dos licenciados ao cargo de Familiar para a Bahia eram 

homens solteiros no momento do pleito, um total de 41. Muitos desses quando da 

realização de seu matrimonio solicitaram ao Conselho Geral do Santo Ofício a 

habilitação de suas futuras consortes. Outro elemento importante para aqui ressaltar é 

a idade dos familiares habilitados para as primeiras quatro décadas, correspondente 

entre 25 a 40 anos.        

A relevância desta nossa pesquisa está pautada especialmente na 

necessidade de levantamento dos dados acerca de agentes inquisitoriais, sobretudo, 

os Familiares que atuaram na Bahia durante o período colonial. As informações 

colhidas neste investigação desenvolvida entre 2014/2015 é parte integrante de um 

projeto mais amplo que envolve ações do Laboratório de Estudos e Documentação 

Inquisitorial (LEDI/IUESB) e nos leva a compreender melhor as ações do Santo Ofício 

em terras baianas e principalmente quem eram os seus agentes, pertencentes, 

majoritariamente, a elite colonial, em especial a soteropolitana. 
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O COTIDIANO DOS TRABALHADORES NO DISTRITO DE IGUÁ NO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA. 

 
Iara Silva Aguiar 

Ana Emília de Quadros Ferraz 

 

Resumo 
 
Este trabalho teve por finalidade analisar o cotidiano dos trabalhadores residentes na 
vila de Iguá no município de Vitória da Conquista - BA. Evidencia-se o dia a dia, como 
vivem e as atividades desempenhadas por esses trabalhadores. Isto com base nas 
relações sociais, numa relação tempo-espaço. Este trabalho é um subprojeto de um 
projeto mais amplo que tem como objetivo geral analisar o interior de Vitória da 
Conquista com base nas redes geográficas. O resgate do cotidiano dos trabalhadores 
no distrito de Iguá permitiu um levantamento, sistematização e análise de variáveis 
importantes para a compreensão do espaço conquistense.  Deste modo pôde-se 
entender que o cotidiano, como parte da sociedade urbana contemporânea, ilumina o 
desenrolar das relações sociais e da (re) produção da sociedade. Permite reconhecer 
cada sujeito, no movimento trivial de sua vida, como significante e significador no/do 
mundo, através de suas práticas e interesses que se somam a um conjunto de outros 
estabelecendo uma interação de experiências. A produção do espaço na vila de Iguá 
se revela no cotidiano de seus trabalhadores, representadas nas necessidades diárias, 
nas relações de vizinhança, dos moradores, na criação de formas para se 
reproduzirem. Encontra-se na concentração do pequeno comércio, no encontro entre 
amigos, vizinhos, familiares, na reunião dos moradores, entre outros, elementos 
importantes da dinâmica da vida na vila. Nesta dimensão o espaço é produzido 
ininterruptamente junto à produção da vida.  
 

Palavras Chave: Produção do espaço; Trabalhadores; Relações cotidianas. 
 

THE DAILY LIVES OF WORKERS RESIDENT IN IGUA VILLAGE IN THE 
MUNICIPALITY OF VITORIA DA CONQUISTA - BA 

 
Abstract  
This paper examines the daily lives of workers resident in Igua village in the 
municipality of Vitoria da Conquista - BA. The daily social relationships are important 
for the analysis space-time. The research allowed to systematize and analyze variables 
for understanding the conquistense space. The social relations of production and 
society are revealed in everyday life. Recognize each subject as producer in the world. 
Practices and interests establish an experience of interaction. So the production of 
space in Igua village is revealed in the daily lives of its workers. Daily needs and 
neighborly relations are important in this context. To the dynamics of the village are 
important: trade, meeting with friends and family and neighborly relations. In this 
dimension the geographic space is produced continuously. 
KEYWORDS: Space Production; workers; daily lives. 

 

Introdução 
 

O distrito de Iguá foi criado em 30-11-1938 pelo Decreto-lei Estadual n.º 
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11.089. Localiza-se a oeste do município de Vitória da Conquista, a 16,7 Km da 
cidade. Possui uma população de 3.851 habitantes segundo o Censo Demográfico de 
2010 (IBGE). Deste total, 21,4% é urbana e 78,6% rural. É, neste espaço, considerado 
como perímetro urbano, onde se concentra pessoas, serviços e atividades, que se 
desenvolveu esta pesquisa, com vistas a resgatar o cotidiano dos trabalhadores ali 
residentes, pois é nele que a dimensão do cotidiano ganha visibilidade. Examinou-se o 
dia-a-dia, como vivem, quais as atividades que desenvolvem, os papeis e as 
interações desses sujeitos sociais na constituição do espaço.  

O espaço geográfico é resultado das relações sócio espaciais mediatizadas 
pelo trabalho. Deste modo o ambiente natural é transformado em ambiente geográfico.  
Seu processo de formação se dá de maneira ininterrupta, no qual se imprimem o 
movimento da sociedade, com base nas intencionalidades estampadas pelos seus 
agentes que, no seu fazer cotidiano delineiam o espaço em seu movimento diário, 
dando forma e sentido a suas realizações. O cotidiano aparece, assim, como elemento 
que nos dá a possibilidade de uma análise da especificidade da realização da 
sociedade para além do âmbito econômico e que melhor revela a sociedade em seu 
processo de (re) reprodução. 

Partindo deste pressuposto entende-se ser essa pesquisa “O cotidiano dos 
trabalhadores no distrito de Iguá no município de Vitória da Conquista – BA” 
importante, pois, permitiu um levantamento, sistematização e análise de variáveis para 
a compreensão do espaço conquistense. A pesquisa demonstrou que o cotidiano 
ilumina o desenrolar das relações sociais e da (re) produção da sociedade. 
 

Material e métodos 
 

Está pesquisa realizada na vila de Iguá, no município de Vitória da 
Conquista/Ba, buscou analisar o cotidiano dos trabalhadores residentes no perímetro 
urbano do distrito e a dinâmica deste espaço com base na mobilidade da população, 
como um dos processos de realização do espaço. Uma das variáveis analisadas foi a 
estrutura urbana da vila. Associada a esta variante se considerou as relações em rede 
produzidas pelas necessidades de acesso à educação, saúde e mercadorias das 
famílias moradoras deste local.  

A abordagem do cotidiano foi utilizada, pois se entende que essa é uma 
maneira de evidenciar as relações sociais e a reprodução da sociedade. É no 
cotidiano que o indivíduo pode ser apreendido no seu processo de individuação e 
socialização. 

Para o entendimento do objeto de estudo foram realizadas revisões 
bibliográficas sobre o tema tratado e levantamentos de dados junto ao Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Também foram feitas análises de campo 
na vila do Iguá/BA, com observações diretas e sistematização de dados. 

O instrumento utilizado nesta pesquisa foi o questionário, com perguntas 
abertas e fechadas. Foram aplicados dois tipos de questionários. Um destes teve 
como alvo os trabalhadores residentes na vila do Iguá e foi aplicado com o intuito de 
examinar o cotidiano destes trabalhadores. Foram aplicados 29 questionários, nos 
quais, usou-se amostragens com base no número domicílios ocupados. De um 
universo de 238 foram abrangidos 12,2%. No outro questionário o propósito foi 
analisar a dinâmica da vila e seus habitantes, com base na mobilidade da população e 
nas relações em rede produzidas pelas necessidades de acesso à educação, saúde e 
acesso a mercadorias. Para a efetivação deste último usou-se de também de 
amostragens com base no número domicílios ocupados, e, de um universo de 238 
foram abrangidos 6,4%. 

O exame da problemática em questão contou com uma pesquisa qualitativa 
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que se utilizou como suporte as análises quantitativas. Adota-se, neste estudo, a 
análise dialética por entender essa como a melhor forma de apreender a realidade, 
explicar as relações sócio espaciais e as contradições que existem nas mesmas.  

 

Resultados e discussões 
 
Entende aqui, ser a análise do cotidiano fundamental para a compreensão da 

constituição do espaço geográfico, pois é no plano da vivido que a reprodução das 
relações sociais se realiza.  São nas ações mais banais que cada pessoa se torna 
significante de seu lugar e sua existência ganha sentido. O lugar como base da 
reprodução da vida, ganha significado a partir dos usos e das intencionalidades de 
cada sujeito no seu labor cotidiano. 

O espaço geográfico é “um espaço percebido e sentido pelos homens em 
função tanto de seus sistemas de pensamento como de suas necessidades” 
(DOLLFUS, 1975, p. 52). O homem, ao se apropriar do espaço o transforma em um 
produto social e o faz através do trabalho. “[...] o trabalho, em todas as suas 
dimensões, é a base fundante do auto-desenvolvimento da vida material e espiritual” 
(THOMAZ JUNIOR, 2002, p. 02). Seja ele concreto ou abstrato, o trabalho é vital para 
a reprodução social. Essa, por sua vez, se dá nas relações cotidianas.  

É no cotidiano que o homem pode se superar e se reinventar, experimentando 
e refazendo esse espaço numa relação dialética, criando novas relações. Assim o 
cenário da vida do homem é montado e desmontado sob mobilidades da vida 
cotidiana.  

No interior do município de Vitória da Conquista a maior parte da população 
dos distritos vive na zona rural, de acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE). 
No distrito do Iguá de 3.851 habitantes apenas 824 (21,4%) moram na vila, enquanto 
3.027 (78,6%) moram na zona rural.  

Na vila, os serviços prestados não atendem as necessidades básicas da 
população. Esse fato impulsiona o deslocamento das pessoas na busca por trabalho e 
serviços. Isso implica, também, no crescimento lento da vila já que, em sua maioria, no 
que se refere ao consumo, os moradores o fazem na cidade de Vitória da Conquista. 
Contudo, os habitantes de Iguá mantêm uma permanência e uma relação expressiva 
de pertencimento ao lugar, pois diante da constante mobilidade e das dificuldades 
apontadas por eles com relação à vila, 71% dos entrevistados dizem gostar de morar 
na vila e 60% residem na localidade há mais de vinte anos. 

Na tentativa de superar as limitações que a própria sociedade impõe, os 
trabalhadores se reinventam em seu cotidiano para garantir a sua reprodução. Seja no 
lazer, com a criação de alternativas como campo de futebol (simples de terra, onde o 
encontro da população acontece); seja no trabalho, com trabalhos autônomos ou com 
a mobilidade para a cidade. Essa última é bem expressiva na vila, pois 58,6% dos 
entrevistados trabalham fora da mesma, mais especificamente na cidade de Vitória da 
Conquista. Essa mobilidade é fruto desse padrão de acumulação capitalista onde o 
trabalho deixa de ser fixo e se torna móvel para atender as necessidades de 
reprodução deste sistema.  

Em Iguá, o dia-a-dia dos trabalhadores reflete a sua condição no processo de 
reprodução da sociedade. Dos entrevistados 34,5% trabalhavam no campo e hoje 
trabalham na cidade. 76,5% destes trabalham no setor de serviços e comércio em 
Vitória da Conquista e 23,5% na indústria. Os que trabalham no distrito estão 
empregados no setor público e em trabalhos informais. 

Dentre as reclamações com relação ao atual trabalho estão: jornada de 
trabalho, salário baixo e o deslocamento (devido às más condições das estradas). Isto 
é um reflexo da precarização e degradação do trabalho, condições essas impostas 
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pela lógica capitalista.  
O cotidiano é heterogêneo e sua dinâmica se dá pelas necessidades diárias de 

cada sujeito. Deste modo o trabalhador, assim como a atividade que o define como tal, 
são importantes na análise do cotidiano, pois, esse sujeito participa de todos os 
momentos da vida cotidiana.   

 

Conclusões 
 

A produção do espaço na vila de Iguá se revela no cotidiano de seus 
trabalhadores. São, em suas lutas diárias pela sobrevivência, nos momentos de lazer, 
no uso e apropriação do lugar, que se revelam como autores de sua história. E é nesta 
dimensão que o espaço é produzido concomitante à produção da vida. O estudo do 
cotidiano se revelou importante, pois, permitiu reconhecer cada sujeito, nas ações 
mais banais, como significante e significador no/do mundo, ao tempo que desvelou a 
produção social da vila. 
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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 objetive of this study is defined by the effort of the research ant thought about 

the setting of the alternative exhibition channels, taking the promotion of public policies  
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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 
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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 

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. 

 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 
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relações cotidianas, desempenha papel decisivo na expressividade de grupos 

humanos, uma vez que a interpenetração dos relacionamentos informa as afetividades 

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 e alcançaram regularidade de realização, 14 
tiveram menos de três edições contabilizadas, ou um hiato longo após a retomada 
para outra edição, e outros 22 aconteceram pontualmente em uma única edição. Dos 
48 eventos levantados, apenas 10 não obtiveram fomento do Estado.  
 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. Até 2009, Salvador e região metropolitana abrigavam a maioria dos 
eventos. No entanto, a partir de 2010 registra-se um crescimento no número de 
eventos que ocorrem no interior do Estado: praticamente o dobro de Salvador, ainda 
que boa parte destes sejam de menor porte. Há quatro eventos com uma trajetória 
bem consolidada, com mais de dez anos de percurso, no entanto apenas três deles 
continuam no circuito: Panorama internacional Coisa de Cinema, Mostra Cinema 
Conquista 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 nenhuma 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 a formação cultural dos diversos públicos que 

acessam as suas programações. 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 do mapeamento das mostras e festivais de cinema na Bahia foi 

possível perceber o impacto das políticas públicas de incentivo para o audiovisual, 

especialmente da descentralização dos recursos para realização de eventos de 

exibição audiovisual no interior do Estado. Donde pode-se concluir que o Estado tem 

comparecido com agente público fundamental para dinamização do elo entre produção 

e consumo audiovisual na Bahia. Os mecanismos acionados para concessão de apoio 

financeiro foram os editais ou chamadas públicas. No caso especifico do audiovisual, 

entre 2007 e 2014, 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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APONTAMENTOS SOBRE AS POLÍTICAS NACIONAIS SOBRE DROGAS37 

 
Jéssica dos Santos Oliveira38 

Luci Mara Bertoni39 
 

Resumo: As drogas, seus efeitos e os trabalhos de prevenção são assuntos que estão 
sendo cada vez mais discutidos, assim como as políticas vigentes no Brasil. Em meio 
a essas diversas discussões, permeiam ainda muitas dúvidas sobre quais são essas 
políticas de prevenção e como elas vêm sendo desenvolvidas em nosso país. O 
esclarecimento dessas diversas dúvidas é de suma importância para um melhor 
trabalho de prevenção. Portanto, esse artigo tem o objetivo de mostrar alguns 
aspectos dessas políticas e, com base em alguns autores, tecer análises sobre a 
eficácia dessas políticas, os modelos existentes e de que forma elas vêm sendo 
implementadas, destacando a discussão sobre a descriminalização e a política de 
Redução de Danos. 
 
Palavras-chave: Drogas, Políticas, Prevenção. 
 

NOTES ON NATIONAL DRUG POLICIES 

 
Abstract: Drugs, their effects and prevention work are subjects with growing relevance 
in Brazil as well as current drug policies. In the midst of several disputes, there are still 
many doubts on what these prevention policies really are and how they have been 
developed in our country. It is of utmost importance to clarify such doubts in order to do 
a better prevention work. Therefore, based on some authors, this article aims to show 
some aspects of these policies and to examine their actual efficacy. We also discuss 
the available models and how they have been enforced, emphasis being placed on 
decriminalization and policies of Damage Control.  
 
Keywords: Drugs, Policies, Prevention. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As drogas estão muito presentes em nossa sociedade e muito se tem discutido 

sobre os problemas decorrentes do seu uso/abuso e as formas de trabalhar com a 

prevenção. Devido ao crescimento do número de usuários e de um acesso cada vez 

maior aos veículos de comunicação, é muito comum que algumas pessoas acreditem 

que as drogas surgiram recentemente em nossa sociedade. Na verdade, as drogas 

estão relacionadas a diversos períodos da história, no Brasil, as drogas já estavam 
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Santiago de Compostela (USC/Espanha). Coordenadora do GePAD (Grupo de estudos e pesquisas 
sobre Gênero, Políticas, Álcool e Drogas). E-mail: profaluci.mara@hotmail.com 
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presentes desde antes da chegada dos portugueses, fazendo parte do cotidiano e dos 

costumes das pessoas que habitavam este território. 

Mesmo estando tão presente em nosso dia a dia, os profissionais que lidam 

com o uso/abuso de drogas nem sempre conhecem sobre o assunto e acabam 

baseando suas práticas no senso comum. Falar desses profissionais, não implica 

apenas os profissionais de saúde, mas também quem atua na área de educação e lida 

diariamente com os problemas decorrentes das drogas. 

No Brasil, somente o álcool e o tabaco são drogas lícitas o que não significa 

que elas sejam menos perigosas que outras, mas, que elas são legalizadas. Mesmo 

sendo lícitas essas drogas também possuem suas políticas de prevenção e de uso, 

podemos tomar como exemplo a lei 11.705, conhecida como “lei seca” (BRASIL, 2008) 

que visa evitar acidentes decorrentes do uso de bebidas alcoólicas e a lei 12.546, que 

restringe o uso de cigarro em ambientes fechados (BRASIL, 2011) para não prejudicar 

os não fumantes. Nesse resumo, que tem por objetivo fazer um primeiro apontamento 

sobre as políticas sobre drogas, focaremos somente nas consideradas drogas ilícitas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Pesquisa de caráter bibliográfico, tendo como principais fontes a SENAD, as 

Políticas Nacionais Sobre Drogas e autores que discutem o tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Drogas Psicotrópicas são substâncias que modificam o nosso organismo e que 

podem causar dependência (LAPATE, 2001). De acordo com Lapate (2001), elas 

podem ser depressoras, estimulantes ou perturbadoras.  Nem todo usuário de drogas 

é dependente. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD, 

2015), dependente é aquele que não consegue controlar o consumo de drogas.  

A SENAD apresenta três níveis de prevenção classificadas como primária, 

secundária e terciária. Para entender melhor como realizar o trabalho de prevenção é 

de suma importância conhecer as políticas vigentes em nosso país, pois elas que vão 

nortear os caminhos para alcançar tal objetivo. 

No Brasil, o porte, a produção e a venda de drogas são considerados como 

crime, de acordo com a lei 11.343/06 (BRASIL, 2006), desde 2006, ano em que foi 

implementada a lei supracitada, aqueles que estiverem portando drogas apenas para 
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consumo são penalizados com medidas sócio-educativas, tais como: prestação de 

serviços à comunidade, advertências e cursos sobre os efeitos das drogas. 

O que a lei não deixa claro é qual a quantidade e em quais circunstâncias que 

esse indivíduo pode ser considerado usuário ou traficante ficando essa decisão a 

cargo do juiz, que muitas vezes tem como única testemunha o policial que realizou a 

autuação, podendo dar margens a erros, principalmente em se tratando de um país 

com tanta discriminação como o Brasil. Devido a isso, muito se tem discutido sobre a 

descriminalização das drogas no Brasil e, em 2012, essa pauta foi levada ao Senado 

para ser integrada a um projeto do novo código penal, além desse projeto também 

segue na câmara um projeto de autoria do deputado Osmar Terra que tem como 

objetivo a mudança nas políticas de prevenção e intensificação das penas aos 

traficantes (SALLES, 2013). 

Uma outra política que visa o tratamento do usuário, é a política de Redução de 

Danos (RD) que já consta como um dos objetivos no tratamento do usuário de drogas, 

porém, ainda é pouco implementada. Isso está relacionado com a visão a respeito do 

usuário de drogas, já que a redução, diferente das casas de internação, não visa 

simplesmente à abstinência das drogas, mas sim a redução dos danos causados por 

elas. 

Apesar de algumas mudanças em nossas políticas de prevenção, como é o 

caso da RD e de penas socioeducativas para os usuários, as brechas deixadas na lei 

e a precarização da saúde em nosso país acabam fazendo com que essas medidas 

não obtenham o resultado esperado, além do grande número de mortes decorrentes 

do tráfico. Devido a tudo isso, o debate sobre a descriminalização das drogas no Brasil 

tem aumentado muito nos últimos anos, principalmente após países mais próximos ao 

nosso terem descriminalizado a maconha, como é o caso do Uruguai e Chile. 

Mesmo com tantos exemplos de descriminalização e com a constatação de 

que nossas políticas atuais não têm dado certo, a descriminalização ainda é uma 

decisão que requer muito cuidado. Recentemente, no Brasil, foi liberado o uso de uma 

das substâncias encontradas na maconha para fins medicinais, mas daí à 

descriminalização e/ou a legalização da mesma ainda tem muito a se pensar e muitas 

situações a serem analisadas. 
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CONCLUSÃO 

 

Analisando nossas políticas e o cenário atual das drogas, no Brasil, é 

claramente visível que essas leis precisam ser revistas, contudo, a 

descriminalização/legalização ainda é um assunto delicado que requer maiores 

estudos, é importante levar em consideração a realidade do nosso país, onde 

convivemos com a realidade da precarização da saúde, além de uma grande diferença 

socioeconômica entre os dois países citados. 
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A RELAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E O 
CONHECIMENTO COTIDIANO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE UM 

PROFESSOR DE QUIMICA 
 
Joabes dos Santos Trindade (IC), Bruno Ferreira dos Santos (PQ) 
*trindadejoabes@gmail.com 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus Jequié.  
 

RESUMO: Essa pesquisa faz parte de uma investigação que busca 
compreender como a prática pedagógica em Química é capaz de se sobrepor 
ao efeito da origem social dos estudantes. Para tal, o estudo incorpora o 
conceito de Pedagogia Mista desenvolvido por Morais e Neves (2012), 
baseado na teoria sobre o discurso pedagógico de Basil Bernstein. O objetivo 
deste trabalho é caracterizar a relação entre o conhecimento científico e o 
conhecimento cotidiano na prática pedagógica de Química, por meio da análise 
do grau de enquadramento. A pesquisa baseia-se em um estudo de caso, em 
que são observadas e registradas as aulas de uma professora de Química em 
uma escola pública, cujos estudantes pertencem a diferentes estratos 
socioeconômicos. A prática pedagógica analisada apresenta um 
enquadramento fraco quanto à relação entre os conhecimentos, o que é 
favorável à aprendizagem dos alunos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química. Pedagogia mista. Relação entre 
conhecimento científico e conhecimento cotidiano. 
INTRODUÇÃO 
 

 A pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem em Química pode se 

beneficiar com o uso de um marco teórico oriundo da sociologia da educação, 

os professores, ao recontextualizar os métodos ou conteúdo de ensino em sala 

de aula, levam em conta fatores psicológico, epistemológico e sociológico. 

Sendo a Química uma disciplina considerada como difícil e que provoca o 

rechaço em muitos alunos, baixo aprendizado nessa disciplina associa-se a 

fracasso e ao abandono. Aprender Ciências está assumindo uma relevância 

cada vez maior em uma sociedade pautada pelos avanços da tecnociência. 

Considerando que aprender Ciências/Química significa aprender falar e usar a 

linguagem científica, com o objetivo de conhecer as modalidades de práticas 

discursivas que mais contribuam para que todos os alunos, independentemente 

de sua origem social, possam aprender Química. 

 O discurso pedagógico de Basil Bernstein apresenta uma perspectiva 

potencial para o estudo das interações discursivas em aulas de Química, com 

conceitos de classificação e de enquadramento. A classificação refere-se ao 

mailto:*trindadejoabes@gmail.com
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grau de manutenção de fronteiras entre categorias e o enquadramento (E) às 

relações de comunicação entre os sujeitos no contexto da relação pedagógica. 

Valores de classificação, quando são fortes, permitem que os alunos 

reconheçam a especificidade do contexto estudado, quando são fracos podem 

resultar que o aluno não consegue fazer inter-relações entre os contextos. 

Enquadramento forte significa que o professor assume o controle da 

comunicação, pautando as qualidades dessa relação como a seleção dos 

conteúdos, o ritmo da aprendizagem e a contextualização do ensino. O objetivo 

é caracterizar a prática pedagógica de uma professora de Química e verificar a 

influência do contexto social dos alunos na prática pedagógica. 

 

MATÉRIAIS E MÉTODOS 

 

 Observações das aulas de uma professora de Química, referente a uma 

unidade letiva de uma escola pública em duas turmas (B e C) do ensino 

médio. 

 Registro das aulas por meio de aparelho de áudio e de caderno de 

campo. 

 Transcrições das gravações de áudio.  

 Análise dos dados obtidos (gravações e caderno de campo). 

 Foi registrada uma unidade letiva do mesmo professor em duas turmas. 

Os registros em áudio foram transcritos para a construção dos dados, aos 

quais foram adicionados os registros de caderno de campo que contextualizam 

os eventos transcritos das interações. A organização deste conjunto de dados 

deu origem aos “mapas de eventos”. Os mapas de eventos permitiram a 

primeira fase da análise, que é a definição das unidades de análise ou 

episódios. Na segunda fase da análise, os episódios selecionados são 

codificados por meio de sua caracterização, a qual baseia-se em informações 

levantadas nos registros. Os episódios que representem códigos semelhantes 

são submetidos então à terceira fase da análise, que é a comparação e o 

contraste. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para análise tomamos os episódios da turma b como TB e da turma c como 

TC, respectivamente. A análise do discurso buscou compreender se a 

professora relaciona o conhecimento acadêmico com o conhecimento não 

acadêmico, ou seja, se aborda os assuntos e/ou temas de Química tomando 

como referência o conhecimento cotidiano dos alunos. 

TABELA 1– Relação entre discurso - Conhecimento acadêmico/Conhecimento 
não acadêmico, TB. 

Indicador E++ E+ E- E- - 
Na 

exploração 
e/ou 

discussão do 
tema em 
estudo 

A professora 
aborda 

exclusivamen
te os 

conhecimento
s científicos, 

não 
relacionando 
o tema em 

questão com 
o cotidiano 

A professora 
em alguns 
momentos 
pontua o 
cotidiano 

para 
exemplificar 

o tema 
explorado 

A professora 
utiliza com 

frequência a 
relação entre 

Conheciment
o acadêmico/ 
Conheciment

o não 
acadêmico, 
fazendo o 

uso do 
conheciment
o cotidiano 

A professora 
para todos os 

temas em 
discussão 
utiliza o 

cotidiano 
fazendo 

sempre uma 
inter-relação 

entre os 
conheciment
o científico e 
conheciment

o não 
acadêmico 
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TB (E-)(Aula sobre propriedades coligativas) Episódio 1 

A professora começa a explicar as propriedades coligativas, 
anunciando que são quatro as propriedades coligativas, Tonoscopia, 
Ebulioscopia, Crioscopia e Osmometria ou Osmoscopia. 
Professora – Vamos falar um pouco de ebulioscopia vamos sair dessa 
ordem, o que é ebulioscopia, ebulioscopia está relacionado com o que? 

Alunos -  Ebulição  
Professora - Ebulição, a ebulioscopia então a gente tem a água lá no fogo 
ela ta entrando em ebulição ali né a pressão de vapor dela desigualou a 
pressão externa e formou bolas e ta ali entrando em ebulição aí eu vou pegar 
aquela água e vou colocar sal (cloreto de sódio), o quê, que vai acontecer 
com aquela água quando adicionou cloreto de sódio? 

Aluno – temperatura dela vai parar de ferver. 
Professora - ela para de ferver, significa o quê, que houve alteração na 
temperatura de ebulição, eu adiciono esse soluto, ele fala que esses solutos 
são voláteis, esse soluto é volátil, mais voláteis, caso ele vai evaporar e não 
vai alterar, então todas essas propriedades consideram que os solutos não 
são voláteis [...] 
Professora –[...]Aqui a crioscopia, o que é a crioscopia, a crioscopia está 
relacionada com a temperatura [...] então a crioscopia é o que, a diminuição 
da temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação ocasionada 
por soluto. Por exemplo, alguém aqui já viu as pessoas jogarem sal no gelo, 
pra, por exemplo quer congelar uma bebida rapidamente, aí se joga sal e 
álcool no gelo, porque, porque a temperatura de fusão ali do gelo ele vai cair 
certo, então você vai fazer com que ele fique mais frio daí ele congela mas 
rapidamente, então o sal no gelo ele serve para congelar rapidamente, como 
para descongelar, é tanto que nos locais que nevam eles jogam sal no gelo, 
porque, porque para o gelo permanecer congelado ele precisa de uma 
temperatura menor, então a temperatura ambiente não é menor, entendeu, aí 
ele consegue derreter. 
TC (E-)Aula Sobre Pressão Osmótica Episódio 2 

Professora – [...] falta eu falar de osmose, todo mundo já viu falar de 
osmose, quando estudou transporte celular certo, no 1° ano em biologia, 
então o que é o processo de osmose? Alguém viu isso em biologia? É 
transporte se é transporte e passagem né, ou do meio concentrado para o 
meio menos concentrado, a salada né, o prato, a salada de alface, você 
tempera a salada de alface bem por conta disso, porque a água ela muda do 
meio menos concentrado para o mais concentrado, o processo de 
salgamento de carne, peixe também é um processo de osmose né, salga-se 
a carne, porque, porque você retira a água e fica aquelas bactérias que se 
prolifera junto com a água dentro da água. Então porque alguns materiais 
permitem a passagem de moléculas pro solvente, mas não permitem a 
passagem do soluto nessa solução, isso ocorre porque, porque para isso 
existe uma membrana chamada, membrana semipermeável, semipermeável 
(...). 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tonoscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ebulioscopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crioscopia
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 Com a análise dos episódios observamos que a professora procura 

estabelecer em sua prática pedagógica uma relação entre o conhecimento 

científico e o não científico, e apresenta assim um enquadramento fraco (E-). 

Isto pode ser visto como um aspecto muito positivo, de acordo com as 

tendências contemporâneas no ensino de Química, embora, em seu discurso, 

a professora é quem lança os exemplos e ela mesma os explica e relaciona, 

não abrindo o espaço para que os alunos possam eles mesmos fornecer as 

explicações dos fenômenos e relacioná-los com o conteúdo científico. 

CONCLUSÃO 

 Concluímos que a prática pedagógica da professora apresenta um 

enquadramento fraco para a relação entre os conhecimentos, ou seja, a 

professora ao aborda os conteúdos procura relacionar o conhecimento 

científico com o cotidiano dos alunos. Para Morais e Neves (2012), essa prática 

pedagógica é a mais favorável para promover condições de aprendizagem dos 

alunos, independentemente de sua origem socioeconômica.  
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 Ética e Educação em Kierkegaard e Paulo Freire 

 

 
BRITO, Jocilene Oliveira Santos  

ALMEIDA, Jorge Miranda de  
 

 

Resumo: O trabalho é o resultado dos estudos entre filosofia e educação 
usando como referencias principais o educador brasileiro Paulo Freire e o 
filosofo dinamarquês Kierkegaard. Ambos refletem sobre as questões da 
educação para a libertação, Freire, contribuindo com seus estudos a cerca da 
educação como prática da liberdade, obra de muita valia para a construção da 
produção cientifica deste projeto, e o filosofo Kierkegaard, contribuindo com 
seus desenvolvimentos na filosofia existencial.  Mesmo vivendo em tempos 
diferentes, nos estudos de Paulo Freire apresentam-se elos dos pensamentos 
kierkegaardiano, contudo, Freire não cita diretamente o filosofo. O foco maior 
desta pesquisa é estudar os processos que de fato levam a educação ao papel 
que ela deve ter, o de libertação. Dentro dos estudos, nota-se que a 
conscientização é ferramenta para que o homem ande caminho a construção 
de sua própria liberdade, sendo este processo de conscientização enraizado no 
poder ético.  Para que o homem se torne um ser consciente e humano, 
Kierkegaard expõe que é necessário retirar o individuo da massa e educar o 
singular, pois conforme o filosofo, o homem é fruto da relação em que ele 
estabelece consigo mesmo, com o outro e com a comunidade. Para tanto, o 
homem só é capaz de compartilhar socialmente, quando primeiramente ele 
existe, em si mesmo, pois realizar-se a si mesmo é uma aprendizagem 
essencial.  É notório que o estudo do homem enquanto ser inacabado e 
histórico é o ponto de partida para começar a construção educativa do sujeito, 
pois conforme Freire, não é possível fazer uma reflexão sobre educação sem 
refletir sobre o próprio homem em virtude do seu inacabamento ou inconclusão.  
No processo da educação ético-existencial a relação entre o ato de construir a 
si mesmo está diretamente ligada no ato de construir o próximo, é estado de 
completude um para com o outro, pois conforme Freire, não há um eu que se 
constitua sem um não-eu.  É na medida em que o homem se conscientiza que 
a educação vai cumprindo o seu papel, o de libertar, e assim a relação entre o 
homem e a educação vai se tornando ética, pois se traduz em atos capazes de 
dignificar a própria existência. Desta maneira, a educação libertadora é aquela 
que se responsabiliza com os homens e com suas ações na busca critica 
dialógica, ética e problematizadora pelos seus direitos de existir.  
 

Palavras-chave: Educação. Emancipação. Ética. Existência. Prática de 
Liberdade. 
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Ethics and Education in Kierkegaard and Paulo Freire 

 

Abstract: The work is the result of studies between philosophy and education 
using as main references the Brazilian educator Paulo Freire and the Danish 
philosopher Kierkegaard. Both reflect on the issues of education for liberation, 
Freire, contributing with his studies about the education as the practice of 
freedom, the work of much value to the construction of the scientific production 
of this project, and the philosopher Kierkegaard, contributing with its 
developments in existential philosophy.  Even living in different times, in the 
studies of Paulo Freire are links of kierkegaardiano thoughts, however, Freire 
does not cite directly the philosopher. The increased focus of this research is to 
study the processes that actually lead to education the role it should have, the 
release. Within the studies note that awareness is that the man tool walk way 
the construction of their own freedom, and this awareness process rooted in the 
ethical power.  So that man becomes a conscious being and human, 
Kierkegaard exposes it is necessary to remove the individual mass and educate 
the singular, because according to the philosopher, the man is the fruit of the 
relationship he establishes with themselves, with each other and with the 
community. To this end, the man is only able to share socially, when first he is, 
in itself, would perform himself is an essential learning.  It is obvious that the 
study of man while being unfinished and history is the starting point to begin 
construction of educational subject, because according to Freire, cannot make a 
reflection on education without reflecting on the man himself by virtue of its 
inacabamento or inconclusão.  In the process of ethical-existential education 
the relationship between the Act of building itself is directly linked in the Act of 
building the next, is a State of completeness each other because as Freire, 
there's an I that constitutes without a non-I.  Is insofar as the man becomes 
aware that education will fulfilling his role, the release, and so the relationship 
between man and become ethical education, as reflected in acts able to dignify 
the own existence. In this way, the liberating education is one that responsibility 
with men and with your actions in seeking criticism, ethics and problematical 
Dialogic for their rights to exist. 
 

Keywords: Education. Emancipation. Ethics. Existence. Practice of Freedom. 
 

 

Introdução 

 

        A pesquisa em Ética e Educação em Kierkegaard e Paulo Freire tem por 

objetivo o estudo da educação ético-existencial para a libertação do homem. A 
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educação que temos hoje nas escolas, da serieis iniciais ao ensino médio, bem 

como no nível superior, não é a educação que de fato deve está presente na 

construção humana. Educação deve ser problematizadora, libertadora e 

dialógica, contudo, não é esta educação que está presente em nossas escolas 

e universidades. O homem vive em crise, é manipulado facilmente por uma 

falsa visão de liberdade. A vida em sociedade é ilusão, pois somente é possível 

a construção coletiva, quando um está ligado ao outro, quando o singular existe 

por causa do coletivo. A educação vigente, é aquela voltada para a dominação, 

a dominação de vidas, pensamentos, atitudes. O homem se torna mero objeto 

manipulado pelo sistema, este, que forja uma falsa educação para impedir que 

o homem se liberte e desconstrua a teia que existe em si e em suas relações. 

Desta forma, é justamente neste cenário gritante que a educação é ainda mais 

necessária cumprir seu papel, o de libertar os homens da alienação, pois 

educar é a mais avançada tarefa social emancipatória, é contribuir para que os 

homens não apenas vivam no mundo, mais existam nele. 

 

Material e métodos 

 

        Durante a pesquisa foram realizados estudos sobre a temática, leitura de 

bibliografias, encontros semanais para discussões e sendo o tema de grande 

importância, surgiu a ideia de desenvolver atividades práticas. Foram articulas 

três oficinas. Unindo a educação à arte, usei estudos sobre a filosofia 

existencial de Kierkegaard, estudos da pedagogia do Oprimido de Paulo Freire 

e jogos do Teatro do Oprimido do dramaturgo Algusto Boal para desenvolver 

atividades práticas com estudantes de nível médio e superior. A primeira oficina 

foi realizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na semana da 

colourada 2015.1 do curso de pedagogia; a segunda, foi ministrada no XXXV 

Encontro Nacional dos Estudantes de pedagogia, em julho; e a terceira na VIII 

Feira de Estágio da Bahia, no mês de agosto. Partindo do pressuposto que a 

educação é a principal via do aprimoramento do conhecimento intelectual 

humano, educar os seres humanos para que eles desenvolvam suas 

racionalidades e façam descobertas é possibilitá-los investir na construção do 
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seu desenvolvimento. Assim como a educação, a arte expressa grande 

potencial para um maior desenvolvimento humano, pois ele necessita de auto-

conhecimento, partilha,  invenção, dinâmica, criatividade e diversidade devem 

estar presentes nesse processo, pois além de serem instrumentos poderosos 

na construção de identidade e de perspectivas para o futuro, estes elementos 

possibilitam uma conexão fundamental ao ser humano para com ele mesmo, 

da individualidade e particularidade de um individuo para com o mundo, ou 

seja, da inserção do homem no meio social. Desta maneira, fazendo uso das 

leituras sobre ética e educação em Kierkegaard e Paulo Freire e entendo a 

importância da educação libertadora, surgiu a ideia de unir elementos dessa 

educação como a criticidade e o dialógo, com os jogos do teatro do oprimido, 

arte desenvolvida por Boal e baseada na obra Freiriana, Pedagogia do 

Oprimido, para contextos onde a educação se faz presente. Foram duas 

categorias de público, alunos de ensino médio, e alunos de nível superior, para 

uma vivencia sócio individual através da arte teatral. O objetivo era despertar 

através dos jogos, a conscientização individual para o trabalho em equipe. A 

metodologia foi em formato de oficinas práticas, dinâmicas e interativas.  

 

Resultados e discussão 

 

        Os resultados alcançados pela pesquisa foi a compreensão da real função 

da educação, uma educação libertadora, ética e emancipatória capaz de 

humanizar o homem. Nas oficinas, os resultados foram os esperados, a 

interação e construção sócio-individual, O trabalho foi maravilhoso, nitidamente 

alcançou seu objetivo, o trabalho em equipe, a construção coletiva através da 

palavra, da ação e interação entre os envolvidos. Assim, as oficinas foram 

ferramentas práticas de educação em sua mais digna função, a de libertar. Os 

estudos de Kierkegaard e Paulo Freire mostram o poder que a educação, 

quando trabalhando em seu verdadeiro papel, exerce sobre a vida dos 

homens. 

 

Conclusões 
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        Os estudos sobre ética e educação revela que somente através da 

educação, o homem dignifica-se, torna-se sujeito de si, pensante e atuante. A 

educação libertadora é aquele que problematiza para instigar o ser humano em 

ir sempre à busca da emancipação, da liberdade. A educação para libertar 

deve conscientizar. Desta maneira, a educação busca relacionar as pessoas, 

pois conforme Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão.  
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AS PAIXÕES NA FILOSOFIA CARTESIANA1 

Rocha, josé S.2 (IC); Bertoni, Paulo G3. (O);  
Carolina, Ana S. D. (PG).  

Carlos23412010@hotmail.com  

RESUMO:  
O presente texto investiga as teses cartesianas que são pressupostos para a 
ocorrência e manutenção das paixões. Assim, analisamos o conceito de união 
substancial, e o dualismo cartesiano, tese que afirma que o homem é composto por 
duas substâncias, a saber, mente e corpo, ambas concebidas como substâncias 
absolutamente distintas e intimamente unidas. Também o caráter relacional entre 
mente e corpo, pois a interação entre mente e corpo, é o pressuposto para a 
ocorrência do evento das paixões. A partir disso, analisamos o sentido de passividade 
do conceito de paixão, conservada pela doutrina cartesiana, e alguns gêneros de 
paixões: os apetites, as sensações e as emoções.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Descartes; Paixões; Dualismo Cartesiano; Corpo e Mente.  
 
THE PASSIONS IN PHILOSOPHY CARTESIAN 1  

 
ABSTRACT:  

This paper investigates some Cartesian theses that are prerequisites for the 
occurrence and maintenance of the passions. Thus, we analyze the concept of 
substantial union, the Cartesian dualism thesis that man is composed of two 
substances, namely, mind and body, both conceived as absolutely distinct 
substances and closely united. Also the relational nature of mind and body, 
because the interaction between mind and body is the prerequisite for the 
occurrence of the event of the passions. From this, we analyze the sense of 
passion concept of passivity, maintained by the Cartesian doctrine, and some 
passions of genres: the appetites, sensations and emotions  
 
KEYWORDS: Descartes; passions; Cartesian dualism; Body and mind.  
 
INTRODUÇÃO:  
As paixões sempre foram motivo de reflexão na história da filosofia, desde os gregos 
antigos, com o teatro grego e arte trágica, a razão e a paixão sempre esteve em 
embate. A filosofia estóica, por exemplo, concebia as paixões como o evento que 
modifica a tranquilidade do espírito, retirando-lhe a paz e serenidade. Para o filosofo 
Francês René Descartes, as paixões determinam, todo bem e todo mal desta vida, 
pois os homens, dizia ele, sabendo bem emprega-las, são capazes de sentir as 
maiores doçuras da vida. Mas afinal, o que são as paixões? Como e porque 
acontecem? Essas são algumas dúvidas que Descartes se dispõe a responder no seu 
livro Tratado das Paixões. Da antiguidade até Descartes, o conceito de paixão guarda 
o sentido primitivo de modificação passiva sofrida pela alma, de forma geral causada 
pelo corpo (ABBAGNANO, 1999, p.739). Na perspectiva cartesiana, o evento das 
paixões pressupõe, uma interação entre mente e corpo, mais precisamente, uma 
relação recíproca entre mente e corpo, pois a alma influência e modifica o corpo e este 
por sua vez modifica a alma. Na filosofia cartesiana, podemos chamar de paixões 
todos os apetites, as sensações e as emoções. O que isto quer dizer é: não só os 
sentimentos de alegria, tristeza, amor e ódio são paixões, mas também as sensações 
externas como calor, frio, vibrações; os apetites, como fome e sede.  
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MATERIAL E MÉTODOS:  

Método de Pesquisa Explicativa: O método utilizado para a elaboração da 
dissertação, tem como finalidade identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos, ou seja, o conhecimento da 
realidade tendo como objetivo explicar a razão, o porquê das coisas. Sendo 
este procedimento utilizado para obtenção dos conhecimentos necessários, 
partiu da leitura estrutural e fichamentos das obras do filósofo René Descartes, e de 

seus mais reconhecidos comentadores.  
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
A tese que sustenta o dualismo cartesiano basicamente é: o homem é constituído por 
duas substâncias, a (res cogitans) a alma, ou coisa pensante, e a (res extensa) o 
corpo, ou a matéria. São duas substâncias de naturezas distintas e de atributos 
absolutamente distintos. O pensamento, é por exemplo o atributo da coisa pensante, 
ou seja, a alma. Deste modo, as paixões ocorrem na relação entre a coisa pensante e 
a matéria. Para que essas afecções possam acontecer, é necessário que exista um 
corpo ao qual a alma esteja unida, e a partir desta dualidade, o corpo é o responsável 
pelas afecções e transformações que ocorrem na alma. Nesta concepção, a paixão 
pode ser denominada como sentimentos interiores como amor, ódio, vergonha, dor, 
prazer, alegria, como também sensações exteriores como calor, frio, apetites como 
fome e sede. Conforme avançamos na teoria Cartesiana, podemos dizer, que a paixão 
é um evento de interação entre corpo e a alma, uma vez que, também se verifica 
movimentos a partir da ação da alma sobre o corpo.  
CONCLUSÕES:  
O que pode ser definido como paixão na doutrina cartesiana, é a mesma definição 
conservada do conceito da raiz etimológica da palavra. O termo paixão conserva o 
mesmo sentido dos antigos que definiam a paixão como uma modificação da alma, 
muitas vezes exercidas pelo corpo (PINHEIRO, 2008, p. 54). Ou seja, a paixão é um 
estado ou experiência da alma, que tem por recepção uma ação exterior a ela. Como 
conclusão, as diferentes percepções da alma, ou seja, as paixões, são provocadas 
pelos espíritos animais produzidos pelo corpo, como resultado da ação do corpo 
sobre a alma. Portanto, temos uma análise da união substancial mente corpo, e como 
essas substâncias interagem entre si para dar as condições aos eventos das paixões. 
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In interiore homini habitat veritas 
 
 

Karine Boaventura Rente Santos 
 

 
Resumo: O presente texto sublinha contrastes entre a ideia delegada a subjetividade 

na filosofia husserliana e no pensamento moderno em geral. O eu constituído 

enquanto consciência intencional tematizado inicialmente por Brentano, mas 

sistematizado por Husserl conduz de modo consequente ao entendimento das 

limitações impostas pela abordagem naturalista. O custo da abordagem psicofísica do 

eu tomado como homem natural é eliminação das questões relativas à subjetividade 

através de um método que ignora a essência de seu objeto. Através do método 

fenomenológico, o pensador alemão desbrava o campo intencional fornecendo novas 

ideias de homem, mundo e de conhecimento a partir das quais se poderá reler o papel 

da subjetividade na prática científica, tal como a importância de seu estudo para o 

embasamento da mesma. 

 

Palavras-chave: Husserl; Fenomenologia; subjetividade. 

 

Abstract: The present text emphasizes the contrast between the idea of subjectivity in 

Husserl’s philosophy and Modern thought. The I constituted as intentional 

consciousness considered by Brentano and thoroughly investigated by Husserl send to 

recognize limitations of the naturalist perspective. The cost of psychologism 

perspective of I whose I means natural man is the elimination of subjective questions 

because its method ignores the essence of its object. The German thinker supplied 

new ideas about man, world, and knowledge through the phenomenological method in 

the research of intentional scope. These ideas will promote a review of the importance 

of subjectivity in the scientific praxis and aim priority of subjectivities studies for 

legitimation of nature science. 

 

Key words: Husserl; Phenomenology; subjectivity. 

 
 Husserl diagnostica o mal-estar instalado no século XX, com relação ao 

panorama de crenças que compõem o pensamento moderno, como resultante do 

paradigma metodológico empírico. Ele consiste em um ‘racionalismo extraviado’ 

voltado para o mundo, mas alheio a ele, composto por uma pluralidade de teses 



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 
558 

 

conflitantes, que convivem como verdades simultâneas, compartilhando a perspectiva 

naturalista. O alerta de Husserl se dá em sublinhar o distanciamento desse paradigma 

em relação ao critério de fundamentação última da evidência apodítica. 

 O projeto husserliano visará, portanto, a apresentação absoluta dos 

objetos de conhecimento. Essa apresentação não pode, por sua vez, se dar no nível 

da coisidade – entendida no sentido vulgar da palavra como algo aí simplesmente 

dado e independente –, mas é necessário fundamentá-la na subjetividade enquanto 

consciência intencional. Com essa perspectiva, seu pensamento entra em conflito com 

modalidades de investigação que, por adotarem o método empírico-científico como 

ferramenta de pesquisa, acabam por naturalizar o sujeito que conhece e entender 

mundo como conjunto de coisas. 

 Assim, a exigência da justificação última dos objetos de conhecimento 

conduz Husserl à tematização da subjetividade operante, abrindo um inédito campo de 

pesquisa (chamada Fenomenologia) no qual a imanência desses objetos se fará 

reconhecida. 

 

 Vale-se da produção do autor empregada no desenvolvimento da 

fenomenologia transcendental para a construção de um quadro que venha a expor os 

resultados teoréticos alcançados com relação a temática em foco. 

 

 Husserl afirma que não pode existir de modo legítimo uma ciência do 

espírito que seja objetiva entrando em conflito com a psicologia empírica exata cuja a 

tese principal tem por premissa o inverso de seu posicionamento. No entanto, ao partir 

da experiência, a vertente psicologista salta por sobre todos problemas que seriam de 

sua pretensão resolver. Ela opera tal como qualquer outra estatística pode operar sem 

um fundo teorético que lhe conceda significado fugindo, portanto, ao critério que o 

status científico depende, qual seja, o de fundamentação última. 

 O salto tem por origem o impacto do método empírico no panorama 

intelectual da Modernidade que motivou a repetição dos avanços galgados por ele nas 

ciências da natureza no campo das ciências do espírito. O fenomenologo apontará 

para a contradição que essa tese representa visto que a aplicação do método empírico 

no âmbito espiritual entra em conflito com os próprios esforços galileanos.  

 Os precursores das ciências naturais devem a transgressão da experiência 

natural para a experiência científica à captação do sentido e do âmbito de vigência do 

que é passível à delimitação objetivamente válida enquanto natureza. Tal postura 
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representa justamente o oposto ao que é empregado na tese psicologista ao utilizar de 

um complexo de ideias desenvolvidas por meio das ciências naturais para a 

investigação de um objeto cujo a essência excluí o ser como natureza.  

 Visando ausência de preconceitos a partir da qual pode dar-se a 

fundamentação última, Husserl procede abandonando a atitude natural e filiando-se a 

atitude espiritual filosófica. Conforme tais princípios, o autor trilha o caminho de retorno 

às coisas mesmas partindo da indigência.   

 Na suspensão da crença de validade exigida pela postura filosófica 

denominada epoché realiza-se a redução fenomenológica. Emergindo da inocência da 

crença de existência espontânea das coisas encontram-se ainda na posse desses 

objetos de conhecimento, entretanto, eles se apresentam necessariamente apenas na 

medida em que deles me conscientizo. Fundados sob o solo apodítico do eu podem 

ser considerados por meio da autorreflexão - modalidade de investigação que pode 

realizar-se de modo independente. O âmbito a que se reconduz por meio da colocação 

entre parênteses é o do eu e sua vida de consciência por meio da qual o mundo é. 

 O campo em que se situa aquele que filosofa permite a compreensão do 

eu para além de unidade psicofísica e de coisa como diferente de unidade objetiva 

independente. O eu transcendental dá-se conta de seu ser enquanto consciência 

intencional e da imanência dos objetos sintéticos moldados por ele mesmo sendo 

subjetividade constituinte. 

 O projeto husserliano é responsável por apontar o vasto campo da 

intencionalidade a ser levado em conta de modo prévio a todo empreendimento 

positivo para que esse mesmo adquira sentido. Retirando do anonimato as operações 

pelas quais se dá a experiência, Husserl evidencia a ingenuidade das ciências 

empíricas que operam sustentadas por pressupostos equivocados que tendem a 

cambiar, mas mantém o caráter não-originário. Apenas tendo por ponto de partida 

aquele que é o genuíno começo radical que a Filosofia exige se pode dar a 

apresentação absoluta não apenas dos objetos de conhecimento, mas da própria 

problemática do conhecimento e de seu alcance. O marco zero desse caminho reside 

no desenvolvimento rigoroso das ciências do espírito.  

  

 A tentativa de justificar o conhecimento por via de uma ciência positiva é 

uma contradição visto que pertence à essência das ciências empíricas boa parte dos 

problemas a que toda teoria gnosiológica tem de responder. A postura husserliana 

constituí uma alternativa a imersão alheia as questões primordiais que se viabiliza 
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através da investigação e reconhecimento do papel da subjetividade no fazer 

científico.   
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Saúde e Assistência nos Sertões da Bahia: a medicalização do parto em 
Vitória da Conquista (1950) 

Karoline Oliveira Sales, Cleide de Lima Chaves 
 

 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo estudar as primeiras políticas de 
assistência à saúde implementadas na cidade de Vitória da Conquista, dentre 
as quais, destaca-se como objeto principal da pesquisa, a institucionalização 
da Maternidade Régis Pacheco no interior da Santa Casa de Misericórdia na 
década de 1950. O estudo acerca do assunto tem demonstrado o caminho que 
a medicina da mulher percorreu até alcançar a sua legitimação perante a 
sociedade, além de permitir o acesso aos discursos médicos que contribuíram 
para o fortalecimento desse campo dentro da cidade. Tem por objetivo, ainda, 
localizar os principais atores envolvidos na construção desse saber, sobretudo 
com e para quem essas ações foram dirigidas primeiramente. Buscou-se 
analisar a passagem do parto domiciliar para o parto hospitalar e de que forma 
isso se deu e, para isso, se faz necessária a problematização da discussão 
sobre a obstetrícia, o nascimento da maternidade e a disputa travada entre 
parteiras e médicos na cidade. A pesquisa buscou indícios que comprovem a 
participação das mulheres da cidade na assistência desenvolvida no interior da 
instituição, procurando provar que foi a partir da assistência que as mulheres 
contribuíram para a construção de uma política de gênero. 
Palavras Chave 

Maternidade, Assistência, Mulher, Medicina 
 

Health and Welfare in Sertões of Bahia: the medicalization of childbirth in 
Vitoria da Conquista (1950) 
 

Abstract 
This work is beginning to study the first health care policies implemented in the city of 
Vitoria da Conquista, among which stands out as the main object of the research, the 
institutionalization of Motherhood Régis Pacheco inside the Santa Casa de 
Misericordia in decade 1950. The study on the subject has shown the way that 
medicine woman come to reach its legitimacy in society, as well as allowing access to 
medical discourses that contributed to the strengthening of this field within the city. 
They aim to further locate the main actors involved in the construction of this 
knowledge, especially with and for whom these actions were directed first. The aim is 
to analyze the transition from home birth to hospital birth and how this came about and, 
for this, the questioning of the discussion on obstetrics is necessary, the birth of 
motherhood and the dispute waged between midwives and doctors in town . Objective 
also seek evidence to prove the participation of women in the city of care provided 
within the institution , seeking to prove that it was from the assistance that women 
contributed to the construction of a gender policy. 
 

 

keywords 

Motherhood, Assistance, Woman, Medicine  
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Introdução 

A Maternidade Régis Pacheco, inaugurada em 1952, se instalou na cidade de 
Vitória da Conquista em um momento em que a medicina da mulher ainda 
lutava para conquistar seu lugar. A maternidade foi construída no interior do 
hospital São Vicente de Paulo, pertencente à Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia, com o objetivo de medicalizar o parto. No entanto, muitas 
mulheres viam os hospitais como morredouros e, portanto, os partos realizados 
pelas chamadas parteiras ainda era a primeira opção das que estavam prestes 
a dar à luz. Porém, os médicos, ao longo do século XIX e início do século XX, 
lutavam pelo monopólio das atividades terapêuticas, em consequência disso, 
lançaram mão de mecanismos para se aproximarem da clientela como, por 
exemplo, a apropriação do título de parteiro (AMARAL, 2005). Outro 
mecanismo utilizado pelos médicos com a mesma finalidade era a publicação 
de alguns anúncios de clínicas especializadas em medicina da mulher, bem 
como o uso de terminologias populares ao lado de termos técnico-científicos a 
partir da década de 1940 (SILVA e CHAVES, 2013). Nota-se que, a partir do 
ano de inauguração da maternidade, o número de partos realizados dentro do 
hospital cresceu enormemente, sendo que a clientela atendida, 
majoritariamente, foram as mulheres pobres e desprovidas de recursos. Os 
médicos buscavam ganhar a confiança das parturientes divulgando os 
resultados alcançados no interior da maternidade conquistense. A ciência 
médica se utilizou de muitos elementos para a sua solidificação dentro da 
sociedade conquistense e notou-se que os maiores interessados nessa ação 
se utilizavam de diversos mecanismos para a sua propagação em prol do 
convencimento que se deu de forma gradual.  
Material e Métodos  

A pesquisa aqui apresentada se apoia em fontes primárias, tais como os 
jornais que estavam em circulação antes e depois da inauguração da 
maternidade e as atas da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia 
que, além de fornecerem os dados quantitativos para análise do processo, 
proporcionaram o conhecimento dos envolvidos direta e indiretamente na 
cristalização dessa especialidade médica dentro da cidade de Vitória da 
Conquista. Além disso, recorremos a uma bibliografia que faz referência à 
medicina da mulher nos séculos XIX e XX, à assistência ao parto na Bahia 
(MOTT, 2002; MARTINS, 2004; SILVA e CHAVES, 2013), bem como a 
temática que aborda não só o anseio dos médicos em prol da monopolização 
das práticas terapêuticas como a relação das mulheres com a imprensa e a 
higiene, propondo uma discussão acerca da medicalização do parto na Bahia, 
sobre o corpo da mulher, a maternidade e suas representações e a transição 
do parto doméstico para o parto hospitalar (PIMENTA, 2003; AMARAL, 2008; 
AMARAL, 2005; SILVA, 2011; MARTINS, 2005). Estas revelaram o apoio da 
imprensa em benefício das práticas médicas, propagando-as de maneira 
positiva dentro dos jornais, como nos mostra algumas das notícias veiculadas. 
Paralelo a isso, foram encontradas além de propagandas direcionadas à saúde 
da mulher, reportagens desqualificando as parteiras e suas práticas, 
colocando-as como pessoas “inescrupulosas e ignorantes”, reforçando, assim, 
o interesse crescente de legitimar as práticas médicas dentro da sociedade 
conquistense. Com a intenção de problematizar a temática sobre mulher, uma 
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bibliografia que trata das definições de gênero e da utilização dessa categoria 
enquanto instrumento de análise histórica, recorremos à Joan Scott (1989) e 
Heleieth Saffioti, além de utilizar essa categoria para discutir as políticas de 
assistência e a inserção das mulheres dentro destas, culminando em uma 
transformação do papel social das mulheres.  

 

Resultados e Discussões  

Os resultados da pesquisa nos indicam que o processo de medicalização do 
parto rompeu com barreiras nas relações sociais que foram historicamente 
estabelecidas. Comprovou-se que não só especificamente em Vitória da 
Conquista como também em outros locais – Rio de Janeiro, Salvador – havia 
uma distância social entre médicos e parturientes e que os discursos contidos 
nos jornais da época demonstram o empenho da sociedade médica e da 
imprensa em convencer as mulheres a terem seus filhos na maternidade. Em 
edição do jornal O Combate de 8 de maio de 1960 tem-se a seguinte notícia: 
“Parteira arrancou braço da criança [...] Fatos como esses se repetem 
constantemente pelo fato de a população submeter-se a pessoas 
inescrupulosas e ignorantes em vez de procurar profissionais competentes”. A 
utilização da imprensa como mecanismo divulgador da ciência médica foi 
notado em outras partes do país e, em especial, em Salvador. Revistas como a 
Bahia Ilustrada (1921), serviram para propagar a imagem da Maternidade para 
o público feminino que ocupava as camadas altas da sociedade (AMARAL, 
2005). Outra questão abordada na pesquisa foi a análise dos valores sociais 
impregnados na educação das mulheres, pois estes serviam como inibidores 
do avanço dos médicos no campo da obstetrícia. No começo do século XX, 
muitas mulheres continuavam a preferir a assistência das parteiras, era ainda 
considerada mais segura, além de haver um desconforto por parte destas em 
deixar um médico cuidar de seus corpos, já que o imaginário da época 
colocava o corpo da mulher numa linha tênue entre a virtude e pecado e para 
combater o mal era necessário reprimi-lo (BARRETO, 2000). Dar à luz fora de 
casa era, portanto, uma situação atípica e até a sua concretização enquanto 
uma prática comum foi necessário romper diversos obstáculos, dentre eles, a 
conquista de um espaço para o estudo mais detalhado da prática ginecológica 
e obstétrica, adquirido no interior dos hospitais e depois nas maternidades, 
como foi o caso da instituição em estudo. Inaugurada em 11 de janeiro de 
1952, a Maternidade Régis Pacheco, há muito havia se tornado necessidade 
dentro do hospital, em reunião da mesa administrativa da Santa Casa em 1944, 
salientou-se para o fato de que foram realizados 15 partos em indigentes no 
ano de 1943, contudo o hospital nesse momento não se encontrava aparelhado 
para essa prática por não haver um cômodo destinado às parturientes. A 
inauguração da maternidade, como afirma o jornal O Conquistense em 14 de 
janeiro de 1956, preencheu uma lacuna deixada na cidade quando veio a 
falecer o Dr. Crescêncio Silveira, um dos integrantes do primeiro corpo clínico 
do hospital formado em 1940, foi também um dos pioneiros a assumir o cargo 
de obstetra dentro do hospital, além de ser reconhecido por toda a sociedade 
conquistense como médico “de ricos e pobres”. Crescêncio da Silveira – entre 
outros médicos – fez uso de mecanismos com o intuito de se aproximar da 
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clientela, como por exemplo, a utilização do termo parteiro, afinal, a tradição 
popular e o medo do ambiente médico ainda permeavam a sociedade. A 
dificuldade em convencer a sociedade de que a ciência médica era a melhor 
proposta à saúde da mulher foi sendo vencida com o uso da imprensa. Os 
jornais da cidade cada vez mais colocavam em evidência os benefícios da 
construção da maternidade, em 1º de janeiro de 1957, O Conquistense noticiou 
números que indicavam o movimento de internadas, reforçando a tese de que 
a partir da instituição da maternidade dentro da cidade, cada vez menos as 
mulheres davam à luz dentro de casa.  

 

Conclusão  

Estudar acerca da instauração da maternidade no interior da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória da Conquista permitiu revelar o quanto essa instituição 
modificou as relações entre médicos e parturientes. Além disso, transformou os 
discursos que vigoravam acerca do corpo feminino e do cuidado com os 
recém- nascidos, buscando romper e reconstruir com as tradições antigas em 
prol da monopolização do saber médico que com o tempo a sociedade viria 
aceitar como verdade, a ciência.  
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Novas Perspectivas da Economia Antiga: O Caso do Egito Antigo40 

Lívia Cristina de Souza Sigliani41, 

 

Resumo 

O presente trabalho trata do debate acerca da economia antiga, tendo o Egito 

faraônico como o objeto específico neste amplo debate. Assim, a pesquisa abrange a 

vasta discussão iniciada no final do século XIX, envolvendo autores paradigmáticos, 

passando pela antropologia econômica até as principais correntes atuais da 

historiografia. Portanto, é um trabalho de historiografia. 

Palavras chave: Economia antiga, Egito Antigo, Historiografia. 

Title: New Perspectives of The Ancient Economy: The Case of Ancient Egypt. 

Abstract 

The present work deals with the discussion about the ancient economy, being the 

Egypt of the pharaohs as the specific object in this wide-ranging debate. Thus, the 

research comprises a wide discussion from the end of the nineteenth century, involving 

paradigmatic authors, passing through economic anthropology until the main current 

trends in historiography. Therefore, it is a work of historiography.  

Key words: Ancient Economy, Ancient Egypt, Historiography. 

Introdução: 

O objetivo da pesquisa consiste em apresentar um amplo painel crítico das principais 

correntes historiográficas acerca do debate da economia no Egito antigo.  As principais 

correntes historiográficas investigadas na pesquisa foram os primitivistas, modernistas, 

institucionalistas,substantivistas,formalistas e heterodoxos, representados pelos 

seguintes autores paradigmáticos: Karl Bücher, Eduard Meyer, Max Weber, Karl 

Polanyi, Jacob Janssen, Berry Kemp, Jérôme Maucourant, Edward Bleiberg, David 

Warburton e Norman Yoffee. A reflexão desses autores apresenta como traço 

marcante a interdisciplinaridade, mostrando-nos a importância de disciplinas como a 

Antropologia econômica, Sociologia, Economia e História. A possibilidade ou a 

impossibilidade de utilização de conceitos econômicos da sociedade capitalista na 

sociedade egípcia antiga é um dos elementos centrais do debate da economia antiga 

durante os séculos XIX e XX, não estando o Egito faraônico de fora de tais 

discussões. Esta perspectiva esteve fortemente atrelada ao desenvolvimento da 

História Social. Atualmente, com o desenvolvimento da Arqueologia e da História 
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cultural, novas temáticas têm emergido nos estudos da economia e sociedade do 

Egito antigo, em particular, o papel do Estado, a relação entre o público e o privado.   

 

Material e Métodos: 

Para o desenvolvimento deste trabalho de cunho essencialmente historiográfico, 

levou-se a cabo o levantamento e a leitura de fontes de caráter secundário sobre a 

economia antiga, em particular, dos autores paradigmáticos das correntes 

historiográficas acerca da economia e sociedade do Egito antigo.  Inicialmente, o 

tratamento de dados foi feito com os autores que iniciaram o debate da economia 

antiga: Karl Bücher, Eduard Meyer, e Max Weber. Posteriormente, articulou-se os 

dados levantados destes autores com um novo contexto em que o debate se situa no 

qual a Antropologia econômica assume um papel de destaque. Daí a importância do 

levantamento e tratamento dos trabalhos de Karl Polanyi, Jacob Janssen, Berry Kemp, 

Jérôme Maucourant, Edward Bleiberg e David Warburton. Esta etapa da pesquisa 

demandou um estudo mais aprofundado sobre o papel do Estado arcaico direcionando 

os estudos para teorias acerca do Estado antigo, em particular no terreno da 

Antropologia. Neste sentido, o trabalho de Norman Yoffee se mostrou mais útil no 

interior da hipótese que achamos mais adequada para a pesquisa. 

Resultados e discussão: 

O debate eclodiu na Alemanha do século XIX quando Karl Bücher formulou a 

“teoria do Oikos”, em 1893. Edward Meyer critica a teoria formulada por Bücher e 

apresenta a concepção de uma economia completamente desenvolvida tanto no plano 

industrial como capitalista, e assim, atribui para a economia antiga características 

semelhantes à economia capitalista (CARVALHO, 2011, p. 50). Weber apresenta para 

o Antigo Oriente Próximo, um Estado fortemente centralizado e burocrático que 

fortaleceu o papel do oikos real o que impediu o desenvolvimento da democracia e do 

capitalismo. Porém, é importante ressaltar que Weber criticou a burocracia prussiana e 

o socialismo de maneira bastante semelhante às críticas feitas sobre as sociedades 

burocráticas do Antigo Oriente Próximo (CARVALHO, 2011, p.p 59-65).  

A partir da década de 1940, a discussão ganha um novo fôlego amparada pela 

Antropologia econômica nos trabalhos de Karl Polanyi que defende a reciprocidade e a 

redistribuição como dominantes nas práticas de troca em tais sociedades em 

detrimento das relações mercantis. Uma releitura mais recente dos trabalhos de 

Polanyi se encontra nas reflexões de Jacob Janssen, Jérôme Maucouran e Edward 

Bleiberg. Janssen, afirma que a estrutura econômica do Egito antigo pode ser descrita 

a partir do princípio de redistribuição. (JANSSEN, 1994,p.136). Para Maucourant, 

mesmo que o excedente distribuído pela administração egípcia estivesse sujeito a 

troca, não significa evidencia de economia de mercado, pois, os bens não eram 

produzidos para a troca no mercado, mas para atender as necessidades domésticas e 

palacianas (MAUCOURANT, 1990, p.p 41-78). Bleiberg localiza cenas de mercados 
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ofertando aos mais variados gêneros alimentícios e prestação de serviços. 

(BLEIBERG, 2009, p.p. 7-9). 

David Warburton, diferente da escola polanyiana, caracteriza a “redistribuição” 

como um elemento parcialmente presente na economia e, que não marginaliza a 

economia de mercado (WARBURTON, 2003, p.156) O autor comete um grande 

equívoco ao minimizar o papel dos templos como entidade econômica. E sugere que 

os pagamentos feitos aos templos em forma de impostos eram apenas uma pequena 

parte da produção excedente, o que exige que a própria taxação implique a existência 

de outra economia, a de mercado – maior, porém invisível que constituía um traço 

dominante (CARDOSO, s/d, p.52-53). 

Os trabalhos de Berry Kemp apontam para a presença de uma forte demanda 

privada que se satisfazia independentemente do sistema público (KEMP, 1996, p.306), 

e como muito bem observado por ele, seria muita ingenuidade acreditar que os 

egípcios eram receptores passivos de um sistema estatal redistributivo. É a partir 

dessa reflexão que o trabalho de Norman Yoffee traz novas perspectivas à discussão, 

pois o autor coloca em xeque a assertiva de que os Estados arcaicos eram grandes 

sistemas territoriais governados por déspotas totalitários que controlavam o fluxo de 

bens, serviços, informações e súditos inertes (YOFFEE, 2013, p.28) Isto posto, o 

grande desafio será investigar até que ponto a centralização estatal no Egito Antigo foi 

um elemento de entrave na produção e trocas sociais. 

Conclusões: 

A utilização de conceitos da economia moderna para explicar a economia e sociedade 

do Egito obliterou por um longo tempo um “olhar” sobre as especificidades da 

economia a e sociedade egípcia, em particular, a existência de uma inter-relação entre 

a esfera pública e privada da economia. Investigar acuradamente os argumentos dos 

autores e o contexto no qual essas ideias foram gestadas era o que se propunha esta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
569 

 

Referências Bibliográficas: 

[1] BLEIBERG, E. Understanding the Ancient Egyptian Economy. Third 

International Congress for Young Egyptologists - Commerce and Economy in Ancient 

Egypt" to be held on September 25-27, Budapest, Hungary, 2009.  

[2] CARDOSO, C. F. Introdução à historiografia ocidental. Mimeógrafo, p.14.  

[3] CARVALHO, A. G. A Economia Antiga: História e Historiografia. Vitória da 

Conquista: Edições UESB, 2011. 

[4] ______. Historiografia e Paradigmas: A Tradição Primitivista-Substantivista e 

a Grécia Antiga. 2007. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Ciências Humanas 

e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, Niterói. 

[5] MAUCOURANT, J. Pratiques monétaires et individu en Egypte ancienne. 

Cahiers Monnaie et Financement,19 (1990)  

[6] MEYER, E. El Historiador y la Historia Antigua: Estudios sobre la teoria de la 

historia y la historia económica y política de la antigüedad. México – Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica, 1955. 

[7] POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000.  

[8] POLANYI, K.; ARENSBERG, M.; PEARSON, H.W. Comercio y mercado en los 

imperios antiguos. Tradução de Alberto Nicolás.Barcelona: Labor Universitaria, 1976.  

[9] SCHIAVONE, A. Uma História Rompida: Roma Antiga e Ocidente Moderno. 

Tradução de Fábio Duarte Joly. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2005. 

[10] WARBURTON, D. A. Economics, Anthropological Models and the Ancient Near 

East. Anthropology of the Middle East. Volume 4, Number 1, Berghahn Journals 2009.  

[11] ______. Macroeconomics from the beginning: The General Theory, Ancient 

Markets, and the Rate of Interest. Paris: Recherches et Publications, 2003. 

[12] YOFFEE, Norman. Mitos do Estado Arcaico: evolução dos primeiros Estados, 

cidades e civilizações. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2013. 

 

 

 

 
 

 



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 
570 

 

O MOVIMENTO NEGRO NO SERTÃO DA RESSACA – PAUTAS, 

REIVINDICAÇÕES E RESULTADOS EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA (1970 – 

2009).42 

       Lucas Lima de Andrade43, Francisco Carlos Cardoso da Silva 
(orientador)44 

 
Neste trabalho pretende-se analisar a questão do Movimento Negro na cidade de 
Vitória da Conquista, localizada no interior da Bahia, na região sudoeste, denominada 
inicialmente pelos conquistadores portugueses como “Sertão de Ressaca”. O 
Movimento Negro surgiu em Vitória da Conquista no final da década de 1970, 
inicialmente nomeado como Movimento de Consciência Negra, no entanto voltado 
muito mais para questões culturais, com a sua participação nos carnavais da cidade. 
Posteriormente é fundado os Agentes de Pastoral Negros – APNs, uma entidade 
nacional com mais de trinta anos de existência e com vinte anos de na cidade, 
atuando voltada para o combate ao racismo e a atenção às comunidades quilombolas, 
visto que Vitória da Conquista conta com cerca de trinta comunidades. Através disso, 
a presente comunicação almeja analisar o Movimento Negro contemporâneo nesta 
cidade do interior da Bahia, dando relevo às reações deste com as diversas práticas 
sociais com que interage, como também suas formas de combate ao racismo e aos 
estigmas que cercam a população negra brasileira há séculos. 
 
Palavras-chave: Movimento Negro, Sertão da Ressaca, Racismo 

THE BLACK MOVEMENT IN THE BACKWOODS OF HANGOVER-AGENDAS, 

CLAIMS AND RESULTS IN VITÓRIA DA CONQUISTA-BA (1970-2009). 

In this work intends to analyze the issue of the black movement in the city of Vitória da 

Conquista, in Bahia, in the southwestern region, called initially by the Portuguese 

conquerors as "backwoods hungover". The Black Movement emerged in Vitória da 

Conquista in the late 1970, initially named as black consciousness movement, however 

focused more to cultural issues, with their participation in the carnivals of the city. Later 

founded the Black Pastoral agents-APNs, a national entity with more than thirty years 

of existence and with twenty years in the city, focused on the fight against racism and 

the attention to Quilombola communities, since Vitória da Conquista has about thirty 

communities. Through it, this communication aims to analyse the contemporary black 

movement in this city in the interior of Bahia, giving relief to the reactions of this with 

the various social practices with which it interacts, but also their ways of combating 

racism and stigmas surrounding the Brazilian black population for centuries. 

Keywords: Black Movement, border of surf, Racism 

                                                           
42   Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB. 

43  Graduando em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e Bolsista de 

Iniciação Pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB. 

(lucas.andrade79@gmail.com) 

44  Professor do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas na Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia – UESB. Doutor em Ciências sociais com concentração em Antropologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. (scardosos@uol.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 
571 

 

INTRODUÇÃO 

Pretende-se neste projeto analisar a questão do Movimento Negro na cidade 

de Vitória da Conquista, localizada no interior da Bahia na região sudoeste, conhecida 

também como “sertão da ressaca”, suas lutas e desdobramentos, enfocando ainda em 

suas peculiaridades com relação à cultura e política. Faz-se necessário ainda o estudo 

sobre a identidade e subjetividade dos indivíduos que compõem o Movimento, para 

que assim possa se entender os motivos e objetivos de suas lutas.  

 De acordo com Gomes (2005) os primeiros episódios sobre a mobilização 

Negra organizada em um movimento se deram logo após um ano da abolição do 

trabalho escravo, com a chamada Guarda Negra (1088-1889) formada por libertos no 

vale do Paraíba, que reivindicavam a responsabilidade dos proprietários de escravos 

em relação àqueles nascidos livres e beneficiados pela por essa lei que previa destinar 

impostos para a educação dos filhos dos libertos. Mas suas lutas não se resumiam tão 

somente a isso nas primeiras décadas pós-emancipação. 

“Lutas por terra, autonomia, contratos, moradias e salários — e 

enfrentar a costumeira truculência — era reafirmar direitos interesses 

e desejos redefinidos, também, termos étnicos, coletivos e culturais. 

Havia muita coisa em disputa. Para a população negra não era 

apenas uma aposta num futuro melhor, mas o desejo de bancar o 

próprio jogo.” (GOMES, Flávio dos Santos.  egros e política (1888-

1937). p.12) 

 Posteriormente outras entidades surgiram, fortalecendo a mobilização Negra, 

como é o caso da Frente Negra Brasileira (1931-1937) e da Legião Negra (1932).  

 Na Bahia, em 1974 e 1978, são fundadas o Ilê Aiyê e o Movimento Negro 

Unificado (MNU), na cidade de Salvador.  

 O que pretendo também neste trabalho é estudar as relações que o Movimento 

Negro da cidade de Vitória da Conquista tem com este último citado, referencias e 

influências, sem deixar de analisar suas peculiaridades, pelo fato da cidade estar 

situada no sertão Baiano, e para que assim possa ser desconstruída a ideia de que só 

exista Movimento Negro nas grandes capitais. 

 Em Vitória da Conquista, o Movimento Negro surgiu no final da década de 

1970, denominado de Movimento de Consciência Negra, no entanto voltado muito 

mais para questões culturais, com a sua participação nos carnavais da cidade que por 

meio deste Movimento contou com a participação do MNU, Olodum e do Ilê Aiyê, 

entretanto a entidade durou apenas oito anos e se desfez por questões políticas. 
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           Em 1994 é fundado os Agentes de Pastoral Negros – APNs, uma entidade 

nacional com mais de trinta anos de existência e com vinte anos na cidade, atuando 

voltada para o combate ao racismo e a atenção as comunidades quilombolas, visto 

que Vitória da Conquista conta com 30 comunidades, e com os cursos pré-

vestibulares quilombola e Dom Climério, que conta com professores da rede municipal 

de ensino e alguns voluntários. 

Para tanto faz se necessário conhecer mais a fundo a história do Movimento, e 

a dos membros que o compõe. Suas influências, a cultura, a memória, os processos 

de produção de subjetividade, a construção de sua identidade étnica e social. Partindo 

do pressuposto da localidade a ser estuda e como ela interfere na configuração do 

grupo, e de seus membros, ou seja, como estes se relacionam com o meio em que 

vivem e com que o movimento tem contato, quais foram suas contribuições e que 

“ferramentas” são usadas para que seus objetivos sejam conquistados. 

   

MATERIAL E MÉTODOS 
  

  A metodologia até aqui empregada, foi primeiramente baseada em pesquisas 

de caráter exploratório na região de Vitória da Conquista a cerca do Movimento Negro 

nesta localidade, e, por conseguinte, nas análises que, em alguma medida, foram 

inspiradas no etnotexto, já que esse é, de acordo com Cardoso (2008) um 

procedimento metodológico utilizado por uma equipe interdisciplinar de pesquisa, cujo 

recurso característico consiste em deixar que os depoentes de uma dada comunidade 

construam um discurso sobre si mesmos, buscando os sentidos e os não-sentidos 

tecidos nas suas falas, em consonância com as suas práticas. Nesse sentido, a partir 

do etnotexto, podemos observar a formulação de referências identitárias de uma dada 

comunidade. 

 Para esta pesquisa exploratória foi necessário um Câmera Filmadora e um 

gravador de áudio. Trata-se de pesquisar as histórias de vida de pessoas que fazem 

parte do movimento negro, seu conhecimento, a memória, a cultura, os processos de 

produção de subjetividade, a construção de identidade étnica e social, seu cotidiano, 

sem deixar de verificar como seus membros articulam a identidade étnica com 

identidade nacional, ou seja, a forma de ser brasileiro e, por ultimo, como eles se 

relacionam com os brancos, como operam na diversidade, buscando entender não só 

a resistência como também a negociação, sua visão de mundo, sua religião, enfim, a 

forma  como essas coisas se articulam.  
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        Para tanto, é preciso ir ao campo, às escolas, às ruas, às feiras, aos terreiros e 

até aos Shoppings, levantar dados em arquivos públicos e cartórios, além de se 

proceder a uma investigação da bibliografia sobre o negro brasileiro e suas origens, a 

partir de um método etnográfico, quando, além da técnica pertinente, utilizaremos 

também os procedimentos como já foi dito, da história oral, avançando na produção de 

documentários. 

    Consistiu-se também na leitura e fichamento de livros e textos relacionados ao 

tema do projeto, com o objetivo de conhecimento e aprofundamento a cerca das 

problemáticas sugeridas pelo mesmo. Integrei e participei da reestruturação do núcleo 

de pesquisa e discussão intitulado de NERD: (Núcleo de Estudos Relacionados à 

Diversidade) no qual debatemos e expomos nossas ideias sobre o tema da pesquisa e 

demais temas que se articulam e que tem incomum o fato de serem minorias, 

discutimos a partir do que pensamos e das leituras propostas pelo núcleo. Pude 

participar de aulas em sala, com o orientador, e ainda de palestras fora da 

Universidade com o mesmo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Através desta pesquisa pude tomar conhecimento das entidades que 

representam o Movimento Negro em nível nacional e local. Suas influências, a cultura, 

a memória, os processos de produção de subjetividade, a construção de sua 

identidade étnica e social. Partindo do pressuposto da localidade a ser estudada e 

como ela interfere na configuração do grupo, e de seus membros, ou seja, como estes 

se relacionam com o meio em que vivem e com que o movimento tem contato, quais 

foram suas contribuições e que “ferramentas” são usadas para que seus objetivos 

sejam conquistados. 

 

CONCLUSÕES 
 

O Movimento Negro de Vitória da Conquista, através de suas manifestações 

trouxe grandes contribuições para a sociedade civil, sobretudo para a parcela negra da 

população da cidade que é por quem o movimento luta legitimamente por direitos 

historicamente negados, apesar das dificuldades encontradas como a descriminação 

racial e frente ao poder público o movimento segue em luta no combate ao racismo e 

por politicas públicas que contemplem a população negra que é maioria na cidade de 

Vitória da Conquista no Sertão baiano. 
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A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR E 

ALUNO DOS ANOS INICIAIS DA ESCOLARIZAÇÃO45 

Rita de Cássia Souza Nascimento Ferraz46, Lucimar Gracia Ferreira 47, Lúcia Gracia Ferreira48 

 

Resumo 

 

O presente trabalho objetivou investigar as ações dos professores na relação com o 

aluno e se estas se configuram em violência psicológica; mais especificamente 

identificar as ações dos professores que se caracterizam por violência psicológica no 

cotidiano escolar e analisar a visão dos professores sobre essas ações na relação 

professor-aluno. Considerando a especificidade da temática escolhida, fez-se uma 

opção metodológica pautada nas diretrizes e princípios epistemológicos da 

investigação qualitativa, caracterizada pelo seu caráter processual, construtivo-

interpretativo e dialógico. A pesquisa foi realizada em duas instituições públicas do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental. Foram participantes desta pesquisa, os 

professores e os alunos de 02 (duas) turmas do terceiro ano e 02 (duas) turmas do 

quarto ano do ensino fundamental das instituições. Para a coleta dos dados, foram 

utilizados os seguintes instrumentos: observação com recurso do diário de campo, 

videogravação e autoscopia. Os dados, ainda em fase de análise apresentaram 

inicialmente que a presença de ações de violência no cotidiano escolar em muito 

contribuem para o desenvolvimento de sentimentos de inferioridade e de incapacidade 

para as tarefas escolares, evidenciadas nas manifestações de desvalorização das 

crianças. Por isso, torna-se fundamental, no contexto escolar, o olhar atento do 

professor, sua escuta, suas intervenções permeadas por relações afetivas. O que se 

espera com esses resultados é pensar em ações que privilegiem uma prática 

educativa pautada em relações sociais e pedagógicas que contribuam para a 

superação das dificuldades vivenciadas nas relações entre professores e alunos.  

  

Palavras Chaves: Prática pedagógica; Relação professor-aluno; Violência psicológica.  

 

                                                           
45  Projeto de Pesquisa financiado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

46  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professora Adjunto - Centro de Pesquisa e Estudos 

Pedagógicos, ritaksouza@hotmail.com  

47  Graduanda em Pedagogia – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, bolsista de Iniciação 

Cientifica/UESB/FAPESB. lucimargracia@hotmail.com  

48  Professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB - Centro de Pesquisa e Estudos 

Pedagógicos/Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. luciagferreira@hotmail.com  

 

mailto:ritaksouza@hotmail.com
mailto:lucimargracia@hotmail.com
mailto:luciagferreira@hotmail.com


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 
576 

 

THE PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER 

AND STUDENT EARLY YEARS OF SCHOOLING 

 

Abstract 

 

This study aimed to investigate the actions of teachers in relation to the student and if 

these are configured in psychological violence; more specifically identify the actions of 

teachers who are characterized by psychological violence in everyday school life and 

analyze the teachers insight into these actions the teacher-student relationship. 

Considering the specificity of the chosen theme, there was a methodological choice 

guided the epistemological guidelines and principles of qualitative research, 

characterized by its procedural nature, constructive-interpretative and dialogical. The 

survey was conducted in two public institutions in the first segment of elementary 

school. Were participants in this study, teachers and students of two (02) of the third 

year classes and two (02) classes of the fourth year of primary education institutions. 

To collect the data, the following instruments were used: observation using the diary, 

video recording and autoscopy. The data still under analysis initially showed that the 

presence of violence actions in everyday school life in greatly contribute to the 

development of feelings of inferiority and inability to school work, evidenced in 

depreciation manifestations of children. Therefore, it is essential, in the school context, 

the watchful eye of the teacher, their listening, their interventions permeated by 

emotional relationships. What is expected from these results is to think of actions that 

favor an educational practice based on social and pedagogical relations that contribute 

to overcome the difficulties experienced in relations between teachers and students. 

 

Keywords: Teaching practice, student-teacher ratio, psychological violence 

 

Introdução 

 

Algumas posturas que professores imprimem nas suas relações com alunos 

que podem se configurar como práticas de violência psicológica focalizam questões 

conceituais e consequências para o desenvolvimento da criança. Na relação 

professor-aluno as ações dos professores que se caracterizam por apoio e ajuda nas 

atividades escolares, considerando, principalmente, a dimensão afetiva da mediação, 

promovem sentimentos positivos nas crianças, os quais devem estar presentes na 

relação professor-aluno e aluno-conhecimento. Por outro lado, intervenções 

inadequadas dos professores podem afetar negativamente a relação do sujeito com a 

própria aprendizagem e, consequentemente, com o objeto de conhecimento 

(NASCIMENTO, 2011). Este é o caso das ações de violência psicológica que, 
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considerando as definições da literatura (GARBARINO, 1993; AZEVEDO; GUERRA, 

2001), promovem danos no desenvolvimento do sujeito, principalmente na 

aprendizagem.  

O que a literatura mostra, portanto, é que os danos da violência psicológica 

para a criança envolvem todo o seu desenvolvimento e que esses efeitos deletérios 

podem seguir até a adolescência e a idade adulta (GAGNÉ, 2001; SNEDDON, 2003). 

Embora muitos autores concordem quanto ao fato de que a violência psicológica traz 

danos para o desenvolvimento da criança (HART, BRASSARD, 1991; MALO et al. 

2004), ainda são necessários estudos que tragam maior clareza a essa afirmação. 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as ações dos professores na 

relação com o aluno e se estas se configuram em violência psicológica. Mais 

especificamente, identificar as ações dos professores que se caracterizam por 

violência psicológica no cotidiano escolar e analisar a visão dos professores sobre 

essas ações na relação professor-aluno. 

 

Material e Métodos 

 

Considerando a especificidade da temática escolhida, fez-se uma opção 
metodológica pautada nas diretrizes e princípios epistemológicos da investigação 
qualitativa, caracterizada pelo seu caráter processual, construtivo-interpretativo e 
dialógico. A pesquisa foi realizada em duas instituições públicas do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental. Foram participantes desta pesquisa, os 
professores e os alunos de 02 (duas) turmas do terceiro ano e 02 (duas) turmas do 
quarto ano do ensino fundamental das instituições. Para a coleta dos dados, foram 
utilizados os seguintes instrumentos: observação com recurso do diário de campo, 
videogravação e autoscopia. Das filmagens, foram extraídas cenas da relação 
professor-aluno com situações que, de acordo com três julgadores em 
concordância, apresentaram atos com violência psicológica. Nas sessões de 
autoscopia, as cenas foram, então, editadas e apresentadas a cada professor, 
individualmente, solicitando que se manifestasse sobre elas. Para a coleta dos 
dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: observação com registro no 
diário de campo, vídeogravação e autoscopia. 

As transcrições das fitas com as cenas filmadas nas situações de sala de aula 

das crianças e os comentários registrados no diário de constituíram todo o material 

que foi analisado. Na sequência, procedeu-se a leitura do material, repetidas vezes, 

procurando familiarizar-se e se apropriar do mesmo com o objetivo de identificar e 

organizar os eixos temáticos e as categorias de análise. Estes se referiram às 

situações mais recorrentes surgidas no material analisado e foram estruturados de 

forma a possibilitar uma organização do material que conduzisse à compreensão dos 

objetivos da pesquisa. Este procedimento se constituiu em um processo minucioso de 

análise das transcrições das cenas vídeogravadas e dos comentários registrados no 

diário de campo. 



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 
578 

 

 O presente trabalho foi submetido à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.  

 

Resultados e Discussão  

 

As ações identificadas como violência psicológica foram: rejeição (não 

aceitação do comportamento da criança), humilhação (gritar com a criança, ameaçá-

la, empurrá-la e constrangê-la perante os outros) e indiferença (comportamento de 

omissão ou de negligência frente às necessidades acadêmicas, afetivas e de 

relacionamento da criança). Os resultados iniciais desse estudo, ainda que de forma 

rudimentar, destacam as situações que evidenciaram a falta de paciência das 

professoras em lidar com as crianças, não explicando os conteúdos ou não 

questionando se eles compreenderam a tarefa a ser feita. Essas ações ocorreram com 

frequência na prática educativa da professora A. Somente quando as crianças 

apresentavam alguma dúvida e questionavam, era que ocorria uma explicação dada 

pela professora. Os relatos da professora A confirmaram a insatisfação em ensinar, 

em promover a mediação do processo ensino-aprendizagem. Dato este confirmado, 

também na vídeogravação das cenas e nas observações: sempre aparentava estar 

nervosa e agitada, sem paciência para lidar com as crianças e raramente as auxiliava 

na execução das atividades. Segundo a professora, a frustração e a perda de controle 

do fazer docente justificavam a forma ríspida em responder e a demonstração de 

desprezo pelos alunos. O que marca é que enquanto realiza o trabalho docente, o 

professor precisa questionar-se quanto ao significado de suas ações, acerca de suas 

metas, cultivando o desejo de construir algo novo.  

Quando questionada acerca das suas ações, a professora justificava os 
comportamentos reativos manifestados, como reação às atitudes inadequadas dos 
alunos. Constatamos, então, que isso teria como consequência o não 
desenvolvimento de ações planejadas que pudessem realmente ajudar os alunos na 
superação das dificuldades. Isso reflete no entendimento de que a professora, 
realmente não apresentava um conhecimento teórico sobre o desenvolvimento 
humano de que esse tipo de ação de desvalorização da criança pode despertar, nela, 
um sentimento de incompetência para a execução das atividades propostas.  

Ao mesmo tempo, essas atitudes conduziram ao questionamento sobre por 

que a professora A não investia na melhoria da atividade pedagógica, ao invés de 

promover situações de humilhação para essas crianças que já apresentavam uma 

história de insucesso escolar. As manifestações verbais da professora confirmam que 

além da insatisfação, a má vontade em orientar as crianças que apresentavam 

dificuldades na aprendizagem. Fica claro, dessa forma que não houve um efetivo 

envolvimento da professora no ato de orientar a criança na construção do 

conhecimento. No entanto, deve-se ponderar pelo que observamos nas sessões de 

autoscopia, que as atitudes da professora podem representar uma condição de 

cansaço, de ter que lidar com situações para as quais, muitas vezes, o professor não 
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está preparado ou não tem o apoio institucional necessário para o enfrentamento das 

dificuldades do cotidiano escolar.  

Percebemos, neste sentido, que, muitas vezes, as dificuldades enfrentadas no 
cotidiano escolar são estabelecidas por relações de violência que marcam o 
desenvolvimento da criança. O problema, então, estaria nas características das 
interações capazes de desqualificar ou desvalorizar a criança. As ações da professora 
sobre os resultados escolares das crianças assumem um papel fundamental (atuação 
no espaço escolar). Destacamos, também, o efeito marcante que tem a violência 
psicológica no desenvolvimento da criança especialmente no seu processo de 
escolarização. 

 

Conclusões 

 
Consideramos que a violência psicológica também enseja motivos para futuros 

estudos que estão a exigir maiores conhecimentos que possam contribuir para as 
transformações dessas relações. As ações que privilegiem uma prática educativa 
pautada em relações sociais e pedagógicas que contribuam para a superação das 
dificuldades das crianças e, consequentemente, para a promoção de seu 
desenvolvimento. 
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Resumo: A partir do entendimento de que a Educação Infantil é uma área de pesquisa 

que tem se concretizado no cenário brasileiro, este trabalho buscou analisar a 

produção acadêmica sobre creches universitárias de 2000 a 2014, para isso, 

apresentou-se uma breve reflexão sobre a infância e a educação infantil, 

reconhecendo a mesma como primeira etapa da Educação Básica e a infância, 

valorizando a criança como um ser de direito, social e que produz cultura. A coleta de 

dados foi realizada no site da ANPEd (Associação Nacional de pesquisa em 

Educação) e no Banco de Teses e Dissertações da Capes, por serem consideradas 

de suma importância na área de pesquisas em Educação. Concluiu-se que os 

trabalhos analisados apontaram para a existência de alguns estudos nessa área, 

caracterizados pelas peculiaridades que dizem respeito a ela. Percebeu-se que, 

recentemente aumentou o número de pesquisadores que se interessam pela temática. 

  

Palavras-chave: Creches Universitárias - Educação Infantil – Infância 

Introdução 

 
 

A educação brasileira vem passando por intensas mudanças, em decorrência 

das transformações econômicas, políticas e sociais a nível mundial. Estas 

transformações foram ocasionando mudanças nas concepções de infância, 

considerada, hoje, uma etapa importante no processo de construção da cidadania. Os 

discursos sociais das últimas décadas destacam os temas creche e criança, 

constituindo o atendimento à criança como uma nova exigência social. Uma área que 

tem sido alvo de interesse de teóricos e pesquisadores que analisam questões 

pertinentes à educação da criança de 0 a 6 anos, resultando em algumas publicações, 

caracterizando um fortalecimento da área.    

Motivada pelo projeto de pesquisa sobre a História da Creche do Bem-Querer 

da professora Isabel Cristina, direcionei o meu estudo na realização da pesquisa 

bibliográfica da produção científica sobre as creches universitárias no período de 2000 

a 2014. Sabemos que além dessas instituições atenderem a uma necessidade dos 
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pais, de terem um local onde deixarem seus filhos para que assim eles possam se 

desenvolver de maneira integral numa fase importante da infância, sem dúvidas essas 

unidades de educação infantil dentro das universidades aumenta a qualidade de 

cursos como, Pedagogia, Psicologia, Odontologia, Medicina, Enfermagem, Nutrição, 

Administração e tantos outros que podem ser envolvidos na administração e cuidados 

dessas unidades universitárias. 

O meu objetivo é destacar o importante papel que a creche universitária tem, 

não somente pelo direito de ofertar educação para modalidade básica, garantindo 

esse direito às crianças, mas também por ser uma espécie de laboratório para as 

demais áreas do campo acadêmico. 

Material e Métodos 

 
Na primeira etapa do levantamento, foi selecionado os trabalhos publicados, como 

teses e dissertações. Essa seleção constituiu-se como “o exame minucioso dos 

dados.” (LAKATOS, 1992, p.166). Ao realizar-se a etapa de seleção decodificou-se os 

dados, e estes foram organizados em uma tabela. Posteriormente, foi realizada uma 

leitura dos trabalhos, identificando os temas, o referencial teórico que sustentou e 

orientou as pesquisas analisadas; a concepção de infância e de educação infantil. Na 

segunda etapa, analisou-se os dados, sendo que a análise nessa fase do trabalho se 

caracterizou como “[...] a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores.” (LAKATOS, 1992, p.168). 

 

Nesta pesquisa, foi possível identificar as concepções de educação infantil e 

infância, bem como o referencial teórico adotado nas pesquisas analisadas e os temas 

referentes educação infantil. 

 

Resultado e Discussão 
 

 

Ao analisar as produções da ANPED, constatamos 2 trabalhos, entre teses e 

dissertações, apresentados entre os anos 2002 a 2003. Tratando-se do Banco de 

teses e dissertações da Capes, chegamos a 3 trabalhos entre os anos de 2004 a 

2013. Percebemos que o levantamento de dados feito nessas plataformas digitais, 

revela uma pequena quantidade de publicações sobre a temática entre os anos 2000 a 
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2014, evidencia também, uma concentração de produções acadêmicas nas 

universidades que se localizam na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.  

De tal modo, os temas que mais se destacaram nesses trabalhos, além de 

alguns registros da trajetória de instituições infantis, são aqueles que dizem respeito à 

formação profissional, vinculada à prática pedagógica. A reunião desses trabalhos traz 

reflexões importantes sobre o estudo das creches universitárias, cada um com um 

enfoque e localidade diferente, mas todos defendendo a importância dessa unidade de 

educação e seus benefícios para a sociedade. Dentre eles destaco o trabalho ”A 

Trajetória da Educação Infantil na UFSM: 23 anos de história do Ipê Amarelo” da 

autora Vânia Maria Almeida da Silva. Um estudo bem elaborado que procurou 

compreender a história da constituição e desenvolvimento do Núcleo de Educação 

Infantil Ipê Amarelo na Universidade Federal de Santa Maria, buscando elementos de 

sua história recente, para, a partir disso, analisar a identidade deste espaço na 

Universidade. 

Considerando a totalidade dos trabalhos analisados, verificamos que 

Sônia Kramer é um dos referencias mais adotados nas pesquisas, por sua 

relevância nos estudos sobre infância e educação infantil, principalmente no 

que se refere às políticas públicas. 

 

Conclusões 
 

Analisando os dados do levantamento das produções acadêmicas sobre 

Creches Universitárias no Brasil encontramos resultados que nos remetem à 

história, constituição, dilemas e desafios da Educação Infantil no Brasil. Nesse 

sentido percebe-se que a Educação Infantil evoluiu ao longo dos anos 

acompanhando as transformações políticas, sociais e econômicas. A luta por 

creches nas universidades foi desencadeada por movimentos sociais, 

principalmente o movimento feminista e sindical, que reivindicam o atendimento à 

criança na faixa etária de 0 a 6 anos. Um importante argumento a favor da criação 

das creches universitárias foi o da legalidade, com a evocação do cumprimento de 

alguns direitos já conquistados na legislação. 
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OS MUNDOS DO TRABALHO NA IMPRENSA REGIONAL E LOCAL 

Marinéia Pereira Neves(FAPESB), Avanete Pereira Sousa²(Orientadora). 

RESUMO:O texto discute os mundos do trabalho na imprensa regional e local. Sendo 

o fazer jornalístico uma prática social, os jornais estão localizados num ponto de 
intersecção entre Estado, política e poder. Por meio dos textos neles publicados, 
podemos observar as mudanças ocorridas na sociedade, ao longo do tempo, 
continuações e rupturas, discursos opositores e favoráveis à situação vigente. Os 
periódicos Tribuna Regional e O Planalto, veiculados entre 1984 e 1987 na cidade de 
Vitória da Conquista,servem de fonte para a recuperação da memória histórica local e 
regional. Nas suas páginas é possível identificar a presença de sujeitos históricos 
(editores, articulistas, jornalistas, leitores etc.) que, com suas experiências 
singulares,exerceram influência sobre a vida política, cultural, social e econômica nos 
municípios da região sudoeste da Bahia. Por outro lado, os textos analisados, revelam 
a perfeita integração de Vitória da Conquista, em meados da década de 1980, às 
transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas em âmbito nacional. 
interiorização da indústria, greves e protagonismo dos trabalhadores e dos sindicatos 
na luta por direitos, surgimento das centrais sindicais e de outras entidades ligadas 
aos movimentos sociais, papel da justiça na mediação entre patrões e empregados 
são alguns dos temas postos em foco. 

Palavras-chaves: Fontes Históricas, Imprensa, Memória Social, Trabalho. 

THE  WORK OF THE WORLDS THE PRESS REGIONAL AND PLACE 

Abstract: The text discusses the worlds of work at the regional and local press. As 

the newspaper make a social practice, the texts are located at a point of intersection 
between state, politics and power, through them we can see the changes in society 
over time, continuations and ruptures, opponents speeches and favor the status quo. 
Periodicals Tribuna Regional e O Planalto, carried between 1984 and 198 7 both of 
Vitoria da Conquista are seen as a source for the analysis of the regional press 
expression I allow restructure the regional historical memory, since such historical 
subjects with their unique experiences strongly impacted the political, cultural, social 
and economic in their regions. However, the matters discussed in the two newspapers 
are the picture of the economic, political and social development of Brazil and, in 
particular, in Vitória da Conquista mid-1980s: Industry internalization, strikes and role 
of workers in rights for fight role of trade unions, trade unions and other entities in the 
central organization of the movements, the role of justice in mediation between 

employers and employees are among the topics brought into focus. 

Keywords: Historical Sources, Press, Social Memory, Work.  

INTRODUÇÃO: 

Em texto dedicado a discutir a presença dos meios de comunicação na vida humana, 
após a difusão do tipógrafo, McLuhan destaca:  

Socialmente, a extensão tipográfica do homem trouxe o 
nacionalismo, o industrialismo, os mercados de massa, a 
alfabetização e a educação universais. A imprensa apresentou 
uma imagem de precisão repetitiva que inspirou formas 
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totalmente novas de expansão das energias sociais. Como 
hoje sucede no Japão e na Rússia, a imprensa liberou grandes 
energias psíquicas e sociais no Renascimento, tirando o 
indivíduo de seu grupo tradicional e fornecendo-lhe um modelo 
de como adicionar indivíduos para formar uma poderosa 
aglomeração de massa. (MCLUHAN, 2007. p. 197).    
 

Os jornais estão localizados no ponto de intersecção entre Estado, política e 
poder. Podem reverberar o discurso oficial das classes dominantes ou se opor às 
esferas de poder. Os conteúdos veiculados pelos jornais, assim como dos demais 
meios de comunicação, refletem as mudanças conceituais ocorridas na sociedade. Os 
jornais são, assim, porta-vozes da sociedade. O fazer jornalístico interfere na 
realidade, na medida em que apontam para a possibilidade de mudanças ou 

contribuem para a aceitação do discurso hegemônico. Como prevê Francisco Rüdiger 

(apud Sosa, 2006. p. 119): 
 

O jornalismo consiste basicamente numa prática social, ligada 
ao movimento histórico da chamada esfera pública, ou seja, do 
processo de formação e informação da opinião pública. Nessa 
perspectiva, ele não é, por princípio, meio de manipulação ou 
esclarecimento social, mas uma forma de poder que se reveste 
destes aspectos, dos quais não pode ser em hipótese 
nenhuma dissociado, em função das condições ditadas pela 
práxis de cada época.  

 
 

 Refletindo sobre a relação entre imprensa e poder, Emiliano José afirma:  

 
Se o nosso olhar se concentra nas relações com a política 
especificamente, e nós nos dedicarmos a isso com mais 
ênfase, é necessário dizer que a nossa imprensa é 
profundamente partidária. Não creio estar revelando nenhuma 
novidade, mas a repetição de uma obviedade, talvez leve 
consigo a pretensão de fazer guerrilha com outra pretensa 
obviedade: a de que a imprensa é imparcial e 
apartidária.(JOSÉ, 1996.p.16.).  

 

Nelson Werneck Sodré salienta bastante a relação entre imprensa e poder 
assim como a atuação desta nos vários períodos da história brasileira em seu livro 
História da Imprensa no Brasil (1999. 4ª edição). 

Daí a importância dos jornais impressos como fontes para a escrita 
historiográfica: 

 

O estudo da imprensa vem se constituindo num dos elementos 
fundamentais para a reconstrução da história, que através do 
seu intermédio pode aproximar-se das práticas política, 
econômicas, sociais e ideológicas dentro dos diversos setores 
que compõem uma sociedade de forma dinâmica. (AGUIAR. 
2010.p. 05). 
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Em especial, os periódicos têm importância destacada no processo de 
construção da História dos Mundos do Trabalho, no âmbito local e regional. Nas 
páginas dos jornais é possível observar embates ideológicos, políticos, sociais, 
culturais, que expressam interesses de classes e de partidos. A análise de veículos de 
imprensa de expressão regional permite, inclusive, reorganizar a memória histórica 
regional, já que tais sujeitos históricos, com suas experiências singulares, abalaram 

e/ou alteraram fortemente a vida política, cultural, social e econômica. 
 

Materiais e métodos: 

A pesquisa teve início com a leitura da bibliografia técnica relativa à imprensa, à 

História Social do Trabalho, e à relação entre imprensa e sociedade. Em seguida, 
procedeu-se à atualização da base de dados sobre presença dos mundos do trabalho 
em publicações periódicas da região de Vitória da Conquista no século XX, abrigadas 
na hemeroteca do Arquivo Municipal e do Museu Regional de Vitória da Conquista. O 
projeto encerrou-se com a digitalização e análise de matérias selecionadas. 

Resultados e Discussão: 

Após a consolidação da base de dados, destacamos três matérias cujos conteúdos 
perpassavam diretamente pela reestruturação do trabalho e reorganização do 
movimento social, no contexto de redemocratização do país. A primeira matéria, 
intitulada Centro Industrial no Contexto do Município, foi publicada em 21 de novembro 
de 1984 no jornal Tribuna Regional, e tinha como escopo fazer um balanço da 
situação do Centro Industrial, inaugurado no ano de 1972, em Vitória da Conquista. A 
matéria põe em põe em destaque o “progresso econômico” vivenciado pela município 
e pela região desde a instalação do polo industrial e aborda diversos problemas 
relacionados à infraestrutura física destinada ao desenvolvimento das empresas, mas 
silencia quanto aos impactos sobre o mundo do trabalho. Estão ausentes informações 
relativas ao número de postos de trabalhos gerados ou às condições de trabalho dos 
operários empregados. Já em matéria datada de 09 de dezembro de 1985, com o 
título A Democracia e as Greves, o mesmo jornal se propõe a discutir a conjuntura 
política de redemocratização do país, na qual os trabalhadores rompiam, pouco a 
pouco, com as amarras impostas pela Ditadura Militar e demonstravam suas 
insatisfações para com a realidade do país. Já no jornal O Planalto, do dia 11 de julho 
de 1987, em matéria intitulada Negociações entre Trabalhadores e Cafeicultores voga 
sobre a greve dos catadores de café, sobre o impasse entre os trabalhadores e os 
fazendeiros e sobre a negociação no âmbito da Delegacia Regional do Trabalho e 
sobre o dissídio coletivo, garantido pela ação mediadora da Justiça do Trabalho. 
 
Conclusões: 
Em conjunto, as matérias analisadas retratam aspectos da situação econômica, 
política e social do Brasil e, em particular, de Vitória da Conquista em meados da 
década de 1980. As matérias selecionadas revelam acirrados debates, travados à 
época do redemocratização do país, sobre interiorização da indústria, mas também 
sobre o papel dos sindicatos e das centrais sindicais, ao lado de outras entidades 
representativas das demandas populares, na organização dos movimentos sociais. 
Outrossim, revelam a importância crescente de instâncias do poder executivo e do 
judiciário na mediação de conflitos entre patrões e categorias de trabalhadores. As 
possibilidades de pesquisa ofertadas pelos jornais indicam pela necessidade de 
preservação e disponibilização ao público dos acervos hemerotecários que, em Vitória 
da Conquista, estão a cargo do Arquivo Municipal, do Museu Regional de Vitória da 
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Conquista e o Laboratório de História Social do Trabalho da Uesb. 
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Álcool e sexualidade na adolescência49 

 
Maristela de Oliveira Meira50 

Luci Mara Bertoni51 
 
Resumo: Sabendo-se do alto consumo de bebidas alcoólicas existente em nossa 
cultura, e tendo em vista os resultados das mais variadas pesquisas que apontam para 
uma precocidade cada vez mais comum desta prática, que em contrapartida, se inicia 
muitas vezes no mesmo período das primeiras relações sexuais, este projeto teve 
como objetivo identificar como se dá a relação álcool e sexualidade na adolescência, e 
quais fatores que estimulam essas práticas no que diz respeito ao universo feminino. A 
adolescência é caracterizada por grandes mudanças, é nesse período que ocorre uma 
maior procura de aceitação na sociedade, o que muitas vezes pode levar a práticas 
danosas à saúde. Uma dessas práticas é o consumo de álcool, o que deixa a 
capacidade de raciocínio lógico comprometida, colocando em risco a saúde do 
adolescente e também dos indivíduos que o cercam. Além disso, é na adolescência 
que há uma vontade mais acentuada para a sexualidade, que quando atrelada ao 
consumo de bebidas alcoólicas, deixa o adolescente vulnerável às DST/AIDS e altera 
o funcionamento hormonal, dentre outros malefícios. 
 

Palavra chave: Adolescência; Álcool; Sexualidade. 
 

Alcohol and sexuality in adolescence 
 
ABSTRACT: It's well known that high consumption of alcohol is high in our culture. Many 
studies suggest that the practice of alcohol consumption starts during the adolescence. 
In this same stage of life, teenagers start also to explore their sexuality and initiate 
sexual activities. The objective of this project was to identify the correlation between 
high consumption of alcohol and the practice of sexual activity during adolescence in 
special among teenager girls. Adolescence is a period of life where physical 
transformations are happening constantly. During this stage adolescents crave 
acceptance by society and among their peers. Because of that urge of being accepted 
teenagers become vulnerable to be involved in unsafe activities that in many cases 
involve high consumption of alcohol. This high consumption of alcohol affects their 
ability to think straight leading the individual susceptible to engage in unsafe activists 
that can endanger himself/herself and others. Since sexual practice is intensify during 
adolescence, if combine with unsafe consumption of alcohol, it can lead the teenager 
to become vulnerable to be infected by sexual transmitted diseases that includes AIDS; 
it can alter his/her hormonal function and others unhealthy consequences. 
 
KEYWORDS: Adolescence; Alcohol; Sexuality. 
 
Introdução 
 

Em nossa atualidade, muitas questões têm se levantado acerca das drogas. 

Tendo como referência o período da adolescência, pode-se verificar, segundo o que 
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foi dito por Chastinet (2003), que as estatísticas em relação ao uso de drogas só têm 

aumentado e cada vez mais precoce. Considerando que somos um país que tem o 

hábito de consumo de bebidas alcoólicas, desde a infância ou adolescência, muitos 

acabam sendo influenciados a beberem cada vez mais cedo. As relações sexuais, de 

modo geral, iniciam nesta mesma fase. Assim, a proposta de pesquisa é buscar 

entender como se dá a relação de ambas as práticas e quais fatores estão 

influenciando e/ou estimulando os adolescentes, particularmente, as meninas. 

Mais suscetível às influências externas (STRAUCH, 2003), é na busca de um 

lugar onde possam se sentir inseridos, que muitos adolescentes acabam aderindo às 

práticas de um determinado grupo, sem noção dos riscos que correm. Uma dessas 

práticas é o consumo de álcool, que em se tratando das relações sexuais, pode 

provocar danos seríssimos à saúde do adolescente. 

Mesmo sabendo que as meninas não são as únicas afetadas pelo uso abusivo 

do álcool52, a preferência em estudar os efeitos causados pelo álcool na esfera do 

mundo feminino se justifica, pois auxiliará na formação das adolescentes deixando-as 

preparadas para qualquer situação referente a sua sexualidade, bem como ajudando a 

prevenir o uso/abuso de drogas. 

 
Material e Métodos 
 

A partir de levantamento bibliográfico, analisei quais as implicações 

decorrentes do uso de bebidas alcoólicas nas relações sexuais femininas na fase da 

vida compreendida entre 12 e 18 anos, o período que corresponde ao que chamamos 

de adolescência. 

Mesmo tendo políticas públicas de prevenção que auxiliam no combate a 

práticas danosas para a saúde dos adolescentes, os resultados apontaram que 

problemas antigos ainda aflige a população brasileira. A AIDS, por exemplo, nas 

últimas décadas passou a ser mais diagnosticada nas mulheres, sendo que em anos 

atrás era mais frequente entre pessoas do sexo masculino. A baixa escolaridade e as 

relações desiguais entre os sexos são um dos principais fatores que contribuem para 

essa estatística, um dos pontos é “a dificuldade que elas têm de negociar com o 

parceiro o uso de preservativo” (SAMPAIO, SA TOS, CALLOU E SOUZA, 2011, p. 

175) o que deixa evidente a forte cultura machista existente e que influencia na maior 

                                                           
52  Os meninos também não estão isentos dos malefícios sociais e biológicos oriundos do 

consumo alcoólico. Questão de virilidade, o menino que não “toma porre” é taxado de fraco, 
ou “careta”. 
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contaminação das meninas. Por isso, as pesquisas e o estudo destes problemas nos 

auxiliam na formação social e individual, no intuito de coibir práticas danosas a nossa 

saúde. 

 
Resultados 
 

A palavra droga é usada para designar todas as substâncias, natural ou 

produzida em laboratório, capaz de modificar o sistema nervoso. Quando utilizada por 

recomendação médica, são de extrema importância para manutenção de uma vida 

saudável (LAPATE, 2001). Por se tratar de substâncias que modificam o 

comportamento e o psiquismo, são denominadas drogas psicotrópicas ou psicoativas, 

classificadas em três grupos distintos segundo os seus efeitos: estimulantes, 

alucinógenas e depressoras. As substâncias estimulantes induzem uma aceleração 

funcional do cérebro. As alucinógenas são “drogas que provocam distúrbios no 

funcionamento do cérebro, fazendo com que ele passe a trabalhar de forma 

desordenada” (LAPATE, 2001, p. 32). As drogas depressoras diminuem a atividade 

mental. As bebidas alcoólicas em geral, fazem parte deste grupo (LAPATE, 2001). No 

Brasil apesar de ter seu uso proibido por lei para menores de 18 anos, o álcool é 

vendido e consumido livremente pelos adolescentes (AMATO, 2010). 

O conceito de adolescência foi utilizado e aceito após reunião da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), em 1974. Os critérios utilizados foram: 

desenvolvimento dos órgãos sexuais, estados psicológicos de identificação com a vida 

adulta, e razoável independência financeira. Assim ficou definido que o período da 

vida entre os 10 e 20 anos seria a adolescência (REIS e ZIONI, 1993). A definição 

aqui utilizada é a mesma contida no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(BRASIL, 1990) que estabelece o período entre 12 e 18 anos como a fase da vida 

correspondente à adolescência. Nesse sentido, analisei o que leva as meninas desta 

faixa etária a beber e como esse hábito interfere na sua vida sexual. 

Segundo Beatriz Cesar (2006), o alcoolismo feminino é caracterizado, na sua 

maioria, por mulheres vítimas de algum tipo de violência física/sexual sofrida quando 

criança ou mesmo durante a adolescência por algum parente próximo. Numa pesquisa 

realizada em New Jersey (EUA), citada por Tatiana de Castro Amato (2010), apontou 

que o uso de álcool e outras drogas entre adolescentes estão relacionados ao início 

da atividade sexual precoce. Pesquisas comprovam “que o envolvimento em 

comportamento sexual de risco e em brigas é mais provável de ocorrer sob o efeito do 

álcool” (AMATO, 2010, p. 7). Um exemplo de comportamento sexual de risco é o 
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Barebackou Barebacking que significa atos sexuais, mas que nas redes sociais 

significa “sexo sem camisinha” (SILVA, 2010). Tendo como argumento o incômodo 

causado pela camisinha, homens e mulheres praticam sexo desprotegido sem pensar 

nos riscos de se contrair alguma DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), como 

Sífilis, hepatites virais, e a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que é 

transmitida via relação sexual ou por objetos perfurantes infectados pelo vírus HIV 

(vírus da Imunodeficiência Humana). 

Os hormônios também são afetados pela ingestão de bebidas alcoólicas, além 

da vulnerabilidade a outras drogas, o álcool pode diminuir “os níveis plasmáticos de 

estradiol e progesterona, diminuição ou ausência de menstruação, infertilidade e perda 

dos caracteres sexuais secundários” (LAPATE, 2001, p.117) como seios e pelos. 

 
 

Considerações Finais 
 

O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Proibida para 

adolescentes, observamos que é vendida e consumida cada vez mais precoce. 

Verificamos que um dos fatores que leva as meninas a beberem é o fato de ter sofrido 

violência física/sexual na infância. Além disso, o hábito de beber relacionado com as 

primeiras relações sexuais deixa as meninas vulneráveis às DST/AIDS, brigas etc. 
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A EXPERIÊNCIA DISCENTE NO CURSO DE LICENCIATURA EM 
GEOGRAFIA DA UESB: MEMÓRIA E LEMBRANÇAS 

Mateus Araújo da Silva53, Geísa Flores Mendes54 

RESUMO 

O presente estudo é um desdobramento de uma pesquisa maior que tem como 
objetivo principal analisar a memória e as representações do Curso de Geografia da 
UESB. Assim, nesse projeto específico são abordadas as lembranças e memórias 
deixadas pelo referido curso nos discentes. Para esse fim foram elaborados roteiros 
de entrevistas e esses aplicados aos sujeitos sociais que fizeram parte do quadro de 
discentes do curso ao longo de seus quase trinta anos de existência. Realizou-se, 
também um levantamento teórico acerca das categorias de análise que dariam suporte 
teórico à temática proposta. Os dados coletados foram categorizados e, em 
articulação com o referencial teórico estabelecido foi possível identificar e analisar os 
aspectos mais marcantes do Curso para os sujeitos que por ele tornaram-se 
licenciados. Foi possível, também, perceber as recordações mais marcantes presentes 
na memória daqueles que fizeram parte dessa pesquisa.  
 

Palavras-chave: Lembranças. Licenciados. Memória. 

A STUDENT EXPERIENCE NO DEGREE COURSE IN GEOGRAPHY UESB : 
MEMORY AND SOUVENIRS 

 

ABSTRACT 

This study is an offshoot of a larger research that has meant to examine memory and 
representations of Geography Course of UESB . Thus, in this particular project deals 
with the memories and memories left by students in that course . To this end interview 
scripts were developed and applied to these social subjects that were part of the 
framework of the course students throughout its nearly thirty years of existence. It was 
held , also a theoretical survey about the categories of analysis that would give 
theoretical support to the proposed theme . The collected data were categorized and , 
in conjunction with the established theoretical framework was possible to identify and 
analyze the most striking aspects of the course for the subjects that he became 
licensed . It was also possible to realize the most striking memories in the memory of 
those who took part in this research. 
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Keywords: Memories. Graduates. Memory. 
 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa ora apresentada está pautada na perspectiva de análise da 
experiência discente no Curso de Licenciatura em Geografia da Uesb pelo viés da 
memória e das lembranças. 

O projeto teve como propósito a análise das percepções dos discentes que 
fizeram parte do curso de Licenciatura Plena em Geografia da Uesb na busca de 
identificar os elementos que mais marcaram a vida destes ao longo de suas trajetórias 
acadêmicas.  

A experiência acadêmica em um curso de Graduação é uma etapa significativa 
na vida de qualquer pessoa, pois consiste numa fase de aprofundamento e 
amadurecimento daquilo que se deseja alcançar profissionalmente. Assim, a pesquisa 
se pautou nos seguintes questionamentos: Quais permanências mais se evidenciam 
na memória dos discentes do Curso de Geografia da Uesb?  Quais elementos mais os 
marcaram ao longo da formação acadêmica? Tais questões instigaram o 
desenvolvimento da pesquisa e foram exploradas no decorrer da mesma.  

O suporte teórico da categoria memória permitiu o conhecimento de 
acontecimentos que fizeram parte da vida dos sujeitos sociais, tanto no plano 
individual quanto na coletividade. Destaca-se a importância da utilização dessa 
categoria nos estudos acadêmicos, tendo em vista que com o aceleramento dos meios 
informacionais os fatos que marcaram/marcam determinado ser e/ou grupo social 
podem cair no esquecimento de forma avassaladora, impossibilitando que futuras 
gerações ou até mesmo integrantes que vivenciaram determinado fato percam o 
sentimento de identidade e valorização de um passado enriquecedor para a 
constituição de acepções do presente e do futuro.   

Nessa perspectiva, elucida-se a importância do conhecimento e registro de 
aspectos da memória para o Curso de Geografia da Uesb, pois esse vem contribuindo 
para a formação de profissionais há 30 anos. Assim, muitos alunos já passaram por 
esse Curso e, para que fosse possível registrar os fatos que os marcaram fez-se o uso 
da categoria anteriormente mencionada. Assim, mantém-se viva a história do curso 
desde o seu surgimento até os dias atuais. E esse subprojeto de pesquisa tornou 
possível o conhecimento das lembranças que foram mais mencionadas por alguns 
discentes que por essa instituição conseguiram o diploma de Licenciado em 
Geografia. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O universo da pesquisa está pautado nas memórias dos discentes que se 
graduaram pelo Curso de Geografia da Uesb. Para a execução do estudo foram 
elaborados questionários e roteiros de entrevistas e os mesmos foram aplicados aos 
licenciados em Geografia pela Uesb. Posteriormente foi feita a categorização dos 
resultados obtidos com ênfase nas memórias e lembranças que ficaram registradas ao 
longo da trajetória acadêmica dos discentes. Toda a análise foi feita com base no 
arcabouço teórico adotado para a temática proposta.   

   
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com o alicerce das narrativas foi possível conhecer e compreender os 
elementos que ficaram marcados na memória dos sujeitos sociais que passaram pelo 
Curso de Geografia da UESB na condição de discentes. E sobre a narrativa Squire 



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 
595 

 

(2014) destaca que ela pode operar em diversos meios, inclusive em elementos 
imóveis, dependendo apenas de uma série de signos sem atrelar aos símbolos.  
Nessas narrativas destaca-se o caráter de lembranças que os licenciados 
evidenciaram no transcorrer da pesquisa, sobre a relevância do curso para a vida 
deles. Esses sujeitos sociais fizeram parte de um grupo em que puderam compartilhar 
de acontecimentos semelhantes. No entanto, apesar de estarem em um coletivo 
algumas percepções são diferenciadas. Sendo assim, Halbwachs (1990, p. 37) 
enfatiza que: 
 

[...] A memória coletiva não explica por si mesma todas as nossas 
lembranças e, talvez, que ela não explica por si mesma a evocação 
de qualquer lembrança [...] Haveria então, na base de toda a 
lembrança, o chamado a um estado de consciência puramente 
individual 
 

Como explana o autor a memória coletiva faz-se presente em todos os sujeitos 
sociais que vivenciam determinado acontecimento em um mesmo grupo, porém há 
elementos que são evidentes para uns e esses mesmos podem não ser para outros, 
sendo assim, aflora nesse grupo, também, o sentimento individual das lembranças, o 
que demonstra a pluralidade de emoções dentro de um mesmo ambiente de 
convivência.  

Dentro do universo proposto por este trabalho que é a analisar lembranças e 
memórias deixadas pelo curso nos seus licenciados, o elemento mais citado por eles 
foram as aulas de campo. Nas narrativas, os egressos falam sobre a aula de campo 
como sendo: “Aulas memoráveis, com professores que deram um verdadeiro show de 
conhecimento; discussões onde aprendi muito mais do que lendo um livro todo; uma 
explicação excepcional em aula de campo na beira da estrada são alguns dos 
exemplos que me marcaram durante o curso.” (Licenciado em Geografia no ano de 
2013). A aula de campo no curso de Geografia é fundamental para que o futuro 
professor possa associar os conteúdos teóricos com a prática, o que torna o processo 
de aprendizagem mais didático, com a abordagem de elementos do cotidiano dos 
sujeitos sociais. Essa lembrança das aulas de campo são relatadas pela maioria dos 
sujeitos da pesquisa e sobre essa perspectiva Halbwachs (1990, p. 25) destaca que: 

 
Certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre 
nossa lembrança, mas também sobre a dos outros, nossa confiança 
na exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma 
experiência fosse recomeçada, não somente pela mesma pessoa, 
mas por várias. 
 

 Outros elementos emergiram como fatores que marcaram as trajetórias 
acadêmicas dos licenciados pelo curso de Geografia. No depoimento de um aluno, 
apresentado a seguir, percebe-se a ênfase de novos laços sociais de amizade, o 
relevante papel do professor para a construção do aprendizado em Geografia e a 
importância de eventos e congressos que os mesmos participaram: 
 

[...] fiz vários amigos que convivo até hoje, podendo dizer que somos 
inseparáveis, pois já se passaram 10 anos de amizade. Professores 
marcantes para o meu entendimento da Geografia sem falar das 
aulas de campo e congressos que são importantes para o nosso 
aprendizado e interação com os demais colegas e professores 
aumentando nosso campo de conhecimento. (Licenciado em 
Geografia no ano de 2007).  
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 No amplo universo de falas expressas pelos sujeitos da pesquisa há elementos 
singulares que esses consideraram marcantes e essa singularidade evidencia tanto o 
caráter individual (determinado aspecto é citado por apenas um sujeito do mesmo 
grupo) quanto o caráter coletivo quando determinado aspecto é citado por vários 
membros de um mesmo grupo. Sobre esses aspectos Pollack (1992, p. 204) enfatiza 
que:  
 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 
fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 
coerência de uma pessoa ou um grupo em sua reconstrução de si.  
 

Essa singularidade de aspectos que marcaram os discentes é perceptível na 
seguinte afirmação: “Muitas coisas que acontecem fora da sala de aula nos marca 
mais do que as experiências da sala. Um dos fatos mais marcantes foram os 
movimentos estudantis que sempre via e participava [...].” (Licenciado em Geografia 
no ano de 2012). Halbwachs apud Mendes (2004, p. 52) enfatiza que: “A memória 
individual se apoia, portanto, na memória social”. Assim, de acordo com Halbwachs, 
toda história de nossa vida faz parte da história social. Como exposto, a memória 
ainda que também individual está incontestavelmente atrelada ao contexto social, 
nesse caso, a percepção individual ocorre concomitantemente a uma coletividade, ou 
seja, dentro de um mesmo grupo há partilha de memórias, mas pluralidade nas 
acepções.  
 
CONCLUSÕES 
 

As memórias e lembranças impressas em cada sujeito da pesquisa possibilitam 
vislumbrar e conhecer a importante contribuição que a vivência no Curso de Geografia 
da Uesb deixou. Nos relatos é perceptível a valorização do aprofundamento do 
conhecimento geográfico por meio das aulas de campo, a interatividade com os 
professores que contribuíram para a formação acadêmica e que juntamente com os 
colegas aumentaram os laços afetivos. É valido também destacar a pluralidade de 
significações que o curso imprimiu nos discentes que por ele foram licenciados.   

A consolidação da pesquisa ora apresentada revela os desdobramentos de 
uma pesquisa de universo maior, e nesse fragmento foi possível se debruçar sobre os 
acontecimentos que ficaram registrados na memória dos discentes, o que elucida o 
papel fundante de pesquisas que abordem a categoria Memória, pois estas 
possibilitam o conhecimento de uma história em que os elementos vivenciados por um 
mesmo grupo em diferentes temporalidades possam ser registrados.   
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PROCESSOS AUTORITÁRIOS E DITADURA MILITAR: SUA INCIDÊNCIA 
SOBRE O PASSADO E O PRESENTE DA EDUCAÇÃO BAIANA 

 
 

Mércia Caroline Sousa de Oliveira 

Lívia Diana Rocha Magalhães 

 
 
RESUMO:  
O presente relatório é resultado final da pesquisa - Processos autoritários e ditadura 
militar: sua incidência sobre o passado e o presente da educação baiana, por meio do 
rastreamento, catalogação e uma primeira classificação dos conteúdos dessas fontes 
documentais visando o entendimento das principais preocupações apresentadas 
naquele momento e sua relação com o presente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Política Educacional; Fontes Documentais; Ditadura Civil-Militar. 
 
 
AUTHORITARIAN PROCESSES AND MILITARY DICTATORSHIP : YOUR IMPACT 

ON THE PAST AND THE PRESENT OF EDUCATION BAIANA 
 
 
RESUME: 
This report is the end result of the research - authoritarian and military dictatorship 
Process : their impact on the past and present of Bahia education, by tracking , 
cataloging and initial classification of these documentary sources contents toward an 
understanding of the main concerns raised in that time and its relationship to the 
present. 
 
 
KEYWORDS: Educational Policy; Documentary sources; Civil - military dictatorship. 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

A pesquisa Processos autoritários e ditadura militar: sua incidência sobre o 
passado e o presente da educação baiana visou o rastreamento, catalogação e 
análise de fontes documentais em acervos públicos e privados localizados na cidade 
de Vitória da Conquista - BA, no que tange a política educacional baiana, entre as 
décadas de 1960 a 1980 bem como os fatores que contribuíram para a efetivação 
desta política nos âmbitos local/regional.  

Essa pesquisa proporcionou um maior entendimento da política educacional 
durante a ditadura civil-militar, no município de Vitória da Conquista, uma vez que 
observamos que as noticias sobre a educação  naquele momento parecem indicar que 
continuam sendo consideradas no presente: aumento de escolas, preocupação com a 
educação de jovens e adultos, com ensino técnico etc., naturalmente guardadas as 
suas diferenciações políticas e didáticas.  

A pesquisa propiciou o levantamento e a organização de importantes fontes 
para o estudo da História da Educação no período em foco, reunindo documentos 
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espalhados por vários lugares. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
 

A pesquisa foi realizada por meio da perspectiva histórico-documental, com a 
utilização de fontes escritas e imagéticas encontradas em arquivos públicos e privado 
de Vitória da Conquista. 

Ao todo, localizamos 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 
 

Foram encontrados projetos de lei, livros de atas, leis, resoluções e 
correspondências relacionadas com a política educacional, registros /iconográficos 
sobre o encontro de representantes do MOBRAL no município de Vitória da Conquista, 
jornais que noticiavam, propostas para o ensino infantil até a educação superior, como 
também reivindicações estudantis e docentes; carência de verbas para a melhoria da 
educação, campanhas e apresentação de programas, a fim de sanar os déficits do 
ensino. Como também foram identificados jornais de oposição ao regime, de cunho 
estudantil, apresentando os focos de resistência existentes no estado da Bahia além 
de informar perseguições aos considerados subversivos, entre as décadas de 1960 – 
1980. 

O Plano Integral de Educação e Cultura – PIEC, Plano apresentado para a 
Educação na Bahia, comparece noticiado e implementado em Vitória da Conquista. 
Por meio da análise das fontes documentais verificamos a aplicação do PIEC. Entre 
outros registros há informações acerca das mudanças curriculares na educação 
básica, criação de escolas técnicas, a exemplo dos Centros Integrados de Educação e 
Colégios Polivalentes, oferta de créditos educativos e a aplicação de programas 
compensatórios como o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

O ensino superior no País também foi reformado. Através da Lei nº 5.540/68, 
eliminou-se a cátedra, houve a fragmentação das Faculdades por disciplinas e áreas 
especializadas do conhecimento, criação de um sistema de créditos das disciplinas, 
unificação do vestibular que, passou a ser classificatório, fazendo com que a 
responsabilidade pela inclusão ou exclusão do candidato na universidade, fosse 
atribuída ao próprio estudante, uma vez que, o vestibular deixaria as vagas existentes 
disponíveis para todos, dependendo somente da “vontade e capacidade” de cada um, 
inserindo assim, um pensamento meritocrático como uma forma de ocultar a 
insuficiência de vagas ofertadas para o ensino superior.  

 Tal reforma, implicou também em uma mudança de configuração no quadro 
profissional do professorado de 1º e 2º graus, uma vez que foram criadas várias 
Faculdades de Formação de Professores como medida conciliar entre a formação de 
um quadro docente que atendesse à nova demanda prevista na 5.692/71, que reformo 
o antigo ginásio, ampliando a escolaridade obrigatória no País. 

O MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização)  surge como prioridade, 
entre as demais políticas, com a tarefa de promover educação continuada e a 
alfabetização funcional de adultos analfabetos, notícias de jornais durante toda a 
década de 1970, trazem informes acerca de cursos profissionalizantes, balcões de 
emprego e alfabetização (Tribuna do café, 21/07/1978; 05/07/1978). No entanto, a 



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 
599 

 

partir de 1975 já é possível ver pelas notícias, críticas a esse programa como o do 
Jornal Opinião, que na edição publicada no dia 31/10/1975 noticia que o “MOBRAL 
não é mais aquele” e traz relatos de professores sobre o desempenho do programa 
(Jornal Opinião, 1975; Tribuna do Café, 05/07/1978 e 21/07/1978). 
 
CONCLUSOES 
 

Do que foi proposto, podemos observar que as políticas propostas pelo 
governo militar alcançaram o município de Vitória da Conquista, ou seja, 
operacionaliza-se  o sistema educacional planejado dentro da ótica do mercado de 
trabalho, provendo um Ensino Médio que atendesse às massas e por outro lado, um 
Ensino Superior, reservado para atender as demandas de formação de professores 
para esse mesmo nível de ensino conforme fora previsto pela lei 5.692/71 e a reforma 
Universitária 5.540/68.  

Defendia-se publicamente a profissionalização da escola média com o objetivo 
de contenção das aspirações ao ensino superior e estabelecendo relações entre a 
necessidade contextual de formação de quadros para a indústria, as interferências 
e/ou influências internacionais neste processo e a formação da classe trabalhadora no 
contexto político e social. 

O fato é que a pesquisa nos aproximou e permitiu o levantamento, organização 
e sistematização das fontes para o nosso futuro estudo monográfico no curso de 
pedagogia, entre outras possibilidades encontradas no estudo.  
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DIVERSIDADE SEXUAL E EDUCAÇÃO: DESVELANDO A VIOLÊNCIA CONTRA 

LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, NOS ESPAÇOS 

ESCOLARES 

 

                  EVANGELISTA, Nadila Jardim, SANTOS, João Diógenes Ferreira dos. 

  

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados do projeto 

de pesquisa Diversidade Sexual e Educação: desvelando a violência contra gays, 

lésbicas, travestis e transexuais. A pesquisa objetiva é estudar as várias formas de 

homofobia enfrentadas, cotidianamente, por jovens lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais, estudantes dos ensinos médio e superior da cidade de Vitória 

da Conquista - BA. Para tanto, utilizamos o instrumento metodológico da entrevista 

semiestruturada, entrevistando discentes que se autodeclaram lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB e duas escolas de ensino médio da cidade em questão. Os dados qualitativos 

foram analisados com base no arcabouço teórico desenvolvido nesta pesquisa. 

Analisamos, por meio deste arcabouço e os dados qualitativos, que a homofobia se 

manifesta em diferentes formas, no espaço escolar, e que esta violência deixa marca 

nos sujeitos, as quais “não podem ser nomeadas”, como afirmou um dos 

entrevistados. A heteronormatividade, o sexismo, o machismo e o heterossexismo são 

as principais ideologias legitimadoras das diversas formas de violência contra lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais na escola e na sociedade em geral. 

Palavras-chaves: Diversidade Sexual. Educação. Homofobia. Violência.  

 

SEXUAL DIVERSITY AND EDUCATION: UNVEILING THE VIOLENCE 
AGAINST LESBIANS, GAYS, BISEXUALS, TRANSVESTITES AND 
TRANSSEXUALS INDIVIDUALS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT 

 

Abstract: This paper aims to present the results of the research project Sexual 
Diversity and Education: Unveiling the violence against lesbians, gays, bisexuals, 
transvestites and transexuals individuals in the school environment. The research 
object is to study the many ways of homophobia faced, daily, by young lesbians, gays, 
bisexuals, transvestites and transexuals, high school and college students, from the 
city of Vitória da Conquista - BA. To achieve this goal, we will use the methodological 
tool of the semi-structured interview, interviewing students from the Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia who declare themselves lesbians, gays, bisexuals, 
transvestities and transexuals and two other high school institutions from the city above 
quoted. The qualitative data were analysed by the theorical framework developed in 
this research. We analysed, throughout this framework, and the qualitative data, that 
homophobia manifests itself in different shapes, in the school environment, and that 
this violence leaves its spot on the individuals, “that can not be named”, according to 
one of the interviewees. The heteronormativity, the sexism, the male chauvinism and 
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the heterosexism are the main legitimating ideologies of the several type of violences 
against lesbian, gay, bisexual, transvestites and transsexual individuals in school and 
in society. 
 
Keywords: Sexual diversity, Education, Homophobia, Violence. 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar, no ambiente escolar da 

cidade de Vitória da Conquista, as diferentes formas de manifestação da homofobia. 

Este fenômeno se substância na lógica binária que cria a oposição entre 

masculino/feminino, heterossexualidade/homossexualidade, que determina, subjuga e 

exclui o outro do convívio a partir do entendimento ideológico que a 

heterossexualidade é normal, natural, moral e legal (LOURO, 2000). 

A questão da violência relacionado a comunidade LGBT, nos espaços 

escolares de Vitória da Conquista, é um desafio de todos e todas, pois a instituição 

escolar está ligada na formação de jovens, não apenas no ensino-aprendizagem, mas 

também como espaço de sociabilidade, possibilitando, assim, novas experiências. 

Além disso, a vida de cada jovem é determinada por ações do dia a dia, ainda é visto 

que as práticas pedagógicas reproduzem o sexismo, o machismo, o racismo e as 

ideologias homofóbicas, em toda trajetória educacional.  

A escola não é a única instituição que se manifesta a homofobia, no cotidiano 

destes jovens, outras instituições, como a família, a religião, o trabalho, entre outras, 

também esta violência se manifesta. No entanto, a escola contribui para formação do 

sujeito e são tecidas experiências com outras pessoas. Por isto, que neste espaço 

social, os preconceitos, os estigmas, os conflitos e as várias formas de violência se 

manifestam, cotidianamente.   

E com base nas discussões teóricas e nas análises das entrevistas destes 

jovens, que a presente pesquisa desvelou a homofobia nos espaços escolares de 

Vitória da Conquista- BA.  

MATERIAL E MÉTODO 

É de suma importância a construção do estado da arte, pois, por meio do 

mesmo, entramos em contato com as analises de outros (as) pesquisadores (as) que 

se debruçaram sobre o tema ou temas correlatos. Com base nesta premissa, 

realizamos leituras e discussões, nos encontros semanais do grupo, tecendo o 

arcabouço teórico e os caminhos metodológicos. 

Realizamos algumas leituras, no processo de construção do estado da arte, 
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ente elas, destacamos: “O Preço do Silêncio: Mulheres ricas também sofrem 

violência”, de Tania Rocha Andrade Cunha; “Diversidade Sexual e Relações de 

Gênero nas Políticas Públicas: o que a laicidade tem a ver com isso?”, de Henrique 

Caetano  ardi, Paula Sandrine Machado e Raquel da Silva Silveira; “Homofobia e 

Misoginia na Escola: Enfrentamentos a partir dos direitos humanos”, de Adla Betsaida 

Martins Teixeira e Marcel de Almeida Freitas; “Lutas por reconhecimento, desrespeito 

e universidade: A atuação dos coletivos universitários de diversidade sexual para o 

enfrentamento à homofobia institucional” de Julião Gonçalves Amaral, entre outros. 

Também assistimos filmes: “Oração para Bobby”; “Elvis e Madona”; “Dilemas 

Sentimentais”; “Enfrentando Tabus“ (do chamado Kit Escola sem Homofobia, do 

Governo Federal), entre outros. 

Desta forma, a escolha da instituição educacional se deu a partir dos níveis 

dos ensinos médio e superior. Com base nesta escolha, optamos, devido aos contatos 

pessoais, em realizar a pesquisa de campo na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Colégio Luiz Eduardo Magalhães e Centro Territorial de Educação Profissional 

de Vitória da Conquista, buscando analisar categorias a serem conceituadas e 

entendemos como a homofobia se manifesta nestes espaços escolares. 

O caminho metodológico escolhido, utilizamos a entrevistas semiestruturada, 

que permitiu um diálogo aberto com as lésbicas, os gays, os (as) bissexuais, as (os) 

transexuais e as travestis, ouvindo suas narrativas sobre a realidade vivida e as 

experiências de violência enfrentadas. 

Neste percurso: Foram analisadas 20 entrevistas, 13 delas com universitários 

da UESB e 5 com estudantes do Colégio Luiz Eduardo Magalhães e 02 Centro 

Territorial de Educação Profissional. Os entrevistados e as entrevistas foram 

selecionados a partir da autodeclaração de ser lésbica, gay, bissexual, travesti e 

transexual.  Os dados coletados foram analisados, com base no aporte teórico, 

desenvolvido, ao longo da pesquisa.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os espaços educacionais se constituem dentro de um processo sócio 

histórico. A educação escolarizada implica na formação de condutas a partir das 

experiências vividas pelos sujeitos. Esses espaços engendram novas sociabilidades, 

alicerçadas pelas marcas sociais vigentes. A escola, em suas várias dimensões, não 

se configura como um castelo de mármore isolado das redes societárias. 

Conforme afirma um dos entrevistados: “é uma ofensa que não gosto de nem 
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nomear”. Percebemos, por meio da discussão teórica, que neste trecho da entrevista, 

o discente possui experiências de enfrentamento da homofobia, que se reproduz 

através das piadas, nos constrangimentos e nas ameaças. A violência define uma 

situação em que a vítima não quer nem lembrar os momentos que passou, onde seu 

corpo, seu desejo e sua identidade foram silenciados por aquilo que não se pode 

“nomear”. Em outras palavras, as práticas violentas inferiorizam o sujeito e o coloca na 

condição de desumano. 

Ao entender esse aspecto, é preciso relacionar a homofobia, tal como alguns 

estudiosos apontam, com a heteronormatividade. Há um modelo societário em que o 

“normal” é ser homem, branco, heterossexual, ocidental, oriundo das classes 

dominantes, provedor, viril e forte. Podemos, então, afirmar que esse homem é 

considerado superior, que se encontra no cume da cadeia hierárquica, e, por sua vez, 

domina. 

Nessa linha de pensamento, aqueles que se encontram fora desses padrões, 

erigidos pela heteronormatividade, enfrentam, em seus cotidianos, inúmeras 

manifestações de violência que vão desde a uma simples brincadeira, expressa em 

piadas, até a morte, a destruição e o silenciamento do corpo e da sexualidade.  

Conforme narra o entrevistado, acima citado: “pra mim, homofobia tá presente 

no simples fato de alguém achar que tem o direito de decidir por você [...]”.  este 

caso, podemos inferir que a homofobia assume, em suas diversas formas, um papel 

instrumental e necessário à coerção sexual advinda da ideologia heteronormativa. Por 

meio dela, a hierarquização da sociedade é incorporada pelos sujeitos que destoam 

dos padrões heterossexistas, e este deve se adequar tais padrões ideológicos ou 

experimentar uma vivencia que não se pode “nomear”. 

                          

CONCLUSÕES 

Com base nas narrativas dos (as) entrevistados (as), constatamos que os 

papéis sexuais e os comportamentos exercidos pelos (as) mesmos (as) são definidos, 

inicialmente, na família e na escola. O ser masculino e o ser feminino estão 

predefinidos socialmente. 

Analisamos, ao longo da pesquisa, que há uma divisão binária no ambiente 

escolar, desta forma o simples fato de gostar de uma brincadeira dita “feminina” ou 

dita “masculina” é suficiente para que haja, por parte dos colegas, ou mesmo dos 

professores, práticas discriminatórias, gerando formas de violência.  

 A heteronormatividade impõe a opressão, o silenciamento da orientação 
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sexual, a submissão e a invisibilidade da mulher frente ao homem, compondo uma 

sociedade sexista. Deste modo, há uma intervenção pública diretamente na vida 

privada. Já as lésbicas, os gays, as travestis, os (as) bissexuais e as transexuais são 

tidos como desviantes da norma heterossexual, por isso são passiveis de toda espécie 

de violência.  
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO ESCOLAR: DAS CONCEPÇÕES ÀS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Nívea Cardoso Santos, Claudionor Alves da Silva 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese da pesquisa intitulada 
“Alfabetização e letramento escolar: das concepções às práticas pedagógicas”, 
apresentando resultados preliminares. A investigação foi desenvolvida entre o ano de 
2014 e 2015, visando analisar as práticas pedagógicas dos professores 
alfabetizadores das turmas de 2º e 3º ano do ensino fundamental. Como instrumentos 
de coleta de dados, utilizou-se da Observação e da Entrevista. De acordo com os 
dados, as práticas de alfabetização escolar permanecem mecânicas, concebendo, 
portanto, a alfabetização como aquisição da leitura e da escrita.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Escrita; Leitura; Práticas pedagógicas. 

 

LITERACY AND SCHOOL LITERACY: THE CONCEPTS TO PRACTICE 

EDUCATIONAL 

 

ABSTRACT  

 

The objective of this paper is to present to a research summary titled "Literacy and 
school literacy: of the conceptions to practices educational", presenting preliminary 
results. The research was developed between 2014 and 2015 in order to analyze the 
educational practices of teachers in classes for 2nd and 3rd grade of elementary 
school. As data collection instruments, it used Observation and Interview. According to 
the data, school literacy practices remain mechanical, designing, therefore, literacy as 
acquisition of reading and writing. 
 

KEY WORDS: Literacy; Reading; Writing; Educational Practices. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Assegurar o aprendizado da leitura e da escrita a todos os que se matriculam 

na escola pública brasileira ainda tem sido um grande desafio. A falta de professores 

com formação técnica é um dos fatores que contribuem para essa problemática. O 

objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese da pesquisa intitulada “Alfabetização 

e letramento escolar: das concepções às práticas pedagógicas”, apresentando 

resultados preliminares. A investigação foi desenvolvida entre o ano de 2014 e 2015, 
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visando analisar as práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores das turmas 

de 2º e 3º ano do ensino fundamental. 

Este trabalho está fundamentado nos estudos de Soares (2003 e 2007) e 

outros interlocutores, tendo como base a teoria da enunciação de Bakhtin (2003). A 

pesquisa foi desenvolvida em três escolas da rede municipal de Vitória da Conquista – 

Ba. Os dados foram coletados por meio da observação, da entrevista, além da análise 

dos cadernos dos alunos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Conforme os objetivos e o tipo desta investigação, os instrumentos de coleta de 

dados são a entrevista, a observação e análise dos cadernos dos alunos. Os sujeitos 

desta investigação foram seis (6) professores das turmas de 2º e 3º ano de três 

escolas da zona urbana do município de Vitória da Conquista – Ba. Quatro dessas 

professoras têm formação em Pedagogia e as outras duas (2) estão em curso. As 

professoras têm de 12 a 25 anos de experiência no magistério. As entrevistas foram 

realizadas com todas essas professoras e ocorreu em dia e hora previamente 

marcada. As mesmas obedeceram a um roteiro previamente elaborado, contendo 

tópicos previamente estabelecidos de acordo com a problemática central e da 

investigação, bem como de acordo com os objetivos propostos. A observação, por sua 

vez, se realizou por meio do contato direto do investigador com o fenômeno 

observado, com o objetivo de obter informações sobre a realidade a ser investigada. 

Essa técnica de coleta de dados se deu com o fim de aplicar atentamente os sentidos 

físicos a um objeto para, a partir dele, produzir um conhecimento claro e preciso.  

Assim, pretendeu-se observar os procedimentos metodológicos dos professores, 

os recursos utilizados para o ensino da leitura e da escrita, as atividades didático-

pedagógicas desenvolvidas, a relação professor-aluno e aluno-aluno. Para tal, foi feito 

um cronograma de observação após verificar com os professores os horários das 

aulas destinados às atividades relacionadas ao processo de alfabetização e 

letramento ou ao ensino da língua materna.  

As categorias de análise desta investigação são a concepção de alfabetização e 

letramento das professoras, a prática pedagógica e os referenciais teórico-

metodológicos subjacentes às práticas pedagógicas. Para o tratamento dos dados 

obtidos na investigação foi usada a análise descritiva visando estabelecer um quadro 
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compreensivo do problema em exposição. Nesse estágio da investigação, os 

subsídios bibliográficos foram relevantes. Dessa maneira,a interpretação dos 

resultados surgiu com a totalidade de uma especulação que tem comobase a 

percepção de um fenômeno num contexto. Posto isso, foi consistente, manter a 

pesquisa apoiada em base bibliográfica, com o intuito de alcançar os objetivos 

propostos. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com base no desenvolvimento desta investigação, considerando o seu objeto 

de estudo, constatou-se que a concepção de alfabetização dos professores não 

ultrapassa os limites do saber ler e escrever – decodificar e codificar. Portanto, suas 

práticas pedagógicas são tradicionais, ou seja, utilizam exercícios longos e 

descontextualizados, exigindo dos alunos apenas a soletração, em nome da leitura; a 

cópia de palavras e frases em nome da escrita; a reescrita de textos, em nome de 

produção textual. Enfim, as atividades são mecânicas e, em nada contribuem para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

  

CONCLUSÕES 

 

Considerando que o período atual exige do educando preparação para as 

diversas habilidades, seja na escola ou fora dela, estando desta maneira atuando 

como sujeito do seu próprio conhecimento, é necessário trabalhar a educação para os 

vários aspectos da sociedade, sem se limitar à questão da aprendizagem escolar. 

Desse modo, tem-se a convicção de que as dificuldades que os alunos têm enfrentado 

no processo de alfabetização escolar ou as dificuldades que a escola tem de ensinar 

esteja relacionada à precária formação dos professores; à prática pedagógica do 

professor não sustenta um processo efetivo de alfabetização e os materiais didáticos 

utilizados são parcos, insuficientes e, muitas vezes inexistem. 
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A INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA ELEMENTAR EM DOIS LIVROS DIDÁTICOS 

DA 6ª SÉRIE UTILIZADOS NA CIDADE DE JEQUIÉ NA DÉCADA DE 1970: 

UMA ANÁLISE HISTÓRICA DAS TEORIAS MODERNAS DA MATEMÁTICA55
 

Patrícia Alves de Oliveira
56,  

Janice Cassia Lando
57 

 

Este artigo teve como objetivo analisar como a introdução à álgebra elementar foi 

abordada em dois livros didáticos durante a década de 1970 e se houve traços das 

teorias modernas da matemática. Para atingir o objetivo proposto foi feita a análise de 

dois livros didáticos – Matemática na escola renovada de Scipione Di Pierro Netto 

(1973) e Matemática para Cursos de Primeiro Grau de Osvaldo Sangiorgi (1973) – 

utilizados na cidade de Jequié-BA, que foram a principal fonte histórica desta 

pesquisa, para tanto utilizamos a hermenêutica de profundidade para interpretação 

das fontes. Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa histórica, de caráter 

bibliográfico, cuja abordagem foi qualitativa. Nos dois livros analisados foram 

constatados vestígios das teorias modernas da matemática. 

PALAVRAS–CHAVE: Introdução à Álgebra Elementar. Livro didático. Teorias 
Modernas da Matemática.  

THE INTRODUCTION TO ELEMENTARY ALGEBRA TEACHING IN TWO SIXTH-

GRADE BOOKS USED IN JEQUIÉ CITY IN THE 70’s: AN HISTORICAL ANALYSIS 

OF MODERN THEORIES OF MATHEMATICS 

This article aimed to analyze how the introduction to elementary algebra was 

approached in two textbooks during the 70’s and whether there were traces of modern 

theories of mathematics. To achieve this purpose was made the analysis of two 

textbooks - Mathematics in the Renovated School by the author Scipione Di Pierro 

Netto (1973) and Mathematics for First Degree courses of Osvaldo Sangiorgi (1973) - 

used in the city of Jequié-BA, which were the main historical source of this research. 

therefore we use the depth hermeneutics to interpret the sources. This research is 

characterized as a historical research, with a bibliographic character, whose approach 

was qualitative. In both of books analyzed were found traces of modern theories of 

mathematics. 

KEYWORDS: Introduction to Elementary Algebra. Modern theories of mathematics. 
Textbook.   
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INTRODUÇÃO:  

No decorrer do curso de graduação tive a oportunidade de participar como 

bolsista de dois projetos, dentre eles o projeto de iniciação científica (PIBIC) intitulado 

As Teorias Modernas da Matemática nos Livros Didáticos das Instituições 

Educacionais Superiores e Secundárias Brasileiras e Baianas. Foi mediante as 

discussões realizadas no âmbito deste projeto, que surgiu o meu interesse em 

pesquisar sobre História do Ensino da Matemática, mais especificamente, escolhi 

centrar meus estudos numa análise histórica do ensino de introdução à álgebra 

elementar, conteúdo pelo qual já existia o interesse em pesquisar, pois seu conceito e 

aplicação estão presentes em outros diversos conteúdos matemáticos. 

Desta forma, esta pesquisa buscou investigar como a introdução à álgebra 

elementar era abordada nos livros didáticos utilizados na década de 1970 e identificar 

possíveis vestígios das teorias modernas da matemática. Período em que, segundo 

Neuza Bertoni Pinto (2005), o Movimento da Matemática Moderna (MMM) estava 

desencadeado no Brasil, movimento este que provocou mudanças significativas nos 

livros didáticos e nas práticas escolares.   

 Para atingir os objetivos que foram propostos foi feita a identificação de dois 

livros didáticos utilizados na cidade de Jequié – Matemática na Escola Renovada de 

Scipione Di Pierro Netto (1973) e Matemática para Cursos de Primeiro Grau de 

Osvaldo Sangiorgi (1973) – e, posteriormente, a análise destes dois livros, que são a 

principal fonte histórica desta pesquisa.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta investigação trata-se de uma pesquisa histórica, que foi desenvolvida por 

meio de uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico, “a pesquisa bibliográfica, 

ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao 

tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

monografias, teses [...]”. (MARCONI, 2002, p. 71). 

 Acerca da pesquisa histórica, Mortatti (1999, p. 73), afirma que  

A pesquisa de fundo histórico em educação caracteriza-se como um 

tipo de pesquisa científica, cuja especificidade consiste, do ponto de 

vista teórico-metodológico, na abordagem histórica - no tempo - do 
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fenômeno educativo em suas diferentes facetas. Para tanto, demanda 

a recuperação, reunião, seleção e análise de fontes. 

Foram utilizados como fontes históricas, dois livros didáticos. Para a 

interpretação das fontes nos baseamos na Hermenêutica de Profundidade (HP), que, 

de acordo com Andrade e Oliveira (2014), visa analisar as formas simbólicas e seu 

contexto social e histórico.  A HP tem três fases que podem ser entendidas da 

seguinte forma, segundo Fabio Donizeti de Oliveira, a primeira fase é a sócio-histórica 

que tem como objetivo “[...] reconstruir as condições sociais e históricas da produção, 

circulação e recepção das formas simbólicas.” (A DRADE; OLIVEIRA, 2014, p. 28). 

Já a segunda fase tem como objetivo “investigar a dimensão formal ou discursiva da 

análise”[...]. (A DRADE; OLIVEIRA, 2014, p. 28). A terceira fase é a de 

interpretação/reinterpretação, esta é a síntese das outras duas fases. “É nesse 

momento que as relações entre a produção e as formas de produção, as influências 

do contexto sócio-político que interferiram no produto final, [...], devem ser 

construídas” (A DRADE; OLIVEIRA, 2008, p. 31). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O livro Matemática para Cursos de Primeiro Grau de Sangiorgi, da 6ª série, 

introduz a álgebra mediante o estudo de sentenças e expressões em um capítulo 

intitulado Moderno Tratamento da Álgebra, no qual faz inicialmente uma analogia entre 

as sentenças matemáticas e as orações da língua portuguesa, fazendo uso da intuição 

para compreensão destes conceitos. Após abordar as expressões numéricas e 

sentenças numéricas com a definição e exemplos de suas representações nas 

linguagens corrente e simbólica, o autor discute o valor lógico de uma sentença. Em 

seguida define sentenças abertas (variáveis), conjunto universo e conjunto verdade. O 

autor inicia o estudo da ágebra a partir destes conceitos, pois de acordo com Miguel, 

Fiorentini e Miorin (1992), a moderna definição de equação exige tais conceitos. 

Isto traz como consequência a necessidade de percorrer um trajeto 

prévio, ao longo do qual todos os termos presentes na nova definição 

devem ser rigorosamente definidos. Nesse sentido, antes de se 

chegar a definição de equação o estudante é obrigado a digerir 

termos e expressões tais como “frase”, “sentença aberta”, “sentença 

numérica”, todas necessárias, segundo os modernistas para uma 
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verdadeira compreensão do conceito de equação. (MIGUEL; 

FIORENTINI; MIORIN, 1992, p. 47) 

 Isto condiz com a definição de equação apresentada por Sangiorgi (1973, p. 

80), “uma sentença aberta que exprime uma igualdade entre duas expressões 

numéricas é denominada equação.”.  Em seguida, aborda o estudo de equação do 

primeiro grau com uma variável e equações equivalentes. Ao apresentar os principios 

fundamentais – princípio aditivo da igualdade e princípio multiplicativo da igualdade – 

faz uso das propriedades estruturais, como pode ser observado no exemplo abaixo.  

FIGURA 1: Exemplo de aplicação do Princípio Multiplicativo da Igualdade 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

        Fonte: Sangiorgi, 1973, p. 84. 

No livro da 6ª série da coleção Matemática na Escola Renovada, de Scipione, a 

introdução à Álgebra, se dá por meio dos conceitos de Conjunto Universo e Conjunto 

Verdade de uma sentença, desta forma aborda concomitantemente estes conceitos. 

As sentenças são abordadas antes do conceito de equação, como já discutimos 

anteriormente, devido a necessidade destas noções para a definição de equação. 

“Chama-se equação, ou inequação, tôda sentença sôbre um universo U cujo 

conjunto verdade V é um subconjunto próprio dêsse universo. ”. (SCIPIO E, 

1973, p. 65).  Na sequência, ao abordar equações racionais e inteiras do primeiro grau 

em x, o autor trabalha as propriedades da igualdade e os princípios da equivalência. A 

seguir apresentamos um exemplo de como o autor aplicou o princípio multiplicativo. 
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FIGURA 2: Exemplo de aplicação do Princípio Multiplicativo 
 

 

 

 

 

 

 

                                          
 
                                                            

             
 
 

 
                                    Fonte: Scipione, 1973, p. 50. 
 

 

CONCLUSÕES 

Enfim, podemos constatar que os livros didáticos Matemática na Escola 

Renovada e Matemática para Cursos de Primeiro Grau, apresentam na sua 

composição, referente à introdução à álgebra elementar no primeiro grau, vestígios 

das teorias modernas da matemática: o uso de elementos da teoria dos conjuntos e a 

abordagem dos conceitos por meio de uma perspectiva estruturalista.   
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A CENSURA NO IMPÉRIO ROMANO (SÉCULOS I e II d.C) 

Rebeca de Oliveira Santana Cerqueira, Profa. Dra. Márcia S. Lemos (orientadora)  

 

Resumo: As obras literárias apresentam-se como importantes fontes para o estudo da 

sociedade romana. A partir da análise destas obras podemos compreender aspectos 

da vida social no mundo antigo. Por meio da coleta de casos presentes nas fontes 

selecionadas, escritas entre os séculos I e II d.C., e do cotejamento com a bibliografia 

específica, é possível identificar ideias e práticas consideradas ilícitas, a relação 

destas com a estrutura de poder da sociedade romana imperial e os mecanismos de 

coerção. Nesta perspectiva, o propósito desta pesquisa édesenvolver uma análise 

sobre os casos de censura no Império Romano, identificados nos Anaisde Tácito e na 

Vida dos doze Césares de Suetônio, utilizando o estruturalismo genético da literatura 

conforme o proposto por Lucien Goldmann. 

 

Palavras-chave: Censura.Poder. Roma. 

 

Abstract: Literary works are important documents for the study of the roman society. 

Based on the analysis of these works, we can understand aspects of the social life in 

the ancient world. Using the cases present in the chosen documents, written between 

the I and II centuries a.C.,  and the comparison of the specific bibliography, it is 

possible to identify ideas and habits considered licit, the relation between these and the 

power structure in the imperial roman society, and its coercion mechanisms. In this 

perspective, the objective of this research is to develop an analysis of the cases of 

censorship in the Roman Empire, identified by the Annals of Tacitus and in The Lives 

of the Twelve Caesars by Suetonius, using the genetic structuralism of the literature as 

proposed by Lucien Goldmann. 

 

Keywords: Censorship.Power. Rome. 

 

 

Introdução 

 

O Império Romano formou-se através de um lento processo de conquista 

militar e centralização política (GUARINELLO, 2006, p. 14). A cidade de Roma anexou 

primeiramente a Península Itálica e depois as demais regiões que circundavam o 

Mediterrâneo antigo. Com o aumento do território, passando a ter em sua composição 

cerca de mil cidades, as antigas instituições republicanas romanas já não eram 

suficientes para administrar o Império que Roma se tornou. De acordo Norma Musco 

Mendes: “O advento do Principado está ligado às mudanças profundas nas relações 

políticas. As necessidades de gerir as novas condições, econômicas, militares e 

administrativas, surgidas pela criação do Império, exigiram o desenvolvimento de um 

regime político de caráter pessoal.” (2006, p. 26). O Principado caracterizava-se como 
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um regime monárquico, no qual a figura do princeps governava juntamente com as 

elites romanas, por meio das magistraturas. A estrutura social sofreu poucas 

modificações na transição da República para o Principado, sendo caracterizada por 

uma forte distinção entre uma elite rica e privilegiada - os honestiores - e a grande 

massa da população livre do Império - os humiliores. 

Com o alargamento desse modelo político às outras regiões do Império, 

acontece a disputa entre os membros das elites locais para, por meio do sistema 

censitário, buscar a inserção em algumas das ordens privilegiadas. A distinção social 

também era mantida pelo conjunto de valores compartilhados entre os membros das 

ordens dominantes. As idéias e valores a serem seguidos, eram ensinados de forma 

tradicional, no seio da aristocracia romana. Os jovens aristocratas eram tutelados por 

preceptores, que outrora, eram importantes magistrados e oradores do Império. Nesta 

conjuntura, séculos I e II d.C., buscamos analisar os mecanismos de censura na 

sociedade romana imperial, por meio dos casos presentes nas obras Anales e A vida 

dos doze césares, respectivamente escritas por Tácito e Suetônio. 

 

 

Materiais e métodos 

Os Anais de Tácito (Annales) é uma narrativa histórica sobre Roma, escrita no 

séc. II d.C, a partir dos relatos da vida de quatro imperadores romanos. Os livros que 

constituem a obra encontram-se fragmentados, chegando até a atualidade os textos 

sobre a vida de Tibério, Cláudio e Nero. Foi escrito originalmente em latim, possuindo 

versões traduzidas para o inglês, o francês e o espanhol na atualidade. A vida dos 

doze Césares de Suetônio (De Vitis Caesarum) é uma narrativa biográfica sobre a vida 

de doze governantes do Império Romano, desde Júlio César até o fim da Dinastia dos 

Flávios com Domiciano. A obra foi escrita originalmente em latim. Por meio da seleção 

dos casos mencionados nas fontes, verificamos práticas e ideias que eram alvo de 

censura, assim como, os agentes sociais envolvidos e as penas aplicadas aos delitos. 

Elegemos como método de análise o estruturalismo genético da literatura, conforme 

proposto por Lucien Goldmann. Para Goldmann (1979, p. 8), a criação literária está 

ligada a vida social, sofrendo a primeira, influência dos fatores econômicos e sociais 

da segunda. 

Os pressupostos de Michel Foucault e Pierre Bourdieu, em suas análises 

conceituais acerca do poder e da função do discurso, constituem o arcabouço teórico 

dessa pesquisa. Para Foucault (1979, p.183), o poder não é algo estático, que possa 

ser possuído, apenas exercido. É antes de tudo, uma relação de força. Outrora, para 

Pierre Bourdieu (1989, p. 7-8), o poder configura-se como algo invisível e tem por 

finalidade assegurar o domínio de um grupo ou classe em detrimento de outro. Para 

Bourdieu (1989, p. 11), as classes e grupos sociais encontram-se em contínua disputa, 

para tentar impor a definição de mundo que melhor atenda aos seus interesses. Essa 

disputa se exerce também no campo simbólico, através dos sistemas como a arte, a 

religião e a língua. 
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Resultados e discussões 

Por meiodo estudo das fontes, percebemos que a censura destinava a 

correção de condutas tidas como socialmente não aceitáveis. Tácito e Suetônio, 

escritores das obras analisadas, eram intelectuais pertencentes à aristocracia romana 

imperial. Suetônio, membro da elite senatorial, foi um dos secretários imperiais de 

Trajano e de Adriano. Este cargo lhe deu acesso aos arquivos imperiais, utilizados por 

ele em seus estudos para a composição da Vida dos doze césares. Não muito 

diferente, Tácito chegou a ocupar o cargo de procônsul da Ásia, província do Império. 

Os casos mencionados pelos autores descrevem indivíduos que se envolveram em 

episódios de adultério, conspirações contra o Principado vigente, crime de lesa-

majestade, práticas religiosas consideradas ilícitas, como no caso dos adeptos ao 

cristianismo, e relacionamentos com figuras sociais que fugiam do modelo idealizado 

pela lógica senhorial da sociedade. As penas aplicadas aos delitos iam desde o exílio, 

confisco dos bens, que eram repartidos entre os delatores, na maioria dos casos, até 

punições mais severas. No caso de integrantes da elite senatorial, eram julgados por 

seus pares: “Apesar da existência dos tribunais permanentes, os senadores passaram 

a exercer jurisdição sobre seus próprios colegas, tendendo a transformar-se numa 

corte de justiça. No governo de Tibério já encontramos um verdadeiro tribunal 

senatorial.” (ME DES, 2006, p. 31) Aos humiliores eram destinadas as penas mais 

duras, como combates mortais com animais selvagens nas arenas romanas ou a pena 

capital. 

 

Conclusões 

 Consideramos que a escrita de narrativas nas sociedades clássicas era 

desenvolvida por personalidades políticas e integrantes dos grupos dominantes do 

Império, como é o caso de Tácito e Suetônio. O intuito era de preservar, por meio da 

tradição literária, realizações e modelos de governos tidos como satisfatórios sob a 

ótica da expansão e manutenção do poderio romano. Os autores partilhavam da visão 

de mundo da aristocracia e defendiam os interesses desse grupo social. Para manter 

os seus privilégios, as elites do Império, além de defenderem o sistema de 

propriedade privada e de concentração de riqueza, necessitavam de critérios de 

distinção social. Esses critérios os tornavam cônscios de suas prerrogativas políticas, 

econômicas e sociais e do seu lugar dentro da ordem imperial. Os Anales e A vida dos 

doze césares são expressões do pensamento aristocrático. De acordo Goldmann 

(1979, p. 83): “Quanto à perspectiva na qual o artista escreve sua obra, ela é 

determinada por sua visão do mundo e, na medida em que for aristocrática, burguesa 

ou proletária, sua arte será aristocrática, burguesa ou proletária.” 

A distinção social materializava-se nas condutas dos membros das elites. 

Sendo assim, comportamentos que transgredissem as expectativas de coerência com 

a visão de mundo dos grupos dominantes, eram alvos de censura. A perspectiva 

goldiminiana é clara quando diz que: “[...] Uma tal “má consciência” dos indivíduos que 

compõem o grupo seria um pesado entrave para a vida social e a ação do próprio 

grupo.”(GOLDMA  , 1979, p. 40).  esta perspectiva, a censura se constituía num 

meio para a elite exercer seu domínio sobre a sociedade romana, controlando práticas 
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e ideias que poderiam colocar em risco a ordem que lhe favorecia. 
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MULHERES DE COMUNIDADES RURAIS E A DIVISÃO SEXUAL DO 

TRABALHO   

 

 

Rozeli Santos Silva 

Ana Elizabeth  Santos Alves 

 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar como a naturalização da divisão sexual 
do trabalho é expressa no processo de trabalho de mulheres de quatro comunidades 
rurais do município de Planalto, BA. As mulheres destas comunidades trata a divisão 
sexual do trabalho como natural, por considerar a atividade doméstica uma habilidade 
predominantemente feminina. O estudo foi desenvolvido por meio do projeto de 
pesquisa “Formação e divisão sexual do trabalho em unidades de produção tradicional 
rural”, realizado pelo grupo de pesquisa História, Trabalho e Educação do Museu 
Pedagógico, coordenado pela professora Ana Elizabeth Santos Alves.  

 

 

Palavras- chaves: Comunidades rurais, Divisão Sexual do Trabalho, Mulheres 

 

WOMEN IN RURAL COMMUNITIES AND THE SEXUAL DIVISION OF WORK 

 

Abstract 

This article aims to analyze how the naturalization of the sexual division of work 
is expressed in the process of women's work of four rural communities of the 
municipality of Planalto, BA. The women of these communities comes the sexual 
division of work as natural, domestic activity considered a predominantly female ability. 
The study was carried out through the research project "training and sexual division of 
labour in traditional rural production units", conducted by the research group History, 
work and education of the Pedagogical Museum, coordinated by teacher Ana Elizabeth 
Santos Alves. 

 

Keywords:  Rural communities, Sexual Division of work, Women 

 

 

Introdução 

 
Como bolsista de iniciação cientifica da Fapesb, vinculada ao projeto de 

pesquisa “Formação e divisão sexual do trabalho em unidades de produção tradicional 
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rural”, coordenado pela professora Ana Elizabeth Santos Alves, realizamos estudos 

durante o ano em curso da bolsa sobre as explicações históricas que justificam a 

naturalização da divisão sexual do trabalho com o objetivo de verificar as 

oportunidades educacionais que as mulheres das comunidades pesquisadas tiveram. 

Este faz uma breve reflexão sobre a naturalização da divisão sexual do trabalho e 

como ela se expressa na educação e no próprio processo de trabalho de 

mulheres e de homens em quatro comunidades rurais do município de 

Planalto, BA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar o objetivo proposto realizamos pesquisa bibliográfica em estudos 

sobre o trabalho, a educação e a divisão sexual do trabalho; em seguida, analisamos o 

banco de dados empíricos do projeto (observações, entrevistas, documentário, 

fotografias) que contém o conjunto de entrevistas desenvolvidas pelo grupo com 

mulheres de quatro comunidades rurais do município de Planalto, BA.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A divisão sexual do trabalho é uma constante na história de mulheres e homens. 

As explicações para tal fato muitas vezes se apoiaram num determinismo biológico, a 

partir do papel das mulheres na reprodução biológica, buscando naturalizar essa 

divisão. A divisão sexual do trabalho também "concentra fundamentalmente em si uma 

violência simbólica que é tanto mais forçada a intensificar seus efeitos quanto mais 

nos aproximamos de uma concorrência quase perfeita entre homens e mulheres". 

(LAGRAVE,1991,p.527) 

No registro de uma das mulheres entrevistadas (Dona Neuza, entrevista 

realizada no dia 06/12/2013), observamos no seu relato que a sua filha abandonou a 

escola porque iria se casar, uma vez que não poderia conciliar as duas funções. O 

depoimento demonstra que nesse contexto o fundamental é que as mulheres cuidem 

da casa e do marido. No caso em discussão, ao deixar a escola para ficar em casa as 

mulheres se "solidarizam" com a causa do marido que é trabalhar mantendo a divisão 

sexual do trabalho. 

No contexto das nossas observações nas comunidades rurais, constatamos que 

a dupla jornada de trabalho realizada pelas mulheres é uma constante. Elas 
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desenvolvem o trabalho doméstico e o extra-doméstico. O depoimento de uma 

entrevistada explica essa dupla relação:  

A mulher vai trabalhar e quando o marido chega em casa a mulher 
vai fazer o almoço e o marido não pode lavar a louça? (...) E eu não 
vou lavar a louça porque isso é trabalho de mulher?  O marido não 
está em casa e precisa cortar uma lenha, ela não vai esperar ele 
chegar pra fazer porque é trabalho de homem.  
(Sidnéia, entrevista realizada no dia 05/10/2013) .  

 

Assim, podemos dizer que uma das principais justificativas ideológicas para as 

explicações em torno do que é a divisão sexual do trabalho, conforme Hirata e Kergoat 

(2009, p. 67): “(...) é a naturalização da desigualdade, que empurra para a biológica, 

como parte da natureza, a construção do masculino e do feminino”. Dessa forma 

essas autoras confirmam as considerações de Guacira Louro (1992) sobre a 

naturalização histórica, no qual há uma separação entre trabalho de homem e de 

mulher e o trabalho do homem vale mais do que o trabalho da mulher. Essa afirmativa 

se confirma no depoimento de uma das mulheres, na qual ressalta que mesmo a 

mulher desenvolvendo trabalho semelhante ao do homem e com as mesmas horas 

trabalhadas, no final do dia elas recebem menos do que eles: " (...) o homem ganha 

mais do que a mulher. Se você for trabalhar um dia, uma pessoa fala, vamos trabalhar 

pra mim, o dia deles é mais do que da gente" (Zenilda, entrevista realizada no dia 

05/10/2013). Também podemos perceber como expresso nos depoimentos das 

entrevistadas que a maioria das atividades relacionadas com a família, principalmente 

a realização das tarefas domésticas, ainda são realizadas pelas mulheres, parecendo 

ser inalterável a Divisão Sexual do Trabalho, que destina a mulher ao espaço privado 

e o homem ao espaço público (LOURO, 1992). 

 

Conclusões 

Assim, este texto apresentou reflexões sobre a divisão sexual do trabalho, 

mostrando que ao longo da história as mulheres têm sido as principais responsáveis 

pelo trabalho doméstico e familiar, sendo os homens considerados os provedores 

econômicos da família. A escola também exerce um papel na reprodução social entre 

os sexos.  
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PROCESSOS AUTORITÁRIOS E DITADURA MILITAR (1964 – 1985): seus 

reflexos sobre a carreira docente58 

 

Taís Oliveira Santos e Santos59 

Lívia Diana Rocha Magalhães60 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta o resultado da pesquisa intitulada "Processos 
Autoritários e Ditadura Militar (1964 – 1985): seus reflexos sobre a carreira docente", e 
teve como objetivo o rastreamento, catalogação e análise de fontes documentais, a fim 
de revelar os processos de controle sobre a formação de professores ou aos 
profissionais que exerciam suas atividades docentes em Vitória da Conquista – BA, 
durante o mencionado período.  
 

Palavras- Chave: Ditadura militar, Formação docente, Fontes documentais. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the results of research entitled "Authoritarian Processes and 
military dictatorship (1964 - 1985): its impact on the teaching profession" and was 
aimed at tracking, cataloging and analysis of documentary sources in order to reveal 
the processes control over the training of teachers and the professionals who 
performed their teaching activities in Vitoria da Conquista - BA, for the period 
mentioned. 

Keywords: Military dictatorship, Teacher training, Documentary sources. 

 

INTRODUÇÃO  

  

        O projeto diretor do Museu Pedagógico/UESB: Educação, Memória e História da 

Bahia: processos autoritários e ditadura civil- militar (1964 – 1985) tem como objetivo 

formar uma rede de pesquisa, composta por representantes das áreas de educação, 

história e sociologia, na Bahia, para a reunião de dados que dizem respeito, direta ou 

indiretamente, ao regime autoritário que durou entre 1964 e 1985 no Brasil, enfocando 

o Estado.  

                                                           
58  Pesquisa financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia / FAPESB. 

59  Bolsista FAPESB, graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia/UESB, 
60  Professora plena da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, doutora em educação pela 

UNICAMP, Coordenadora Geral do Museu Pedagógico da UESB e Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade da UESB. lrochamagalhaes@gmail.com. 

 



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 
623 

 

         Dentro de tal projeto, tomamos como recorte temático Os processos autoritários 

e ditadura militar: seus reflexos sobre a carreira docente, com a intenção de rastrear, 

catalogar e analisar documentos orais e escritos que revelem os reflexos da ditadura 

civil-militar sobre a atuação e formação de professores da educação básica na Bahia, 

tendo como foco a cidade de Vitória da Conquista e região, visando à análise de suas 

consequências sobre o presente. 

      No referido período foi implantada uma nova organização da sociedade política e 

da sociedade civil, com novos arranjos para a política educacional. Neste sentido, 

foram implementadas as Leis n° 5.540/1968 e n° 5.692/1971, que dentre outros 

aspectos, regulamentou a formação de professores de 1° e 2° graus. Assim, essa 

pesquisa teve a intenção de organizar informações referentes à educação e os seus 

professores, bem como disponibilizar as fontes levantadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

      Trata-se de uma pesquisa de caráter histórico-documental, na qual foram 

realizados levantamentos de fontes escritas, entre as quais jornais da época e 

documentos oficiais em arquivos públicos e privados, museus localizados na cidade de 

Vitória da Conquista-BA.  

    Ao todo localizamos 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, dentre outros e 16 registros 

fotográficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  No Arquivo Público 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 um Centro Integrado de Educação Navarro de Brito e 

do Colégio Polivalente, melhoria no salário dos professores. Também foram 

encontrados projetos de leis, resoluções e correspondências relacionadas com a 

política educacional, registros iconográficos sobre o encontro de representantes do 
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MOBRAL nesse município e jornais que noticiavam as perseguições aos considerados 

subversivos, caracterizados como comunistas  

  O governo estadual aprovou o Estatuto do Magistério Público da Bahia/Lei 

n° 2464 de 23 de fevereiro de 1967 e o Plano Integral de Educação e Cultura-PIEC, 

estruturado como resposta à necessidade de “preparar recursos humanos visando à 

aceleração do processo de desenvolvimento econômico, cultural e social do Estado” 

(BAHIA, Secretaria de Educação e Cultura, 1969, p. 126). Dentre outras propostas, foi 

prevista a instalação no interior do Estado de quatro faculdades de formação de 

professores. Tanto o vestibular unificado quanto a aula inaugural da referida 

Faculdade foram destaque no Jornal de Conquista. Precisamos destacar que a 

Faculdade foi fruto da fragmentação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 

resultando na criação das Faculdades ou Centros de Educação, previsto nas 

legislações educacionais. 

Quanto à formação, aperfeiçoamento e treinamento de professores 

encontramos registros sobre um curso de reciclagem e “outros temas pedagógicos” 

para o professorado do município e promovido pela Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura. Localizamos ainda um registro, no jornal Tribuna do Café, sobre o 2º 

Encontro de Professores da rede estadual de Ensino Superior, visando proporcionar 

um aperfeiçoamento docente, como também à elaboração de linhas pragmáticas de 

ação nas suas atividades.  

Entretanto, mesmo com a oferta de cursos de aperfeiçoamento e capacitação 

docentes, encontramos registros sobre a necessidade de uma fiscalização, por parte 

das autoridades educacionais, devido aos abusos e falhas apresentadas por alguns 

professores despreparados, como também as péssimas condições físicas das escolas, 

baixos salários e desvalorização dos profissionais da educação, etc.  

Do exposto, a consulta aos documentos, especialmente os jornais, permitiu 

mapear diversos acontecimentos ocorridos durante o período estudado. Ficou 

evidenciada a necessidade de formação e capacitação de professores para 

atendimento do mercado de trabalho, do desenvolvimento produtivo. 

 

CONCLUSÕES 

 

            Com base na pesquisa pudemos concluir que houve a necessidade de 

formação e capacitação de professores para atendimento do desenvolvimento 

produtivo. A ampliação de escolas públicas de 1º e 2º graus, a implantação da 
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Faculdade de Formação de Professores nesta cidade (embrião da UESB), os cursos 

de alfabetização para professores foram recorrentes. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS DO COLEGIADO DO TERRITÓRIO SUDOESTE BAIANO. 

 
Vanessa Costa dos Santos, Fernanda Viana de Alcantara 

 
Resumo 
Entendendo que o Brasil é constituído por uma sociedade multicultural, na qual se 
estabelecem múltiplas relações de poder, com rivalidades e hierarquias, a 
investigação se propôs a estudar a implantação e as ações desenvolvidas de políticas 
públicas, especialmente aquelas cujo sentido é promover ações na perspectiva do 
desenvolvimento territorial no espaço rural. Assim os Colegiados Territoriais, 
instituições que foram implementadas em todo o Brasil com a finalidade de contribuir 
na discussão sobre o direcionamento das políticas públicas, constituem-se como 
relevante objeto de investigação.  
A pesquisa tem o proposito de realizar um estudo sobre o Colegiado do Território de 
Identidade Sudoeste Baiano, seus desafios e perspectivas. Assim como também 
averiguar como têm sido encaminhadas as políticas de desenvolvimento territorial no 
Território. Por meio de levantamento bibliográfico, trabalho de campo, entrevistas, 
questionários aplicados aos membros do Colegiado, visita a órgãos e instituições 
relacionados a pesquisa. As informações coletadas revelaram que as demandas e 
necessidades no território são diversificadas, desta maneira o Colegiado tem pela 
frente enorme desafio, no que se refere o desenvolvimento do mesmo. Apesar de 
todas as dificuldades, o colegiado tem apresentado melhorias expressivas desde a 
sua constituição até os dias atuais, uma vez que o mesmo configura-se como um 
espaço de articulação dos interesses e problemas presentes em todo território.      
 
Palavras-Chave: Políticas Públicas, Desenvolvimento Territorial, Colegiados 
Territoriais. 

PUBLIC POLICIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: CHALLENGES AND 
PROSPECTS OF THE TERRITORY SOUTHWEST BAIANO. 

Abstract 
Understanding that Brazil consists of a multicultural society, in which establishes 
multiple power relations, with rivalries and hierarchies, the research set out to study the 
implementation and the actions developed public policies, especially those whose 
sense is to promote actions in perspective of territorial development on space rural. 
Thus, the territorial Collegiate, institutions that have been implemented in Brazil in 
order to contribute to the discussion On the direction of public policies, It constitutes 
It constitutes a relevant research object.  
The research has the purpose of carrying out a study into the Territorial Collegiate 
Identity Southwest Baiano, its challenges and perspectives. As well as check as has 
been forwarded policies of territorial development in the Territory. Per means of 
literature, fieldwork, interviews, questionnaires applied members of the collegiate, visit 
the agencies and institutions related research. The information gathered revealed that 
the demands and needs in the territory are diversified, this way the collegiate has lie 
ahead huge challenge, as regards the development. Despite all the difficulties, the 
collegiate has shown significant improvements since its establishment until today, since 
the same is configured as a space articulation of interests and problems present in 
every territory. 
 

Keywords: Public policies, Territorial development, Territorial collegiate. 
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Introdução 

 
Devido a grande extensão territorial do Brasil as políticas públicas que são 
desenvolvidas em âmbito nacional nem sempre se adequam as particularidades 
existentes no país, que ao longo dos anos veem sendo marcado por um 
desenvolvimento desigual e contraditório.  Dessa forma, as políticas públicas tem 
papel fundamental, pois são capazes de criar estratégias para melhoria das condições 
de vida, que estão relacionadas às questões da educação, saúde, segurança, 
informação, infraestrutura, conhecimento e entre outros.  
No Brasil, a desigualdade social é um fato estabelecido em todo território, assim, surge 
à questão: Como estabelecer prioridades, para que essa realidade seja modificada? 
Nesta perspectiva a investigação teve como objetivo analisar a forma, o processo e os 
desdobramentos de intervenções estatais no espaço rural por meio de políticas 
públicas de desenvolvimento territorial. E buscou também averiguar o processo de 
intervenção de órgãos públicos que desenvolvem ações de desenvolvimento territorial. 
Bem como ponderar o papel de políticas públicas de desenvolvimento territorial e sua 
capacidade de interferência em comunidades rurais e suas repercussões sócio-
espaciais, por meio do acompanhamento da organização e ações do Colegiado do 
Território Sudoeste Baiano. 
Foram levantados dados que mostram questões relacionadas ao desenvolvimento 
territorial que futuramente podem contribuir para novas ações de ordem pública e 
popular com o intuito de contribuir na compreensão dos fatores sociais e econômicos 
determinantes na dinâmica do Território de Identidade do Sudoeste Baiano. 
  
Material e Métodos 
Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 
a temática em questão, concretizando a realização da pesquisa teórica por meio da 
consulta a literatura existente sobre o tema, onde os textos foram devidamente 
fichados e resumidos para consultas e também para a compilação.  
O desenvolvimento de trabalho de campo ocorreu por meio de observações, 
conversas informais com os representantes de diferentes municípios do Território de 
Identidade Sudoeste Baiano, realização de entrevistas e aplicação de questionários 
com os membros que compõem o Colegiado do Território de Identidade Sudoeste 
Baiano e também o acompanhamento de reuniões da plenária do colegiado, consulta 
aos dados estatísticos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e 
a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI. 
Igualmente foi realizada coleta de dados junto ao banco de dados do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário-MDA, da Secretária de Desenvolvimento Territorial e outras 
fontes, os dados coletados foram trabalhados, analisados, e tabulados através do 
programa EXCEL, o que permite a apresentação quantitativa e facilita a análise 
qualitativa dos mesmos, podendo ser também analisados sob os aspectos cartográfico 
e estatístico através da elaboração de mapas, gráficos e tabelas. Em seguida foi 
elaborado o texto final da pesquisa e as considerações finais.  
 
Resultados e Discussão  
Há uma enorme dificuldade de construir estratégias adequadas que promovam o 
desenvolvimento territorial, bem como na constituição de espaço de articulação e 
discussão das necessidades locais e territoriais, algo que é essencial, pois, dessa 
forma, existem meios para identificar prioridades definidas a partir da realidade local, 
possibilitando o desenvolvimento entre os territórios. Para Araújo (2000) é essencial à 
descentralização administrativa e o fortalecimento de novas lideranças.  Nesse 
contexto, os Colegiados Territoriais foram estabelecidos no Brasil, como um espaço de 
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articulação e participação social.  
O Colegiado do Território de Identidade Sudoeste Baiano, composto por 24 
municípios: Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, 
Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, 
Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, 
Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista, foi 
constituído em dezembro de 2005. Diferentes realidades estão representadas nesse 
espaço por 100 instituições, sendo 50 da sociedade civil organizada e 50 do poder 
público. As reuniões da plenária são realizadas a cada três meses, para discussão de 
pauta que normalmente apresenta demandas gerais do território e específicas dos 
municípios envolvidos. 
 

FIGURA1: Reunião do colegiado do Território 
Sudoeste Baiano/Vitória da Conquista 

                           
 
No Colegiado há um núcleo diretivo que possui estrutura de coordenação do processo 
de desenvolvimento a ser implementado no Território, por meio da articulação de 
arranjos institucionais formados para permitir a execução do planejado. O núcleo é 
composto por nove instituições, sendo, cinco da sociedade civil e quatro do poder 
público.  
 
TABELA1: Composição do núcleo diretivo no ano de 2015 / Território Sudoeste 
Baiano 
  
 
Poder público 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
Prefeitura de Poções 
Prefeitura de Condeúba.  

 
 
 
Sociedade civil 

Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas 
empresas (SEBRAE). 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
da Bahia (FETAG) 
Conselho Quilombola 
União Brasileira de Mulheres 

Fonte: Elaboração própria no ano de 2015 
 
Os representantes dos 24 municípios que compõem o Território participam das 
reuniões com frequência, mesmo diante da distância geográfica que alguns munícipios 
têm em relação a Vitória da Conquista, onde ocorrem as reuniões do Colegiado. Na 
maioria das reuniões estão presentes pelo menos um representante de cada município 
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e de alguns movimentos sociais. Algo que contribui para o avanço de novas iniciativas 
e desenvolvimento de projetos no âmbito territorial.   
As informações coletadas e analisadas apontam como resultados que as demandas e 
necessidades no território são diversificadas e desta maneira é interessante repensar 
o sentido das políticas públicas de desenvolvimento neste território. 
É fundamental que as diversas organizações governamentais e a sociedade civil 
estejam empenhadas em articular e elaborar ações e propostas em prol do 
desenvolvimento. 
  
Conclusões 
O Estado como um agente (re) organizador da sociedade que produz o espaço 
distribui e comanda a gestão dos equipamentos sociais, é parte fundamental no 
processo de equidade social, não se pode, portanto, desconsiderar a ação 
intervencionista do Estado nos projetos de desenvolvimento territorial, pois este 
assume um papel de órgão regulador/supervisor do processo.  
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Digitalização e investigação de fontes imagéticas dos movimentos 
sindicais no acervo do LHIST/UESB: perspectivas e entraves  

 

Verônica Pinheiro Meira, Rita de Cássia Mendes Pereira (Orientadora), Luíz Otávio Magalhães 

(Orientador)  

 

Resumo 
Tendo em vista a construção de um acervo digital, o Laboratório de História Social do 
Trabalho da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (LHIST/UESB) tem se 
dedicado a identificação, digitalização e catalogação de fontes para a História dos 
trabalhadores da região sudoeste da Bahia. Esse acervo é constituído por 6621 
fotografias digitais, obtidas a partir da inventariação direta em 11 sindicatos de 
trabalhadores sediados no município de Vitória da Conquista. Amparado nos recentes 
debates teórico-metodológicos sobre o uso de fontes imagéticas no processo de 
produção do conhecimento histórico e sobre a especificidade da linguagem fotográfica 
na representação da realidade, o presente trabalho visa submeter ao debate as 
possibilidades e os métodos de utilização da fotografia como instrumento para a 
recuperação de memórias de trabalhadores. Ao mesmo tempo, pretende discorrer 
sobre a importância das atividades de preservação, tratamento técnico e catalogação 
de documentos fotográficos como atividades complementares e articuladas ao 
processo de investigação historiográfica.  
 

 
Palavras chave 
 Movimento Sindical; Fontes Imagéticas; História do Trabalho.  
 

 
Title 
Scan and research imagery sources of trade union movements in LHIST/UESB: 
prospects and obstacles  
 
Abstract 
 With a view to building a digital collection, the Social History of Labour Laboratory at 
the State University of Southwest Bahia (LHIST / UESB) has been dedicated to 
identifying and cataloging sources for the history of workers in the southwest region of 
Bahia. This collection consists of 6621 digital photos, obtained from direct inventory in 
11 trade unions based in the city of Vitória da Conquista. Supported in recent 
theoretical and methodological debates on the use of imagery sources in historical 
knowledge production process and on the specificity of photographic language in the 
representation of reality, this paper aims to submit to debate the possibilities and 
methods of use of photography as instruments to recover memories workers. At the 
same time, aims to discuss the importance of conservation activities, technical 
treatment and cataloging of photographic documents as complementary activities and 
articulated the inventory historiographical process. 
 

 
Keywords  
Trade Union Movement; Imagery sources; History of Labor. 
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Introdução 
Os recentes debates teórico-metodológicos, no campo da historiografia, acerca da 
concepção de fonte apontaram para a possibilidade de uma melhor utilização das 
imagens e encorajaram as tentativas de resgate da memória visual. Os documentos 
imagéticos gradativamente abarcados no processo de produção do conhecimento 
histórico ganharam espaço entre as fontes “primarias” da História.  esse movimento 
renovador da historiografia, e em especial da História do Trabalho, a fotografia, ao 
lado das fontes orais, se apresentou como um instrumento fundamental: “por meio da 
história oral e da análise iconológica, relações não documentadas foram trazidas à luz, 
informações importantes para a contextualização do momento e dos registros 
pesquisados” (HOFFMA  , 2013, p. 78). Foi essa a perspectiva que moveu a 
presente pesquisa: a organização e difusão de acervos digitais de utilização possível 
na recuperação da memória e construção da história dos trabalhadores em âmbito 
regional.  
Na segunda metade do século XX, Vitória da Conquista foi cenário de acentuadas 
transformações no que diz respeito à organização e luta dos trabalhadores pela 
ampliação de direitos, por melhores condições de vida e contra a precarização das 
condições de trabalho. A partir da década de 1950, foram fundados os primeiros 
sindicatos e os documentos por eles produzidos, relativos aos seus processos de 
organização interna, como às lutas das quais participaram, uma vez agrupados e 
referenciados, tornam-se fontes estimáveis de pesquisa sobre a História do Trabalho. 
Sobretudo as fotografias, retratando momentos de luta, mas também de lazer e 
sociabilidades, se destacam, do ponto de vista numérico, entre os documentos que, 
abrigados nos arquivos das entidades, podem servir à reconstituição desta história.  
 

 
Material e métodos 
O conjunto de fontes que subsidia o desenvolvimento da pesquisa encontra-se 
disponível no acervo digital do Laboratório de História Social do Trabalho da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (LHIST).  Esse acervo foi constituído a 
partir de pesquisas realizadas nos arquivos dos sindicatos sediados em Vitória da 
Conquista. No LHIST, tem sido utilizado no trato das fontes imagéticas o sistema de 
informações apresentado por Boris Kossoy (2001, p. 89) “cuja finalidade é o registro e 
a recuperação de dados referentes à procedência, à conservação e à identificação do 
documento fotográfico, além das concernentes aos seus elementos constitutivos”. 
Esse sistema tem em vista a padronização de informações nas cópias digitais, com a 
indicação de procedência (local onde se encontra, de quem foi adquiridos, etc.), nesse 
sentido, o trabalho de pesquisa pautou-se, inicialmente, pelo tratamento técnico do 
acervo, mediante a classificação dos arquivos por sindicatos e a inserção de legendas 
e dados técnicos relativos a cada cópia fotográfica digital. Feito isso, os esforços 
passaram a ser concentrados na coleta de dados sobre as fotografias do acervo que 
ainda não possuíam nenhum tipo de informação. Com esse intuito, visitas aos 
sindicatos foram feitas, almejando encontrar documentos e realizar entrevistas que 
pudessem ajudar no processo de descrição. Paralelamente foram realizadas leituras 
que pudessem levar a uma melhor fundamentação teórica sobre fotografia e 
movimento sindical.  

 
Resultados e discussão 
O inventário, a organização e a catalogação de documentos escritos e imagéticos dos 
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sindicatos é essencial ao desenvolvimento da pesquisa sobre a história dos 
movimentos sociais. O contato inicial com os arquivos dos sindicatos mostrou a 
necessidade imediata de intervenção técnica, com vistas à preservação do acervo 
fotográfico e à coleta de informações a ele concernente. Segundo Le Goff (1990, p. 
460), “a fotografia revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, [...] permitindo, 
assim, guardar a memória do tempo e da evolução cronológica”. Com a recuperação 
das informações e a decifração de seus conteúdos, a fotografia pode assumir um 
importante papel. Entretanto, ao lidar com documentos fotográficos, o pesquisador se 
depara com diversos problemas. Desde as primeiras intervenções nas sedes das 
entidades sindicais, a equipe do LHIST deparou-se com documentos agrupados de 
forma aleatória, separados das séries originais. Documentos antigos, como atas e 
estatutos, registros, documentos jurídicos, panfletos e cartazes empilhados sem 
nenhum cuidado de preservação. E, no caso das fotografias, informações importantes, 
como a identidade dos fotógrafos, se perderam. Foram encontradas, inclusive, em 
diversos sindicatos, fotografias envolvidas por materiais que aceleram sua 
deterioração e que inviabilizam a visualização da imagem, como álbuns autocolantes e 
sacos plásticos. Já nas primeiras entrevistas com antigos militantes ficou evidenciado 
o quão difícil é recuperar informações perdidas sobre as fotografias, principalmente 
sobre sua data e local.  
 
Conclusões 
Os estudos com base na fotografia e nos movimentos sindicais em Vitória da 
Conquista revelaram que tão importante quanto a valorização da fotografia como fonte 
são os cuidados técnicos que lhes devem ser dispensados. O contato com os acervos 
sindicais evidenciou a urgente necessidade de uma intervenção com vistas à 
preservação dos seus documentos e a coleta de dados. Pôde-se concluir também que 
a consolidação de uma base de dados com vistas à disponibilização das imagens 
digitais para pesquisa demandará mais tempo, uma vez que os entraves encontrados 
na coleta de identificações sobre as fotografias foram muitos.  
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MEMÓRIA, HISTÓRIA, ESQUECIMENTO: O PERDÃO DIFÍCIL EM PAUL 
RICOEUR 
 

 Warley Rocha Seles
, 

  
RESUMO 
O perdão difícil é tratado por Paul Ricoeur no epílogo do livro “Memória, história, 

esquecimento”. Trazendo à reflexão dois polos do que ele chama de “equação do 

perdão”: “profundidade: a falta” e “altura: perdão”.  o primeiro ponto ele faz uma 

análise acerca da natureza da “experiência da falta” (culpabilidade), da sua estrutura 

que se dá na “imputabilidade dos nossos atos”, propondo a “confissão” como a forma 

do sujeito tomar sobre si a acusação, numa “autoatribuição” da falta. E que o 

acoplamento da “falta” e “mal” tem como efeito ao se referir ao mal como uma “ideia 

de um excesso, de demasia insuportável”. Diante disso ele analisa a “experiência da 

falta” na sociedade e nas instituições e a partir dessa realidade a possibilidade do 

perdão. Este visto como um desafio ou improvável, a ele é dedicado um discurso 

apropriado, o do “hino”. Para Ricoeur o mandamento do perdão é transmitido por uma 

cultura de herança abraâmica. 

Palavra-chave: Culpabilidade. Falta. Mal. Perdão. 
 
 

MEMORY, HISTORY, OBLIVION: THE DIFFICULT FORGIVENESS PAUL 
RICOEUR. 
 
ABSTRACT  
The difficult forgiveness is handled by Paul Ricoeur in the epilogue of the book 
"Memory, history, oblivion." Bringing the two poles reflection of what he calls 
"forgiveness equation": "Depth: lack" and "height: forgiveness." On the first point he 
makes an analysis about the nature of "experience of lack" (guilt), its structure that 
gives the "accountability of our actions", proposing the "confession" as the shape of the 
subject to take upon himself the charge, a "autoatribuição" lack. And the coupling of 
"lack" and "evil" has the effect of referring to evil as an "idea of an excess, too 
unbearable." Thus he analyzes the "lack of experience" in society and in institutions 
and from this reality the possibility of forgiveness. This seen as a challenge or unlikely 
it an appropriate speech is dedicated, the "anthem". For Ricoeur the commandment of 
forgiveness is transmitted by an Abrahamic heritage culture. 
 
Keywords: Guilt. Lack. Evil. Forgiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Só há perdão quando há culpa. A esta Ricoeur denomina como “falta” e sua 

experiência se dá, essencialmente, no sentimento. “A falta consiste na transgressão 

de uma regra qualquer, de um dever” (Ricoeur, 2008, p. 468); para ele ainda que as 

consequências da falta tenham aspecto indefinido, ela é limitada tanto quanto à regra 

que infringe. A estrutura fundamental da falta é a “imputabilidade de nossos atos”, isto 

é, pois, a capacidade de levar à conta de alguém a responsabilidade de determinadas 

ações. Para Ricoeur a palavra ‘imperdoável’ é a que melhor se aplica depois de sua 

análise acerca da “experiência da falta”. Ele lembra o “hino da caridade” da primeira 

carta de São Paulo aos Coríntios; a caridade é a própria Altura, se ela a tudo desculpa 

a isso engloba também o imperdoável, caso contrário ela seria aniquilada. Nesse 

sentido Ricoeur se encontra com Jacques Derrida quando este afirma: “o perdão 

dirige-se ao imperdoável ou não é” (Ricoeur, 2008, p. 468) perdão. Ele é incondicional, 

não se restringe, não há exceção. "Num âmbito institucional que autoriza (a 

inculpação), alguém que acusa alguém, segundo regras, transforma-o em inculpado" 

(Ricoeur, 2008, p. 476). Instaura-se a "conexão entre o perdão e a punição". A 

sentença é esta: só há perdão quando há punição; e deve-se punir quando se infringe 

a regras comuns. "A sequência das conexões é rigorosa: onde há regra social, há 

possibilidade de infração; onde há infração, há o punível" (Ricoeur, 2008, p. 476). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

No mês de agosto de 2014, foi iniciada a pesquisa sobre o perdão na obra de 

Paul Ricoeur, tendo como base o seu livro “Memória, história, esquecimento”. Durante 

alguns encontros discutimos sobre a obra e o pensamento do filósofo francês e a sua 

análise acerca da capacidade de fazer memória e do perdão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Toda a pesquisa resultou em fichas de leituras, em resumos analíticos, em 

discussões entre orientador e orientando e que finalizará, por ora, numa apresentação 

na semana de Iniciação científica que ocorrerá nos dias 05 e 06 de Outubro de 2015 

no campus de Vitória da Conquista/Bahia da Universidade Estadual do Sudoeste da 
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Bahia – UESB. 

  

CONCLUSÕES 

 

Aprofundamos, por meio das obras do filósofo, na possibilidade do perdão e a 

sua problemática nos povos e instituições. Reconhecendo assim a necessidade de 

sempre se fazer memória dos fatos, por meio dos testemunhos oculares ou escritos 

para resolver os problemas e se alcançar, na medida do possível, a reconciliação dos 

grupos, países e povos. 
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A influencia da atividade física na qualidade de vida de professores 
universitários  
 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY IN TEACHER QUALITY OF LIFE 

UNIVERSITY 

 
Adélia Soares Fernandes Reis¹ 
Eduardo Nagyb Boery² 
Bruno Oliveira Gonçalves³ 
 
Resumo: Com a mudança comportamental ocorrida nos últimos 100 anos, na qual o 

ser humano passou a priorizar majoritariamente o trabalhou, percebeu-se que o 

mesmo dedica-se cada vez menos as praticas de atividade física. Com isso esta 

pesquisa tem por objetivo analisar a influencia da atividade física na qualidade de vida 

do professor universitário. Trata-se de um estudo censitário, de corte transversal, com 

abordagem quantitativa, realizado com 62 docentes da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, campus de Jequié/Bahia, em seu local de trabalho. Faz parte de 

um projeto maior na qual a temática é: “Qualidade de vida e fatores associados em 

diferentes grupos de trabalhadores”. A coleta de dados ocorreu no período de 

fevereiro de 2015 a maio de 2015 e foram utilizados três instrumentos autoaplicáveis 

divididos em blocos, a saber: Bloco I: Inquérito Sociodemografico, bloco II: WHOQOL-

bref, bloco III: IPAQ. A análise dos dados foi realizada no Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 21.0. Foi possível observar que 83,9% dos docentes 

são indivíduos insuficientemente ativos. Quanto à avaliação da qualidade de vida, 

houve melhores níveis no domínio psicológico, seguido pelo físico, e os docentes 

inativos fisicamente apresentaram melhor percepção de qualidade de vida. Conclui-se 

então que grande parte da amostra investigada apresentou níveis satisfatórios de 

qualidade de vida e que esta não é influenciada pelo índice de atividade física 

exercida, sendo contrario a outros estudos encontrados na literatura. 

 
PALAVRA CHAVE:  Qualidade de vida; estilo de vida; saúde do trabalhador  
 

 

Summary: With behavioral change within the last 100 years, in which the human being 

began to prioritize mostly worked, it was noticed that it is devoted less and less the 

practice of physical activity. Thus this research aims to analyze the influence of 

physical activity on quality of life of university professor. It is a census study, cross-

sectional, with a quantitative approach, accomplished with 62 teachers of the State 
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University of Southwest Bahia, campus Jequié / Bahia, in your workplace. It is part of a 

larger project in which the theme is: "Quality of life and associated factors among 

different groups of workers." Data collection occurred from February 2015 to May 2015 

and were used three self-report instruments divided into blocks, namely: Block I: 

Survey sociodemographic, block II: WHOQOL-BREF, Block III: IPAQ. Data analysis 

was performed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21.0. 

It was observed that 83.9% of teachers are insufficiently active individuals. The 

assessment of quality of life was better levels in the psychological domain, followed by 

the physical, and physically inactive teachers showed better perception of quality of life. 

It follows then that much of the investigated sample showed satisfactory levels of 

quality of life and that it is not influenced by physical activity index exercised, and 

contrary to other studies found in the literature. 

 

KEY WORD: Quality of life; Lifestyle; Worker's health 

 

Introdução  
Nos mais diversos ramos de carreiras existem fatores estressantes que podem 

influenciar no nível de qualidade de vida dos trabalhadores. Na docência, por exemplo, 
os professores têm funções que transcendem o ensino e a produção de 
conhecimentos, pois há também uma exigência cada vez maior para que os mesmo se 
atualizem constantemente quanto ao uso de novas tecnologias, e se adaptem ao 
volume de trabalho burocrático extra-classe. Os requisitos decorrentes do meio 
acadêmico podem influenciar negativamente em seu estilo de vida e, 
consequentemente, influir em diferentes aspectos de sua Qualidade de vida (QV) 
(OLIVEIRA FILHO, 2012). 
         Nessa perspectiva, a realização de exercícios físicos tem múltiplos benefícios, 
que proporcionam uma melhor forma de lazer e saúde reduzindo os efeitos nocivos da 
rotina estressante do labor, melhorando a autoestima (BOSCOLO et al, 2005; SILVA 
et al, 2010). 
         Assim, compreender como a atividade física influencia na QV do trabalhador 
torna-se indispensável para melhorar o desempenho no trabalho e aumentar a 
capacidade de produção, já que as doenças ocupacionais atingem parcelas 
significativas da classe trabalhadora, dentre as quais são mais frequentes a lesão por 
esforço repetitivo (LER) e doenças osteomusculares caracterizados pela sensação de 
cansaço, tensão muscular e dor postural, entre outros sintomas (LARA, 2011). 
        Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar a influencia da atividade física na 
qualidade de vida do professor universitário. 
 
Material e métodos 

Trata-se de um estudo censitário, de corte transversal, com abordagem 
quantitativa, a ser realizado com os docentes da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, campus de Jequié/Bahia, em seu local de trabalho. Faz parte de um projeto 
maior na qual a temática é: “Qualidade de vida e fatores associados em diferentes 
grupos de trabalhadores”. A coleta de dados ocorrerá no período de fevereiro de 2015 
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a maio de 2015 e será utilizado três instrumentos autoaplicáveis divididos em blocos, a 
saber: Bloco I: Inquérito Sociodemografico, bloco II: WHOQOL-bref, bloco III: IPAQ. A 
análise dos dados será realizada no Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 21.0. 
 
Resultados e discussão  

Quanto às características sociodemográficas, observou-se que 66,1% (n = 41) 
dos participantes do estudo eram do sexo feminino na faixa etária ≥ 40 anos 51,6% (n 
= 32), com média de idade de 40,9 anos. Para raça ou cor 51% (n = 36) se auto 
declararam não brancos e 77,4% (n = 48) afirmavam que tinham companheiro(a). 
Quanto ao nível de qualificação 45,2% (n = 28) dos docentes possuíam mestrado. 
  Em relação às características do trabalho, 79% (n = 49) dos entrevistados 
referiram possuir um vinculo empregatício, e a média de tempo de carreira na 
docência foi de 13,3 anos. No quesito regime de trabalho 61,3% (n = 38) são 
dedicação exclusiva, ao tempo que aproximadamente 43,5% (n = 27) dos docentes 
afirmaram que ganhavam acima de 10 salários mínimos e 32,3% (n = 20) possui 
apenas 1 dependente.  

Quanto ao nível de atividade física foi evidenciado que 83,3% (n = 52) dos 
decentes são classificados como inativos fisicamente.  O mesmo também pode ser 
observado em outros estudos, que apontaram uma grande ocorrência de inatividade 
física na classe docente (Oliveira Filho, 2012). Apesar da atividade física no lazer esta 
aumentado nos últimos anos, estima-se que a população geral não realiza de forma 
moderada, levando-se em consideração a recomendação de no mínimo 30 minutos 
por dia de atividade física (Waxman, 2004). 

Conforme observado na tabela 1, foram avaliados os domínios de qualidade de 
vida em relação às medias, desvio padrão, valor máximo e mínimo. Desta forma, foi 
possível evidenciar que o domínio que apresentou a média mais elevada foi o 
psicológico, seguido do físico, as menores médias observadas foram o domínio social 
e o meio ambiente. 
 
Tabela 1:Média, desvio-padrão (DP) e Intervalo de Confiança dos domínios da 
qualidade de vida dos professores universitarios (N=62). Jequié, Bahia, Brasil, 2015. 
Whoqol-bref Média DP MIN MAX 
Físico 68,4 ±15,6 28,5 100,0 
Psicológico  71,1 ±13,6 37,5 100,0 
Social  67,3 ±17,1 0,0 100,0 
Meio Ambiente 59,5 ±14,3 12,5 96,8 
 

Em relação a comparação entre os domínios sobre qualidade de vida com o 
nível de atividade física, permitiu identificar diferença estatisticamente significante 
(p=0,046), evidenciando que os docentes inativos fisicamente apresentaram melhor 
percepção de qualidade de vida na auto-avaliação sobre qualidade de vida. Tal 
resultado é totalmente contrario a estudos realizados anteriormente, que evidenciam 
que a realização de atividade física esta associada a uma melhor qualidade de vida, 
quando comparadas às pessoas sedentárias (Fleck et al, 1999; Oliveira 2009). 
 
Tabela 2: Comparação dos domínios de Qualidade de Vida com o nível de atividade 
física de professores universitários. Jequié, Bahia, Brasil, 2015. 
Domínios do Whoqol-bref Nível de Atividade Física Média ± DP Valor de P 

Físico  Ativo  70,3±9,0 0,969 
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 Inativo  68,0±16,6  

Psicológico  Ativo 68,7±6,8 0,876 

 Inativo 
71,6±14,6 

 

Relações Sociais  Ativo 
65,0±9,4 

0,412 

 Inativo 
67,7±18,3 

 

Meio ambiente  Ativo 
56,6±9,5 

0,406 

 Inativo 
60,0±15,1 

 

Índice de Avaliação de QV Ativo 
60,0,±15,3 

0,046* 

 Inativo  
68,7±17,7 

 

 

 
Conclusões  

Conclui-se que grande parte da amostra investigada apresentou níveis 
satisfatórios de qualidade de vida, no entanto há uma prevalência de indivíduos que 
praticam um baixo nível de atividade física. Tal resultado é contrário aos achados da 
literatura, uma vez que, esperava-se que a qualidade de vida fosse diretamente 
afetada pelo baixo índice de atividade física. Contudo, estima-se que ações de 
estímulos à atividade física sejam feitas, para que doenças causadas pelo 
sedentarismo sejam prevenidas, afinal, tais doenças possuem origem, muitas vezes 
súbita e tardia.   
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Papel do HPV no Desenvolvimento do Câncer de Cabeça e Pescoço 

Aline Souza dos Santos1, Fábio Ornellas Prado2 

RESUMO 

Cânceres de cabeça e pescoço fazem parte de um grupo distinto de 

neoplasias e compartilham uma mesma origem anatômica. Apresentam maior 

incidência entre homens do que mulheres, sendo que a maioria dos tumores recebe a 

classificação de carcinomas de células escamosas. O consumo de tabaco e álcool são 

os principais fatores de risco, no entanto, o papilomavírus humano tem sido indicado 

como um importante fator etiológico para um subconjunto de cancros, principalmente 

os que acometem a orofaringe. O presente estudo consiste de uma revisão 

bibliográfica, com base em artigos científicos publicados em inglês, obtidos por meio 

do acesso às bases de dados de saúde: Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e 

PubMed. Através dos dados analisados foi possível verificar que apesar do declínio da 

incidência do câncer de cabeça e pescoço em todo o mundo, a incidência do câncer 

de orofaringe tem aumentado significativamente nos últimos 20 anos em vários países 

do mundo. Este evento tem sido atribuído à infecção oral por HPV devido às 

mudanças no comportamento sexual, sendo predominante em indivíduos jovens. A 

falta de informação da população acerca da transmissibilidade do HPV à cavidade oral 

é um fator agravante para o aumento da incidência dos cancros de orofaringe 

atualmente. Pode-se concluir que já está estabelecido um papel causal entre o HPV e 

o câncer de orofaringe, sendo assim, é importante investir em campanhas preventivas 

relacionadas à exposição oral ao HPV. 

Palavras-chave: Câncer de cabeça e pescoço, Fatores de risco, HPV, Orofaringe. 

INTRODUÇÃO 

 Cânceres de cabeça e pescoço fazem parte de um grupo distinto de neoplasias 

e compartilham uma mesma origem anatômica. Na região de cabeça e pescoço, a 

maioria dos tumores recebe a classificação de carcinomas de células escamosas 

(ANDREW; GYPSYAMBER, 2012). Tradicionalmente o tabaco e o álcool são 

considerados os principais fatores de risco para todos os sítios de carcinomas de 

células escamosas, no entanto, pesquisas tem indicado o papilomavírus humano 

(HPV) como um importante fator etiológico para um subconjunto de carcinomas de 

células escamosas, principalmente os que acometem a orofaringe (MARUR et al, 

2010). Em todo mundo, o câncer de cabeça e pescoço é o sexto mais comum com 

uma estimativa anual de 355 mil mortes e 633 mil casos incidentes (FERLAY et al, 

2010). 

 



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 
642 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Foi realizada uma revisão bibliográfica com base em artigos científicos 

publicados em inglês, obtidos por meio do acesso às bases de dados de saúde: 

Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e PubMed. Os artigos foram selecionados 

de acordo com a temática voltada para a relação entre o HPV e o câncer de cabeça e 

pescoço.       

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Os dados coletados foram analisados e observou-se que apesar do declínio na 

incidência do câncer de cabeça e pescoço em todo o mundo, a incidência do câncer 

de orofaringe incluindo cânceres da base da língua, amígdalas e outras partes da 

orofaringe têm aumentado significativamente nos últimos 20 anos em vários países do 

mundo. Este evento tem sido atribuído à infecção por HPV, um fenômeno denominado 

de “epidemia relacionada ao vírus” (CHATURVEDI, 2012). 

Análises moleculares de tumores de orofaringe indicam que a prevalência do 

HPV neste local aumentou de 16% durante o final de 1980 para 72% durante o início 

de 2000 nos Estados Unidos (CHATURVEDI et. al, 2011). Os dados apontados 

concordam com os apresentados por Gillison et al (2012) que observaram um 

aumento na prevalência de DNA de HPV nos cancros de orofaringe não só nos 

Estados Unidos como também em outras partes do mundo, como na Austrália e na 

Suécia (Tabela 1). Nos Estados Unidos, cerca de 40%-80% dos casos de câncer de 

orofaringe são causados por HPV, enquanto que na Europa, a proporção varia de 

20%-90% (MARUR et al, 2010) 

D’Souza e Dempsey (2011) acreditam que o rápido aumento da incidência de 

câncer orofaríngeo (Tabela 2) surja a partir de uma maior exposição oral ao HPV 

devido mudanças no comportamento sexual, predominando em indivíduos jovens. 

Comportamentos sexuais de alto risco, idade precoce do início da vida sexual, prática 

de sexo antes do casamento, maior número de parceiros durante a vida e a prática de 

sexo oral têm aumentado a exposição oral ao HPV. 

A falta de informação da população acerca da transmissibilidade do HPV à 

cavidade bucal é um fator agravante para o aumento da incidência dos cancros de 

orofaringe atualmente. Já que a população deixa de utilizar medidas preventivas por 

desconhecer os fatores que aumentam a exposição oral ao vírus, permitindo deste 

modo, a disseminação do HPV para os sítios bucais através de comportamentos 

sexuais de risco como o sexo oral. 
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CONCLUSÃO 

 Já está estabelecido um papel causal entre o HPV e o câncer de orofaringe, 

mas é menos claro se o vírus pode causar câncer em outro sítio de cabeça e pescoço. 

Sendo assim, é importante investir em campanhas preventivas relacionadas à 

exposição oral ao HPV, envolvendo também o tabaco e o álcool que permanecem 

como grandes fatores de risco em todo mundo REFERÊNCIAS 
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RESUMO 
Desenhar é talvez o principal método da criança expressar seus sentimentos próprios, 

podendo refletir seus medos e ansiedades. O objetivo desse trabalho foi analisar a 

imagem que a criança faz do seu cirurgião-dentista, buscando a compreensão dos 

estados emocionais que a criança carrega através dos desenhos. O Estudo do tipo 

qualitativo com crianças entre 06 a 10 anos de idade. Realizou-se a atividade de 

Rapport com as crianças, logo após os desenhos e a entrevista. Foram avaliados 

desenhos de 30 crianas, classificados quanto à temática abordada: a) paciente com o 

Cirurgião-dentista correspondendo a 29 dos desenhos e b) consultório odontológico 

representado em 26 figuras. Na análise foram considerados aspectos como grau de 

elaboração do desenho, presença de cores, tamanho do espaço utilizado. Observou-

se que, em relação à imagem do cirugião dentista e do consultório odontológico,  a 

maiori das crianças (83,33%)  apresentaram figuras bem delineadas e aproveitaram o 

espaço da folha, coloriram os desenhos com variados tons e ilustraram os 

instrumentais. Conclui-se, pela realização desta pesquisa, que, embora as crianças 

apresentassem desenhos que suscitavam ansiedade e medo, de uma forma geral, as 

práticas do atendimento odontológico se caracterizaram como positivas, acolhedoras e 

humanizadas. 

Palavras chaves: odontopediatria; psicologia em saúde; ansiedade e medo 

INTRODUÇÃO  

Desenhar constitui, para a criança, uma atividade integradora, que coloca em jogo as 

interrrelações do ver, do pensar, do fazer e da unidade aos domínios perceptivo, 

cognitivo, afetivo e motor. A criança desenha, entre outras tantas coisas, para se 

divertir, assemelhando-se a um jogo que não exige companheiros, onde a criança é 

dona de suas próprias regras. Assim, o desenho tem sido empregado não só na 

avaliação geral do desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivos e evolutivos, mas 

também como instrumento projetivo para avaliação da personalidade e da visão infantil 

sob determinado aspecto, como por exemplo, a ótica infantil da família, da escola, do 

ambiente ambulatorial e do seu cirurgião-dentista.3 

Com este entendimento, para o atendimento odontológico voltado para 

crianças, identifica-se um campo repleto de nuances e reconhecidamente complexo, 

que requer muita dedicação e paciência e se encontra ainda longe de ser esgotado 

pelas normas e modelos pré-estabelecidos e preconizados pela Ciência.1  
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Verifica-se, então, a importância e a necessidade do desenvolvimento de 

trabalhos espelhados na tríade Odontologia – Criança - Psicologia, para que os 

cirurgiões-dentistas redimensionem seus conceitos e ajudem a reduzir esse receio dos 

pacientes ao tratamento odontológico.9 Assim, faz-se  necessário conhecer a 

percepção da criança perante o tratamento odontológico através da linguagem do 

desenho, incluindo: Analisar a imagem que a criança faz do dentista, buscando a 

compreensão dos estados emocionais que a criança carrega, a partir das impressões 

que isso causa ao cirurgião-dentista.  

METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo quali-quantitativa. O estudo foi realizado no modulo de 

Odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no município de Jequié. 

Os participantes desse estudo foram 30 crianças com idades entre 06 e 09 anos, que 

apresentava motricidade, lúcida e orientada no tempo e espaço, que compareceram 

ao atendimento odontológico durante as atividades práticas das Clínicas 

Odontopediátricas, no decorrer dos meses de setembro a novembro do ano de 2014. 

 O material produzido foi separado em categorias para tornar mais eficiente o 

processo de análise, de acordo com os seguintes achados: grau de elaboração, 

tamanho, presença de cores, representação da dupla de atendimento odontológico e o 

cenário do desenho. Foi realizada a análise de conteúdo de Pacca et al8. 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Participaram da pesquisa 30 crianças na faixa etária de 06 a 09 anos de idade, sendo 

53.33% do sexo feminino e 46.67% masculino, dos quais 83,33% apresentavam 

figuras bem delineadas, figuras humanas distinguíveis dos outros elementos do 

desenho, partes do corpo nítidas, expressões faciais e rostos claros de identificação. 

Apenas quatro crianças desenharam figuras palitos. 

  Em relação ao tamanho dos desenhos, 16,66% apresentaram figuras 

pequenas, sendo aparente a desproporcionalidade quando comparado com a folha de 

papel. De acordo com Campos2, essa característica pode refletir um paralelo entre o 

sujeito e seu ambiente, bem como a forma pela qual ele está reagindo a pressão 

ambiental, sendo um indicativo da auto-estima, problemas emocionais, e da 

comunicação da criança com o meio na qual está inserida.  

 Quanto às cores, 13,3% desenhos receberam uma única cor. Os demais 

desenhors receberam variadas cores, expondo a figura do cirurgião dentista de forma 

vibrante e bastante colorida, podendo esse aspecto apenas refletir a preferência da 

criança sem relação com o estado emocinal da mesma6. 
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  Em relação ao cenário onde se localizavam o CD e os pacientes, foram 

encontrados 13,3% sem qualquer plano de fundo, apenas o desenho simbolizando o 

dentista ou outro personagem. 10% desenharam outro ambiente, enquanto que, 

76,6% fizeram algum desenho relacionado ao consultório. Segundo Gomes et al.4 o 

primeiro contato entre o paciente e o Cirurgião Dentista determinará para criança a 

percepção positiva do ambiente resultando em um comportamento favorável durante o 

atendimento. 

  A representação social da figura do dentista em 96,66% (29) dos desenhos não 

mostrava em nenhuma parte do corpo os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

Oliveira et al. 7 ao pesquisar a aceitação da criança em relação ao vestuário e 

utilização do EPI, a maioria destas optaram pela imagem do Cirurgião Dentista trajado 

com roupas coloridas e que o uso do EPI só se destacou nos pacientes com consultas 

odontológicas negativas. Apenas 30% das crianças representaram as duplas de 

atendimento no desenho. 

 Dos trinta desenhos, todos ilustraram a figura de um humano, destes apenas um 

não tinha desenhado o dentista. Quando perguntado durante a entrevista alegou que 

não sabia desenhar o dentista e tinha desenhado ela e seu irmão. 

Quanto ao aparecimento de elementos específicos, 66,66% apresentavam 

seringa tríplice, espelho, micro motor ou o equipo odontológico. Alguns refletiam 

características marcantes, evidenciando dificuldades afetivas e medo. Para Marques 

et al5 o profissional deverá acolher o paciente individualizando o atendimento, pois, 

somente conhecendo cada criança, pode-se notar quais são as aflições e ansiedades 

que cada uma traz consigo.  

Na análise das entrevistas, alguns pontos importantes foram extraídos sobre a 

representação social do CD, na visão da criança. No total de trinta desenhos, foram 

10% para a terminologia médico e 3,3% para enfermeiro. Considerando a visão de 

Sêga 10 o Cirurgião-dentista pode trabalhar o pensamento social em sua dinâmica e 

em sua diversidade, havendo maneiras diferentes de se conhecer e de se comunicar 

com os indivíduos.  

CONCLUSÃO  

O desenho se mostrou importante para investigar a percepção da criança sobre o 

tratamento odontológico, refletindo nesse trabalho uma avaliação positiva do paciente 

para com o cirurgião dentista. A ansiedade e o medo foram observados em algumas 

crianças. Um atendimento acolhedor, humanizado e a presença de vinculo se mostrou 

presente nas práticas da Universidade Estadual da Bahia.  
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 RESUMO 

Estudos sobre qualidade de vida de estudantes universitários são relevantes, pois 

poderão possibilitar a identificação da realidade vivenciada por esse grupo no que diz 

respeito aos fatores que podem ocasionar dificuldades durante o curso, entre eles, 

aspectos relacionados à qualidade de vida (QV). Neste sentido, o estudo teve como 

objetivo relacionar a QV com os fatores biossociodemográficos e a prática de atividade 

física de estudantes universitários. Trata-se de um estudo de corte transversal, com 

abordagem quantitativa. Verificou-se a partir dos resultados, que o índice geral de 

qualidade de vida (IGQV) teve média de 69,21. Ao analisar as variáveis do 

biossociodemográfico as variáveis cor, ser natural de Jequié ou não,  número de 

refeições e alimentar-se suficientemente apresentou boa associação com IGQV, bem 

como os domínios  social e meio ambiente respectivamente, em relação à prática de 

atividade física houve associação com o domínio social do WHOQOL-BREF e também 

com o IGQV. Conclui-se que esse estudo possibilitou relacionar variáveis 

biossociodemográficas e a prática de atividade física com a qualidade de vida de 

universitários. 

ABSTRACT 

Studies on quality of life of college students are relevant, they may allow the 
identification of the reality experienced by this group with regard to the factors that can 
cause difficulties during the course, including aspects related to quality of life (QOL). In 
this sense, the study aimed to relate to QV with biossociodemográficos factors and the 
physical activity of college students. It is a cross-sectional study with a quantitative 
approach. It was found from the results that the general index of quality of life (IGQV) 
averaged 68.94. By analyzing the biossociodemográfico variable color variables, a 
native of Jequié or not, number of meals and feed themselves sufficiently showed good 
association with IGQV as well as the social and environmental domains respectively, in 
relation to physical activity was associated with the social domain of WHOQOL-BREF 
and also with the IGQV. In conclusion, this study allowed relating 
biossociodemográficas variables and physical activity with the quality of life of college. 
 

PALAVRA CHAVE: atividade física; estudantes; qualidade de vida. 

KEYWORDS: physical activity; students; quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

A OMS propõe que a QV é multifatorial, referendando-se a partir das seguintes 

dimensões: saúde física, saúde psicológica, nível de independência (em aspectos de 

mobilidade, atividades diárias, dependência de medicamentos e cuidados médicos e 

capacidade laboral), relações sociais e meio ambiente (SOUZA, CARVALHO, 2003).   

 Atualmente, a avaliação da qualidade de vida dos indivíduos, frente às 

mudanças relacionadas à saúde e ao estilo de vida dos mesmos, constitui objeto de 

estudo de muitos pesquisadores. Para Custódio et al. (2004) relacionar à qualidade de 

vida entre universitários, a partir de domínios (físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente), possibilita a construção de trabalhos de intervenção a grupo de riscos 

e implementação de ações de promoção da saúde entre os estudantes. 

Visto que, essa nova fase, envolve mudanças no estilo de vida, aquisição de 

novas responsabilidades, o distanciamento familiar, a convivência com novas pessoas, 

conflitos, dentre outros fatores. Então, frente às circunstâncias diversas vivenciadas 

pelos estudantes universitários, nota-se que essa população, adota um estilo de vida 

que pode interferir na sua qualidade de vida. 

Pesquisar sobre qualidade de vida de estudantes universitários, torna-se 

relevante, pois é essencial conhecer melhor a realidade vivenciada por esse grupo, 

como uma forma de identificar, não apenas fatores que podem gerar dificuldades 

durante o curso, mas também aspectos relacionados aos fatores que estão 

relacionados com a QV.  Diante disso, o estudo tem como objetivo relacionar a 

qualidade de vida com os fatores biossociodemográficos e a prática de atividade física 

de estudantes universitários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo de corte transversal, com abordagem quantitativa. O 

estudo foi realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus 

de Jequié, no período de Agosto de 2014 a Agosto de 2015, tendo como participantes  

da pesquisa os estudantes universitários do curso de Farmácia. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: Inquérito 

biossociodemográfico, para avaliar as condições biossociodemográficas, contendo 

questões como: idade, sexo, curso em que está matriculado, local de residência, 

renda, lazer, atividades laborais, entre outras variáveis; Inquérito de qualidade de vida 

(WHOQOL-bref) onde trata-se de um instrumento específico para avaliação da 

qualidade de vida, composto por 26 questões e Inquérito de Atividade Física: 
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Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) em sua forma curta . Este 

instrumento contém perguntas sobre a frequência  semanal,  a  duração  e  a  

intensidade  da  atividade  física. 

Os dados foram organizados e tabulados no programa Microsoft Office Excel e, 

em seguida, transferidos para o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 20.0 para o procedimento de análise com cálculos de frequências para as 

variáveis categóricas, e para as quantitativas, média e desvio padrão. Para verificar a 

associação entre a qualidade de vida, as condições de saúde, as vivências 

acadêmicas e a prática de atividade física, foram utilizadas medidas de associação 

admitindo Intervalo de Confiança de 95% (p < 0,05). 

 Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié sob o protocolo 274.134 

e CAEE 16219213.0.0000.0055 em obediência as normas propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde- CNS. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Dos 80 acadêmicos que participaram do estudo, tinha entre 17 a 35 anos de 

idade, apresentando uma média de 22,93 anos, mediana de 22 e desvio padrão de 3,1 

anos, 66,3% do sexo feminino. Os semestres envolvidos foram respectivamente: 1º 

semestre (36,3%), 2º semestre (1,3%), 3º semestre (25%), 4º semestre (2,5%), 5º 

semestre(16,3), 7º semestre (10%), 9º semestre (8,8%), ressaltando que a maior parte 

desses estudantes encontrava-se regular no curso (51,2%). A maioria dos estudantes 

são solteiros (91,8%) e a metade deles  se declara de cor parda (50%). 

A população da amostra apresentou um Índice Geral de Qualidade de Vida 

(IGQV) média de 69,21. Percebe-se que os domínios do WHOQOL-BREF apresentou 

pouca discrepância entre se, o domínios com o maior valor médio foi o Ambiental 

(69,21), seguido do Social (68,22), Psicológico (61,77) e por ultimo, o menor escore 

médio foi observado no domínio Físico (54,02). Durante a análise do Inquérito 

biossociodemográfico verificou-se que, as variáveis, sexo, idade, estado conjugal, ter 

filho ou não, tipo de moradia, regularidade no curso e exercer algum tipo de atividade 

remunerada  não apresentaram nenhum tipo de relação  com os domínios  físico,  

psicológico, social  e  econômico,  assim como com o Índice Geral de Qualidade de 

Vida (IGQV).  Em relação as variáveis cor, ser natural de Jequié ou não,  número de 

refeições e alimentar-se suficientemente apresentou boa associação com IGQV, bem 

como os domínios  social e meio ambiente respectivamente. Vale ressaltar que a 



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 
651 

 

maioria das associações influenciaram negativamente na QV dos estudantes 

universitários, com exceção do número de refeições ao dia que se correlacionou 

fortemente com o domínio meio ambiente do WHOQOL-bref, ou seja quanto mais 

refeições os estudantes tem ao dia, melhor e positiva será sua QV relacionado ao 

meio ambiente 

 Ao analisar as informações relacionadas à atividade física, relatadas pelos 

estudantes mediante o IPAQ verifica-se associação com o domínio social do 

WHOQOL-BREF e também com o IGQV. Ressaltando que diante da percepção dos 

estudantes a prática de atividade física influencia positivamente nas suas relações 

sociais, no que tange suas relações pessoais (amigos, parentes, e colegas), satisfação 

com sua vida sexual e satisfação com o apoio que recebe de seus amigos. Em 

contrapartida estudos realizados por Pereira et al (2006) , dentre os quatros domínios, 

o que mais explicou a qualidade de vida global foi o físico.  Ainda em outro estudo 

revelado por Assumpção et al (2002) houve maiores associação em domínios físicos e 

psicológicos quando os comparam á pratica de atividade física.  

Essas divergências entre os mais diversos estudos relacionados a qualidade 

de vida, confirma a fala de Rocha (2000), onde segundo ele mensurar a QV é um 

desafio contínuo, mais que tecnológico, artístico, mais que científico, ou seja, a 

qualidade de vida não é estática, é um processo que varia, a depender da população, 

da época, do estilo cultural, até mesmo em uma mesma população a depender do 

momento.  

 

CONCLUSÕES 

Esse estudo possibilitou relacionar variáveis biossociodemográficas e a prática 

de atividade física com a qualidade de vida de universitários. A partir dos resultados, 

percebe-se que apesar da inferência de alguns fatores que estão influenciando na QV 

dos estudantes universitários, de um modo geral os mesmos apresentam um nível de 

QV satisfatória.    
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RESUMO: O aumento de ocorrências de acidente de trânsito (AT) junto a suas implicações 
se tornou um grave problema de Saúde Pública. No que tange as consequências, é 
importante reconhecer os prejuízos associados à qualidade de vida (QV). Objetivo: 
Identificar as dimensões de QV mais afetadas pelo AT em condutores. Estudo transversal, 
realizado no município de Jequié, Bahia, entre julho a outubro de 2013, com 1.408 
condutores de veículos motorizados terrestres. Foram avaliadas as médias e desvio padrão 
das oito dimensões de QV de acordo com sexo para a verificação da diferença de média 
entre os grupos que sofreram e não sofreram AT nos últimos 12 meses (AT 12M). Os dados 
foram analisados no programa Stata® 14.0, empregando o teste t e adotando como critério 
de significância o valor p ≤ 0,05. Foram mostrados os resultados de 1.315 condutores, 
sendo 236 (17,9%) do sexo feminino. As dimensões de QV: dor, estado geral de saúde, 
vitalidade e saúde mental; apresentaram significância estatística da diferença entre seus 
escores médios de acordo com o envolvimento em AT 12M em condutores de ambos os 
sexos, e só para o sexo feminino, a dimensão aspectos sociais apresentou diferença 
estatística. Estudos confirmaram o grande impacto do AT na QV das vítimas. As dimensões 
de QV mais afetadas em condutores que se envolveram em AT 12M foram: dor, estado 
geral de saúde, vitalidade, saúde mental e aspectos sociais.  
PALAVRAS CHAVE: acidente de trânsito, qualidade de vida, saúde. 
 
TITLE: Involvement in traffic accidents in drivers and quality of life issues. 
 
ABSTRACT: The increase of traffic accidents occurrence together with its implications 
became a serious public health problem. With regard to the consequences, it is important to 
recognize the harm associated with the quality of life. Aims: To identify the of quality of life 
dimensions most affected by traffic accidents in drivers. Survey conduced in Jequié-BA 
between July and October 2013, with 1.408 motor land vehicles drivers. Were assessed the 
means and standard deviations of all eight quality of life dimensions by sex to verify the 
difference the means between the groups who suffered and did not suffer traffic accidents in 
the last 12 months. The data were analyzed by Stata® 14.0, using t test and adopted 
significance criterion p-value ≤ 0,05. Were  shown the results by 1.315 drivers,  236 (17,9%) 
female. The quality of life dimensions: bodily pain, general health, vitality and mental health; 
submitted statistically significant difference between their average scores according 
involvement in traffic accidents in the last 12 months in drivers of both sexes, and only for 
females, the dimension  social functioning was statistically significantly. Studies have 
confirmed the high impact of traffic accidents on quality of life of the victims. The quality of life 
dimensions most affected in drivers who were involved in traffic accidents were: bodily pain, 
general health, vitality, mental health and social functioning. 
KEYWORDS: traffic accidents, quality of life, health 
 
INTRODUÇÃO 

A desorganização do tráfego, deficiência geral da fiscalização, condições dos 
veículos, comportamento dos usuários, junto ao crescente número de veículos em 
circulação, gerou um aumento de ocorrências de Acidente de trânsito (AT). Devido suas 
consequências, que repercutem na mortalidade, morbidade e despesas arcadas pelo setor 
da saúde, o AT se constituiu em um grave problema de Saúde Pública, como no Brasil, 
onde cerca de 400 mil pessoas se ferem e mais de 33 mil pessoas vão a óbito anualmente 
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devido este evento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se a segurança no 
trânsito não for trabalhada adequadamente, os efeitos dos acidentes tenderão a crescer. 
(OLIVEIRA; SOUSA, 2003. MARIN; QUEIROZ, 2000) 

Buscando maneiras para prevenir a ocorrência de AT, bem como suas 
consequências, a OMS conceituou AT como “acidente com veículo ocorrido na via pública, 
o que inclui qualquer atropelamento, batida entre veículos, acidentes com bicicleta, moto e 
quedas dentro de ônibus (ou para fora dele), quedas de caminhão e motos que ocorrem em 
ruas ou estradas, podendo ou não causar ferimentos nas pessoas.” (Adaptação dos 
conceitos de CID-10/OMS, 2007, e Magalhães et al., 2011). 

No que tange às consequências do AT, além da mortalidade vinculada a esses 
eventos, é importante reconhecer danos em diversos aspectos relacionados à saúde das 
pessoas que sobrevivem. Um aspecto importante se refere aos prejuízos associados à 
Qualidade de Vida (QV), a qual foi definida pela OMS como “a percepção do indivíduo sobre 
a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, 
e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (SEIDL; ZANNON, 
2004). O objetivo deste estudo é identificar as dimensões de QV mais afetadas pelo AT em 
condutores.  
 
MATERIAL E MÉTODOS: 

Estudo transversal, realizado no município de Jequié, Bahia, entre julho e outubro de 
2013, com condutores de veículos motorizados terrestres. Os participantes foram 
selecionados por amostragem aleatória por conglomerado, a qual considerou os Setores 
Censitários (SC) urbanos como unidade de seleção. Foram sorteados 35 SC, onde foram 
entrevistados 1.408 condutores. Como critérios de inclusão o entrevistado devia ser 
morador particular da zona urbana do município, ter 14 anos ou mais e ser condutor de 
qualquer tipo de veículo a motor. Já como critério de exclusão, não poderiam participar da 
pesquisa, os moradores de repúblicas de estudantes e alojamento de trabalhadores. 

 Para coleta de dados foi estabelecida uma equipe composta por estudantes da área 
da saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Campus Jequié) devidamente 
treinada. Os entrevistadores percorreram todas as quadras dos SC selecionados com o 
auxílio de mapas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e abordaram todos os 
domicílios para verificar a existência de condutores que foram entrevistados, após a 
explicação dos propósitos da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento. Foi 
estabelecido o número máximo de três tentativas de agendamento/visita para realização da 
entrevista para, então, considerar o condutor, ou todo o domicílio, como não resposta.  

Foram avaliadas as médias e desvio padrão das oito dimensões de QV de acordo 
com sexo, para a verificação da diferença de média entre os grupos que sofreram e não 
sofreram AT nos últimos 12 meses (AT 12M). Para isso, os dados foram analisados no 
programa Stata® 14.0, onde empregou-se o teste t e adotou-se como critério de 
significância o valor ≤ a 0,05 para a probabilidade da estatística de teste.  

O projeto de pesquisa, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia recebendo o parecer nº 249.611 em 02 
de abril de 2013. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, são mostrados os resultados de 1.315 condutores que tinham informações 
completas para as variáveis de interesse, sendo 236 (17,9%) do sexo feminino. As 
dimensões de QV: dor, estado geral de saúde, vitalidade e saúde mental; apresentaram 
significância estatística da diferença entre seus escores médios de acordo com o 
envolvimento em AT 12M em condutores de ambos os sexos, e só para o sexo feminino, 
que a dimensão aspectos sociais apresentou diferença estatística.  

Kenardy et al. (2014), em seu estudo longitudinal buscaram investigar a saúde de 
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indivíduos que sofreram AT em 6, 12 e 24 meses após o ocorrido.  Com um ano de 
pesquisa, eles mostram que as dimensões de QV com menor escore médio foi aspectos 
sociais com média 38,0 (±17,1), dor 40,0 (±11,6), capacidade funcional 41,2 (±11,5), 
aspectos físicos 41,3 (±12,3) e saúde mental 41,3 (±12,2). 

Gamsiz, Mert e Sezgin (2012), ao investigarem o impacto das deficiências causadas 
por AT na QV, identificaram que os escores de todos os aspectos de QV foram 
significativamente inferiores no grupo de pacientes do que o grupo controle, contrastando 
com o presente estudo, no qual apenas quatro das oito dimensões de QV apresentaram 
significância estatística em ambos os sexos. Com relação ao aspecto dor, afirmaram que o 
escore médio dessa dimensão foi menor nas mulheres em comparação aos homens. 

No presente estudo, conforme pode ser visto na tabela 1, as mulheres que não se 
envolveram em AT 12M apresentaram para a dimensão dor, escore médio 73,4 (±23.4) e as 
mulheres que se envolveram em AT 12M escore médio de 67.2 (±25,0). Já no sexo 
masculino, o escore médio foi 78,9 (±22,2) para os homens que não se envolveram em 
AT12 M, e 74,5 (±23,1) para os homens que se envolveram.  o aspecto “estado geral de 
saúde”, as mulheres que não se envolveram em AT 12M, apresentaram nesta dimensão, 
escore médio 76.9 (±18,7), e as que se envolveram escore médio 71.3 (±21,9). Já no sexo 
masculino, o escore médio foi 76.8 (±17,6) para os homens que  não se envolveram em AT 
12M, e escore 73,7 (±17.1) para os que se envolveram. As mulheres que não se 
envolveram em AT 12M, apresentaram para a dimensão vitalidade, escore médio 72,8 
(±25,8), diferente das que se envolveram, com escore médio 61,3 (±22,8). Os homens que 
não se envolveram em AT 12M, apresentaram para essa dimensão escore médio 79,53 
(±16,6), já os que os que se envolveram, escore médio 76,4 (±16,2). Com relação à “saúde 
mental”, o sexo feminino apresentou para essa dimensão, escore médio 78.8 (±17,1) para 
as mulheres que não se envolveram em AT 12M e 69,4 (±20,8) para as que se envolveram. 
Já os homens que não se envolveram, apresentaram escore médio de 85,1 (±15,6), e os 
que se envolveram, 80,1 (±16,8). No sexo feminino, quem não se envolveu em AT 12M, 
apresentou para a dimensão aspectos sociais, escore médio 85.3 (±21,1) e escore médio 
80,0 (±24,1) para as mulheres que se envolveram.  

Cubí-Mollá e Herrero (2012) mostraram o relevante impacto dos AT na QV das 
pessoas envolvidas, e comentaram ainda sobre a desvantagem em lhe dar com esse tema, 
devido a dificuldade na obtenção dos dados e escassez de estudos que abordem as 
consequências do AT em vítimas não-fatais.  
 
CONCLUSÃO 

As dimensões de QV que apresentaram significância estatística da diferença entre 
seus escores médios com relação ao envolvimento em AT 12M em ambos os sexos foram: 
dor, estado geral de saúde, vitalidade e saúde mental. E, apenas no sexo feminino, a 
dimensão aspectos sociais apresentou diferença estatística.  
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Esterilizar elásticos em cadeia, da marca comercial Tecnident, sem que 

haja perda de suas propriedades mecânicas é possível? 

Sterilize elastic chain, trademark Tecnident, without loss of mechanical properties is 

possible? 
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RESUMO: Objetivo: verificar os efeitos dos diferentes métodos de 

esterilização/desinfecção nas propriedades mecânicas de elásticos ortodônticos, da 

marca comercial Tecnident. Buscando o melhor método para esterilização desses 

materiais na clínica diária. Materiais e Métodos: elástico em cadeia, da marca 

Tecnident, com 5 elos cada, foram esterilizados em gama com cobalto 60 (20 KGy), 

depois foram contaminados com amostras clínicas de Streptococcus mutans. Em 

seguida, estes foram submetidos aos testes de esterilização/desinfecção por 

diferentes métodos, formando seis grupos de estudo: Grupo 1 (controle – não usou 

nenhum método de esterilização), 2 (álcool 70°GL), 3 (autoclave), 4 (ultravioleta), 5 

(ácido peracético) e 6 (glutaraldeído). Após o teste de esterilização/desinfecção 

avaliou-se a efetividade desses métodos através de contagem de Unidades 

Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL) e as propriedades mecânicas desses 

materiais. Utilizou-se o teste t de Student para avaliar o numero de UFC e ANOVA, e 

posteriormente ao teste de Tukey. Resultados: demonstraram que o ultravioleta não 

obteve eficácia total quanto a esterilização. Não ocorreu perda das propriedades 

mecânicas dos elásticos testados com os diferentes métodos de esterilização 

(p>0.05). Conclusão: o controle biológico de elásticos em cadeia, da marca 

Tecnident, não interfere nas propriedades mecânicas destes. 

Palavras-chave: Bactéria, Desinfecção, Elastômeros, Microbiologia, Ortodontia. 

 

ABSTRACT: Objective:To evaluate the effects of different methods of 

sterilization/disinfection in the mechanical properties of orthodontic elastics, trademark 

Tecnident. Seeking the best method for sterilization of these materials in everyday 

practice. Materials and Methods: elastic chain, the Tecnident brand, with 5 links each 

were sterilized in range with cobalt 60 (20 kGy), then were infected with clinical isolates 

of Streptococcus mutans. Then, they were subjected to sterilization testing / 

disinfection by different methods, forming six groups: Group 1 (control - no use any 

method of sterilization), 2 (70 ° GL alcohol), 3 (autoclave), 4 ( Ultraviolet), 5 (peracetic 



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 
658 

 

acid) and 6 (glutaraldehyde). After testing the sterilization/disinfection evaluated the 

effectiveness of these methods by Forming Units colony count per ml (FUC/ml), and 

the mechanical properties of these materials. We used the Student t test to assess the 

UFC number and ANOVA and subsequently Tukey test. Results: showed that UV was 

not fully effective as sterilization. There was no loss of mechanical properties of elastic 

tested with different methods of sterilization (p> 0.05). Conclusion: the biological 

control of elastic chain, the Tecnident brand, does not interfere in the mechanical 

properties of these. 

Key Words: Bacteria, Desinfection, Elastomers, Microbiology, Orthodontics 

 

Introdução 

Dentre as especialidades odontológicas a Ortodontia destaca-se entre as que 

são mais propícias a infecção cruzada (DAVIES 1998), já que esta se caracteriza pela 

alta rotatividade de pacientes, bem como pela multiplicidade de veículos transmissores 

de doenças (equipamentos, instrumental, mãos do operador, etc.), gerando sérios 

riscos de infecção ao clínico, aos auxiliares e aos pacientes (TEBBETT 1993). 

Os elásticos são os materiais utilizados na ortodontia os que mais propiciam o 

acontecimento de infecção cruzada (DITTMER et al 2012). Apesar da ampla aceitação 

e utilização desses elásticos, existe dúvida quanto suas propriedades mecânicas e 

biológicas após esses terem sido submetidos a métodos de esterilização (JEFFRIES, 

VON FRAUNHOFER 1991).  

Baseado nessa premissa, a proposta dos autores com o presente estudo foi 

avaliar qual método, dentre os disponíveis, seria o mais indicado para esterilizar 

elásticos em cadeia sem que os mesmos percam suas propriedades mecânicas. 

Materiais e Métodos 

Cadeias elásticas (Tecnident, São Carlos, São Paulo, Brasil) foram removidas do 

carretel, contendo 5 elos cada e enviadas para esterilização em radiação gama com 

cobalto 60 (20 KGy). Após esterilização, os espécimes foram contaminados em tubos 

de ensaio contendo 10mL de meio de cultura ( com 10 diferentes amostras clínicas de 

Streptococcus mutans selecionadas aleatoriamente, e incubados a 37ºC por 48h). 

Depois da incubação e formação do biofilme, os elásticos foram introduzidos por 

10 segundos em tubos contendo 2mL de solução salina estéril (NaCl 0,85%) para 

retirada do excesso e foram submetidos aos métodos de esterilização, formando os 

grupos de estudos apresentados na Tabela 1. 
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Após esse processo, os espécimes foram retirados em ambiente estéril, e 

introduzidos em tubos de polipropileno contendo 2mL de solução salina (NaCl 0,85%) 

estéril, agitados em aparelho agitador de tubos tipo vortex por 1 minuto. A partir da 

suspensão obtida foram realizadas diluições decimais de 10-1, 10-2 e semeadas em 

placas de Petri que foi examinada por um só investigador previamente calibrado, para 

a determinação do número de Unidades Formadoras de Colônias por mL (UFC/mL), e 

em seguida, realizou-se a mensuração da força gerada pelos elásticos (n=15), que 

foram estirados por uma distância de 23,5 cm.  

Os números de colônias formadas e os valores máximos obtidos pelos elásticos 

foram aplicados as análises estatísticas. Os valores da quantidade de colônias 

formadas foram submetidos ao teste t de Student ao nível de 5% de significância. Os 

valores da quantidade de força liberada foi submetida à análise da variância (ANOVA) 

para determinar se ocorreu diferenças estatísticas entre os grupos, e posteriormente 

ao teste de Tukey. 

Resultados 

Ao comparar a U.V. com os demais métodos, observou-se uma menor 

efetividade na redução de microrganismos (p=0,010), como mostra a figura 1. 

 

A porcentagem de descontaminação de elásticos, com a U.V. foi em torno de 

65%, já os demais métodos obtiveram 100%. Em relação as propriedades mecânicas 

pode-se observar que não foram encontradas diferenças entre os diferentes métodos 

de esterilização (p>.005). 

 

Discussão 

A Infecção cruzada é definida como a transmissão de agentes infecciosos entre 

pacientes e o pessoal da saúde dentro de um ambiente clínico, por contato ou através 

de objetos contaminados (BARGHOUT 2012). Em virtude desse problema eminente, a 

utilização de agentes descontaminantes é relevante na prática clínica. 

Segundo Berger (2008), a radiação ultravioleta (U.V.) é utilizada na odontologia 

como agentes desinfetantes da superfície de escovas dentais, mas sua efetividade 

possui grande relação com o seu tempo de exposição, mas no presente estudo, a 

radiação ultravioleta obteve a menor porcentagem na redução das unidades formadora 

de colônias (UFC/mL). 

Nesse estudo o glutaraldeído demonstrou ser um eficiente agente desinfetante, 

além de não influenciar nas propriedades mecânicas dos elásticos, corroborando com 
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os achados de Suprono et al 2012, que afirmou que o glutaraldeído não causa 

deterioração da superfície do elastômero. 

Além de eficiente agente descontaminante, o ácido peracético não deixa 

resíduos e não produz subprodutos prejudiciais (KAUPPINEN et al 2012, 

FERNANDES, ORSI, VILLABONA, 2013), o que foi comprovado nesse estudo, já que 

os elásticos avaliados mantiveram  suas propriedades mecânicas. 

O método mais utilizado para a esterilização de instrumentos médicos e 

odontológicos é a autoclave (JABBARI 2012), esse foi eficaz reduzindo por completo 

as bactérias existentes e mesmo com o contato com o calor as propriedades 

mecânicas se mantiveram. 

Sem dúvida, o método mais simples de promover a esterilização/desinfecção 

dos elásticos ortodônticos, de acordo com o presente estudo, foi com o uso do álcool. 

Com apenas 1 minuto foi possível eliminar os microrganismos aderidos aos elásticos 

sem perder as características mecânicas. Mas vale uma ressalva, o fato de se ter 

utilizado apenas S. Mutans como microrganismos. 

Conclusão 

Pode-se concluir com a realização desse estudo que, com exceção do método 

de ultra-violeta todos os demais avaliados promoveu esterilização dos elásticos, e que 

nenhum desses métodos promoveu perda das propriedades mecânicas dos eslásticos 

em cadeia, da marca Tecnident. 
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RESUMO 
No Brasil, quase um terço dos hipertensos não possui a hipertensão controlada o que 
afeta sua qualidade de vida (QV), aumentando o número de medicamentos no 
tratamento da mesma, e ocasionando maiores possibilidades de interações 
medicamentosas potenciais (IMP). O estudo teve como objetivo avaliar as IMP e QV 
em indivíduos hipertensos de Jequié – Bahia. Trata-se de um estudo transversal, no 
qual participaram 235 usuários cadastrados no programa de Hipertensão e Diabetes – 
HIPERDIA. Dos hipertensos estudados, 74,9% eram do sexo feminino, com faixa 
etária mais prevalente acima dos 60 anos, viviam com companheiro, possuíam 
escolaridade elementar e eram negros e pardos. Os hipertensos usavam em média 
2,20 medicamentos, sendo que os fármacos mais prescritos foram hidroclorotiazida 
(31,12%), losartana (24,69%) e anlodipino (11,00%). A IMP mais prevalente em toda a 
população se tratou da utilização de hidroclorotiazida juntamente com glibenclamida 
(11,45%). A percepção sobre a qualidade de vida foi positiva no WHOQOL-Bref, com 
destaque para os domínios psicológico e das relações sociais, com médias 67,85 e 
71,70, respectivamente. Foi demonstrando que o aumento do número de fármacos 
teve impacto significativo no domínio físico na QV dos participantes. Portanto, fica 
evidente que a análise da utilização de medicamentos relacionada às IMP em 
hipertensos é um campo que ainda pode ser bastante estudado, já que essa DCNT 
afeta uma parcela considerável da população brasileira. 
 
PALAVRA CHAVE: Hipertensão, Interações medicamentosas, Qualidade de vida. 

TITLE: “Potential drug interactions assessment and quality of life in hypertensive 
individuals in Jequié - BA” 

ABSTRACT  
In Brazil, nearly a third of hypertensive patients do not have controlled hypertension 
which affects their quality of life (QOL), increasing the number of drugs to treat it, and 
causing greater possibilities for potential drug interactions (IMP). The study aimed to 
evaluate the IMP and QOL in hypertensive individuals in Jequié - Bahia. It is a cross-
sectional study, which was attended by 235 registered users in Hypertension and 
Diabetes Program - HIPERDIA. Of hypertensive patients studied, 74,9% were female, 
with most prevalent age group over 60, lived with a partner, had elementary education 
and were black and brown. Hypertensive used on average 2,20 medications, and the 
most prescribed drugs were hydrochlorothiazide (31,12%), losartan (24,69%) and 
amlodipine (11,00%). The most prevalent throughout the population IMP treated using 
hydrochlorothiazide with glibenclamide (11,45%). The perception of quality of life was 
positive in the WHOQOL-Bref, with emphasis on the psychological and social relations 
domains, averaging 67,85 and 71,70, respectively. It was demonstrated that increasing 
the number of drugs had a significant impact on the physical domain in QOL of the 
participants. Therefore, it is clear that the analysis related to the use of IMP in 
hypertensive medicine is a field that can still be well studied, since this NCDs affect a 
considerable portion of the population. 
 

KEYWORDS: Hypertension, Drug interactions, Quality of life. 
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INTRODUÇÃO  

As transformações sociais e econômicas das últimas décadas e suas 
consequentes alterações nos estilos de vida das sociedades contemporâneas – como 
mudanças dos hábitos alimentares, aumento do sedentarismo e do estresse –, e o 
aumento da expectativa de vida da população, colaboraram para o aumento da 
incidência das doenças crônicas (VERAS, 2011). Entre as Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis (DCNT), destaca-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) que é 
considerado um dos principais problemas mundiais de saúde pública (VI DIRETRIZES 
DE HIPERTENSÃO, 2010). O tratamento não medicamentoso envolve basicamente 
mudanças no estilo de vida do paciente envolvendo o controle de peso e alterações no 
estilo alimentar (VI DIRETRIZES DE HIPERTENSÃO, 2010). Já o tratamento 
medicamentoso envolve a utilização de fármacos que agem em um dos locais 
anatômicos onde se encontram os sistemas de controle da pressão arterial.  

Diante da multifatoriedade da HAS bem como sua coexistência com outras 
DCNT, a politerapia medicamentosa tornou-se comum, aumentando a possibilidade de 
interações medicamentosas (GALATO, 2010; FREDERICO, 2012). As interações 
podem produzir consequências variadas, como potencialização do efeito terapêutico, 
redução da eficácia, ineficácia, e até mesmo o aparecimento de reações adversas 
indesejáveis que podem por em risco a vida do indivíduo (VIDOTTI, 2011; SECOLI, 
2001). Além disso, a medicalização exacerbada e o uso equivocado de medicamentos 
vêm causando desfechos negativos aos pacientes e aumentando os gastos em saúde, 
refletido em uma baixa na qualidade de vida (QV), principalmente em hipertensos 
(PEREIRA, 2012). Neste sentido, este estudo objetivou avaliar as interações 
medicamentosas potenciais e QV em indivíduos hipertensos do município de Jequié – 
Bahia. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo-analítico, realizado em 
unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), no programa de Hipertensão e 
Diabetes – HIPERDIA do bairro Jequiezinho, na cidade de Jequié/BA. A amostra do 
estudo foi constituída de pessoas portadoras de HAS, sendo incluídos aqueles 
usuários com diagnóstico clínico de HAS que aceitaram participar voluntariamente da 
pesquisa, possuíam acesso ao medicamento, faziam uso regularmente do 
medicamento, seguiam a posologia indicada no receituário. Dos critérios de exclusão: 
menores de 18 anos, doentes mentais, pacientes acamados, faltosos no programa 
HIPERDIA a mais de 6 meses e não pertencentes ao bairro do campo de pesquisa. O 
instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário composto por 
informações sociodemográficas; dados farmacoterapêuticos, e qualidade de vida. 

As USF Padre Hilário Terrosi, Dr. José Maximiliano H. Sandoval, Dr. Amando 
Borges e a Júlia Magalhães foram selecionadas pelo contingente populacional 
atendido. Nas unidades de saúde foi feito um levantamento atualizado do número de 
usuários cadastrados no programa, bem como o número de faltas dos mesmos. Os 
selecionados foram inicialmente submetidos à aferição da pressão arterial, que foi 
realizada em triplicata com o objetivo de minimizar vieses referentes à aferição. 
Posteriormente, o paciente foi submetido aos questionários. A análise dos dados foi 
realizada através do programa Microsoft Excel 2010. Para verificar os parâmetros de 
normalidade foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov nos domínios do questionário de 
qualidade de vida. Realizou-se a associação estatística entre qualidade de vida e uso 
medicamento, por meio dos testes não paramétricos Kruskal-Wallis, sendo aplicado o 
teste Mann-Whitney com correção de Bonferroni quando necessária a análise post-
hoc. Foi considerado, para os procedimentos estatísticos, o nível de significância de P 
< 0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Participaram do estudo 235 hipertensos inscritos no programa HIPERDIA, 
sendo que 74,9% eram do sexo feminino, 65,5% tinham idade superior a 60 anos de 
idade, seguida de 25,5% na faixa etária de 51 a 60 anos, 58,3% possuíam 
companheiro, 74% eram negros e pardos e 81,7% tinham escolaridade elementar. 
Quanto à renda familiar, 61,3% relataram ganhar de 1-2 salários mínimos, enquanto 
22,6% afirmaram receber menos de 1 salário mínimo.  

Quanto ao uso de medicamentos anti-hipertensivos, os pacientes usavam em 
média 2,20 medicamentos, seguindo a média entre 3 a 5 medicamentos encontrados 
na literatura (FREDERICO, 2012; CAVALCANTE, 2014; AMARAL, 2012; SANTOS, 
2012; VOSGERAU, 2011; GONTIJO, 2012). Dos 235 usuários, apenas 57 (24,26%) 
praticava a monoterapia anti-hipertensiva, enquanto que 178 (75,74%) utilizavam 
politerapia, comprovando-se que conforme a população envelhece aumenta o uso de 
múltiplos medicamentos (polifarmácia), principalmente dentre os portadores de DCNT 
(SANTOS, 2012, LOYOLA FILHO, 2011). Os fármacos anti-hipertensivos mais 
prescritos foram hidroclorotiazida (31,12%), losartana (24,69%) e anlodipino (11,00%), 
diferentes do encontrado por outros autores nos quais prevaleceram a 
hidroclorotiazida, os IECA (captopril e enalapril) e o anlodipino (FREDERICO, 2012; 
AMARAL, 2012; SANTOS 2012; GONTIJO, 2012). 

As três interações medicamentosas potenciais (IMP) mais prevalentes em toda 
a população foram de classificação moderada: 41 aparições de hidroclorotiazida e 
glibenclamida (11,45%), 39 de hidroclorotiazida com metformina (10,89%), e 24 de 
hidroclorotiazida e enalapril (5,03%) (Tabela 1). 

 
Tabela 1. IMP mais prevalentes entre os hipertensos. Jequié, Bahia, 2015. 

IMP* n (%) Consequências Clínicas Gravidade 

Hidroclorotiazida + 
Glibenclamida 

41 (11,45) Aumenta o risco de hiperglicemia Moderado 

Hidroclorotiazida + 
Metformina 

39 (10,89) Aumenta o risco de hiperglicemia Moderado 

Hidroclorotiazida + 
Enalapril 

18 (5,03) 
Pode causar hipotensão postural 
severa 

Moderado 

Anlodipino + 
Sinvastatina 

13 (3,63) 
Aumenta a exposição à 
sinvastatina e o risco de miopatia 

Grave 

Enalapril + 
Glibenclamida 

13 (3,63) Aumenta o risco de hipoglicemia Moderado 

*Presente em no mínimo 5 pacientes. Fonte: Pesquisa direta. 
 

Em relação à avaliação da QV, dos quatro domínios relacionados ao 
questionário WHOQOL-Bref (Tabela 2), o de maior escore médio foi o de Relações 
Sociais (71,70 ± 14,37), seguido do Psicológico (67,85 ± 12,37), Físico (60,30 ± 
16,76). O menor escore médio foi o do Meio Ambiente (54,58 ± 12,61). Em uma escala 
de 0 a 100, todos os valores médios para os domínios Relações Sociais, Psicológico, 
Físico e Meio Ambiente, foram superiores a 50, expressando assim uma percepção 
positiva para a qualidade de vida (The WHOQOL Group, 1995; MIRANZI et al., 2008). 

 
Tabela 2. Domínios relacionados ao questionário WHOQOL-Bref. Jequié, Bahia, 2015. 
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Domínios do WHOQOL-Bref Média DP ± IC (95%) 
Físico 60,30 16,766 (58,15 - 62,46) 
Psicológico 67,85 12,374 (66,26 - 69,44) 
Relações Sociais 71,70 14,374 (69,86 - 73,55) 
Meio Ambiente 54,58 12,611 (52,96 - 56,20) 
Índice de Qualidade de Vida 
Geral 

57,34 17,734 (55,06 - 59,62) 

Fonte: Pesquisa direta. 
Quando comparado a percepção de QV entre os portadores de hipertensão 

que seguiam regimes terapêuticos de monoterapia em detrimento dos que usavam 
politerapia, permitiu-se identificar diferenças significativas entre os grupos no domínio 
físico (p=0,025), sendo constatado que indivíduos com tratamento com apenas 1 
fármaco apresentaram melhor percepção de QV no domínio físico, em relação aos que 
faziam uso de 2 medicamentos ou mais.  

 
CONCLUSÕES 

A medicalização da hipertensão se mostrou um problema preocupante, pois o 
aumento do número de fármacos teve impacto significativo no domínio físico na QV 
dos participantes. Portanto, fica evidente que a análise da utilização de medicamentos 
relacionada às IMP em hipertensos é um campo que ainda pode ser bastante 
estudado, já que essa DCNT afeta uma parcela considerável da população brasileira. 
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CONDIÇÕES DE SAÚDE DE IDOSOS RESIDENTES EM UM MUNICÍPIO 
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RESUMO 

No Brasil, as modificações sobre o crescimento demográfico ocorrem de forma radical 

e bastante acelerada. As projeções mais conservadoras indicam que, em 2020, o 

Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, o que exige do governo 

ações cabíveis para assegurar este público em todos os aspectos. Trata-se de um 

estudo epidemiológico, transversal, do tipo inquérito domiciliar de base populacional 

realizado em Salto da Divisa-MG mediante a utilização do questionário semi-

estruturado Brazil Old Age Schedule (BOAS), com sessões relacionadas a 

informações gerais, recursos sociais; necessidades e problemas que afetam os 

idosos. Na análise final, foi visto que apesar da maioria dos idosos apresentarem 

problemas de saúde, onde a HAS e osteoartrite/trose foram as mais referidas, 60,6% 

define a saúde como boa. 

PALAVRAS CHAVE: Idoso, Envelhecimento, Crescimento Demográfico 

 

INTRODUÇÃO:  

 O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, as 

modificações ocorrem de forma radical e bastante acelerada. Estatísticas presumem 

que, em 2020, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, VERAS 

(2003). Sabe que o crescimento da população com 65 anos ou mais era de 4,8% em 

1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010 (IBGE). 

No entanto, sabe-se que este grupo em seu estado de senescência passa por 

um processo que compreende uma série de alterações nas funções orgânicas e 

mentais fazendo com que o mesmo perca a capacidade de manter o equilíbrio 

homeostático e que todas as funções fisiológicas gradualmente comecem a declinar, 

Firmino (2006). 

Em consequência disso, há uma maior procura dos idosos pelos serviços de 

saúde, as internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do 

leito é maior quando comparado a outras faixas etárias, COSTA (2003), mas 

juntamente à desinformação, ao preconceito e ao desrespeito aos cidadãos da terceira 
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idade, somam-se a precariedade de investimentos públicos para atendimento às 

necessidades específicas para da população idosa, e mesmo de recursos humanos, 

tanto em quantidade quanto em qualidade, Lima (2003). 

Em contrapartida, é notório que se teve um grande avanço na Saúde Pública: a 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), a criação do Estatuto do Idoso, 

além disso, foram criadas políticas públicas em saúde na atenção ao idoso, como a 

Política Nacional de Saúde do Idoso, Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar as condições de 

saúde de idosos corresidentes adstritos às três Estratégias de Saúde da Família (ESF) 

em Salto da Divisa – MG. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

 Trata-se de um estudo epidemiológico, com delineamento transversal, do tipo 

inquérito domiciliar de base populacional, realizado com indivíduos de idade maior ou 

igual a 60 anos residentes adstritos às (3) três Estratégias de Saúde da Família (ESF) 

existentes e Salto da Divisa – Minas Gerais. 

 A população alvo desse estudo foi pessoas acima de 60 anos em 

corresidência, ou seja, aquelas que compartilhavam o ambiente em que vive com mais 

de uma pessoa, residentes na área urbana ou na área rural do município de Salto da 

Divisa-MG. Para a obtenção da amostra, visitou-se as ESF do município e junto com 

os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) foi feito um levantamento de idosos do 

município que viviam em estado de corresidência (n=699). Posteriormente, em meio a 

cálculos específicos, realizou-se o sorteio, para determinação dos participantes da 

pesquisa, obtendo-se aleatoriamente, uma amostra a ser composta por 349 idosos. Ao 

final da obtenção dos dados da pesquisa, constatou-se que 70 idosos foram excluídos 

da amostra, 58 por não alcançarem a pontuação mínima do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) e 12 por recusas em participar da pesquisa. Tendo como amostra final 

279 participantes. 

  O procedimento de obtenção dos dados foi composto de dois momentos, no 

primeiro o estudo piloto para calibrar entrevistadores e melhor avaliar os instrumentos 

utilizados e posteriormente a produção dos dados, propriamente dita. 

 Foram utilizados 2 instrumentos de avaliação para obtenção dos dados da 

pesquisa, inicialmente para avaliar o cognitivo do idoso, foi utilizado o questionário 

composto por um bloco geral de perguntas através do MEEM, contendo questões 

correlacionadas entre cinco pontos e com um escore máximo de 30 pontos. O 
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segundo instrumento utilizado foi o questionário semiestruturado BOAS, um construto 

multidimensional traduzido e validado para o Brasil, constituído por nove sessões que 

contextualizam a vida do idoso, mas deste, as variáveis a serem analisadas para este 

estudo foram: Informações gerais, Saúde física e problemas que afetam os idosos. 

 Posteriormente, os dados produzidos através do questionário BOAS foram 

tabulados no EpiInfo® (versão 7.7.0.6) e analisados no SPSS® 15.0. 

 Este estudo foi aprovado sob o protocolo nº 047/2009 do Conselho de Ética em 

Pesquisa da UESB – CEP/UESB, como subprojeto de uma pesquisa maior intitulada: 

“Envelhecimento e Corresidência: uma questão de gênero, sendo a coleta de dados 

realizada mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos 

participantes (TCLE). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em 1994, teve-se a Política Nacional do Idoso, surgindo com o objetivo de 

assegurar os direitos sociais do idoso, promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade, RODRIGUES (2006). Em 2003, criou-se Estatuto do 

idoso, que tem lançado medidas que garantam ao idoso proteção à vida e à saúde, 

traça deveres e medidas de punição àqueles que irem de encontro a diversas 

diretrizes estabelecidas. O Sistema Único de Saúde também teve sua contribuição nos 

aspectos gerais da vida dos idosos, onde com a Constituição Federal de 1988 teve-se 

a consagração da saúde como “direito de todos e dever do Estado”, que por meio de 

políticas sociais e econômicas visam reduzir o risco de doença e de outros agravos, 

SOUZA (2010). Estas são algumas conquistas que explicam o relato de boa condição 

de saúde nos dias atuais. 

 Sobre a presença de doenças relatadas no estudo, CANCELA (2008) afirma 

que na fase da senescência percebe-se um declínio da capacidade funcional do 

organismo, há perdas tanto cognitivas quanto físicas. O indivíduo começa a perder a 

capacidade de manter o equilíbrio homeostático, o que gera um declínio de todas as 

funções fisiológicas (Firmino, 2006), umas das alterações compreendem a diminuição 

do fluxo sanguíneo para os rins, fígado e o cérebro, diminuição da função celular 

quanto ao combate de infecções, atrofia cerebral e morte neuronal. CANCELA (2008). 

 A hipertensão arterial foi uma das doenças mais citadas pelos idosos, isso se 

deve frequentemente a alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas. A alimentação é um 
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fator influenciável, onde o excesso de sal e a incapacidade dos rins de excretar a 

sobrecarga de sódio induzem hipertensão por aumento do volume plasmático, da pré-

carga e, consequentemente, do débito cardíaco. No aspecto vascular, a explicação 

fundamenta-se na constrição funcional da musculatura lisa que é considerada um dos 

principais mecanismos envolvidos na hipertensão arterial. A elevada resistência 

vascular periférica determinada pela hipertrofia da parede vascular terá como 

consequência o aumento na contratilidade da musculatura lisa dos vasos. LOPES et 

al(2013) 

 Os problemas osteomusculares também foram autorreferidos na pesquisa, os 

quais incluem a artrite e artrose, segundo Almeida et al (2010), acometem as 

articulações e estruturas osteomusculares adjacentes, causando dor e rigidez articular, 

na  terceira idade, é mais frequente, limitando diversas atividades. 

Com o avançar da idade, existem mecanismos protetores da articulação, como 

o acúmulo de produtos de degradação da cartilagem, estes produtos causam a 

inibição da síntese e reparação dos condrócitos, a perda da função dessas células 

levará à degradação da cartilagem com subsequente alteração na membrana sinovial, 

ligamentos e músculos, tal processo degradativo pode ser primário ou secundário a 

doenças endócrinas, doenças hereditárias e inflamatórias e desarranjos articulares, 

assim surgem as artrites e artroses. Outro fator que contribui para o aparecimento das 

mesmas é diminuição na concentração de vitamina D e vitamina K, causando maior 

incidência na formação de osteófitos em joelhos e mãos, JUNIOR (2010). 

 

CONCLUSÃO: 

De acordo com este estudo, foi visto que um percentual dos idosos residentes 

de Salto da Divisa-MG acredita que está em melhor situação de saúde quando 

comparado a idosos de mesma idade, também foi notório a identificação de patologias 

características instaladas neste público, por isso é de grande importância um olhar não 

só clínico, mas humanístico para estas pessoas que cada dia preenche a população 

brasileira 
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Resumo: 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional dos pacientes com 
doença renal crônica em hemodiálise (HD). Com uma amostra de 80 pacientes do 
centro de doenças renais de Jequié, foi utilizado um instrumento já validado (STEIBER 
et al., 2007), a Avaliação Subjetiva Global, e um questionário semi-estruturado para a 
coleta dos dados. Os pacientes participaram voluntariamente, assinando o termo de 
consentimento livre-esclarecido. Os dados foram tabulados e analisados pelo 
programa SPSS versão 13. Do total da amostra, 21,2% se encontravam com suspeita 
de desnutrição ou com desnutrição moderada e 78,8% nutridos. Dos pacientes 62.5% 
se encontravam a menos de 5 anos realizando HD e 37.5% a mais.  Somente um 
paciente não possuía no prontuário os valores séricos de albumina, do total, 56 
pacientes apresentavam valores normais (>3.5g/dl) e 23 valores diminuídos de 
albumina. Dos 63 pacientes nutridos, 35 realizavam HD a menos de 5 anos e 28 a 
mais. Já dos 17 como desnutrição moderada, 15 realizavam HD há menos de 5 anos e 
2 há mais. O teste do qui-quadrado obteve valor significativo (p<0.05) neste caso. 
Concluímos que os pacientes em HD tendem a desenvolver desnutrição nos primeiros 
5 anos e essa desnutrição não se correlaciona aos níveis de albumina. 

 
Palavras-chave: doença renal crônica, hemodiálise, inquérito nutricional. 

 
Water and Nutritional assessment of patients with chronic kidney disease on 

haemodialysis 

Abstract:  

The purpose of this study was to assesment the nutritional state of patients with 
chronic kidney disease (CKD) on haemodialysis (HD). The sample was composed of 
80 patients from Jequié kidney disease center, to assessment the nutriotional status 
was apllied the Subjective Global Assessment (SGA), an already validated method, an 
another semi-structured questionnaire to data collection about clinic and 
sociodemographic aspects. The patients participated voluntarily of this study, informed 
consent was obtained from all of them. Data were tabulated and analyzed using SPSS 
version 13. Twenty one point two percent of total sample was classified with 
moderately or suspected of being malnourished and 78.8% classified as well-
nourished. Sixty two point five percent performed HD less than 5 years and 35.5% 
performed HD more than 5 years. Only one patient didn't have in medical records the 
serum albumin levels, fifty six patients had normal values of albumin and 23 patients 
had low levels. Thirty five patients performed HD less than 5 years and 28 than more 5, 
all considered well-nourished. The 17 patients classified as moderately malnourished, 
15 performed HD less than 5 years and 2 more than 5. The Chi-Square test showed a 
significant difference (p<0.05) between this variables. We concluded that the patients 
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on HD tend to develop malnourished during first years of HD and this malnourished 
isn’t associated with albumin levels. 

Keyword: Renal Dialysis, Renal Insufficiency, Nutrition Surveys 

Introdução:  

A desnutrição protéico-calórica, o processo inflamatório sistêmico e baixos níveis de 
albumina são frequentemente encontrados em pacientes com doença renal crônica 
(DRC) em terapia dialítica, fatores que contribuem para o aumento da 
morbimortalidade neste grupo de pacientes (LOWRIE, LEW, 1990; OWEN et al., 
1993). A prevalência de desnutrição nesta população varia de 10 a 60%, variando de 
acordo com método de avaliação (MUTSERT et al., 2009). Os mecanismos envolvidos 
no processo de desnutrição nos pacientes com DRC não estão completamente 
elucidados, mas acredita-se que o estado inflamatório crônico, a restrição dietética, a 
perda proteica intradialítica e os distúrbios hormonais têm papel importante na 
fisiopatologia deste estado nutricional (GUARNIERI, ANTONIONE, BIOLO, 2003) 
(BERGSTROM, 1995). O processo inflamatório no paciente em DRC deve se a 
síndrome urêmica que se instala nestes pacientes e ao acúmulo de citocinas pro-
inflamatórias como IL-6 e fator de necrose tumoral α (T F- α) decorrentes da falência 
renal, que promovem e acentuam o estado catabólico (LINDHOLM, HEIMBÜRGER, 
STENVINKEL, 2002). O objetivo do estudo foi detectar a prevalência de desnutrição e 
sua relação com o tempo de HD. A hipótese inicial é que os pacientes em DRC 
desenvolvem a desnutrição nos primeiros anos de realização da HD devido a um 
processo inflamatório crônico somado a restrição dietética necessária para manter a 
boa qualidade do processo de HD. O estudo se justifica para contribuir para melhor 
elucidação do desenvolvimento do processo de desnutrição nestes pacientes e assim 
haver intervenção precoce com objetivo de melhorar a qualidade de vidas destes 
indivíduos. 
 
Material e métodos:  

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
número 30359714.2.0000.0055 e número do parecer 805.561. O estudo é do tipo 
epidemiológico, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no Centro de 
Doenças Renais de Jequié-Bahia. A amostra foi composta por 80 pacientes do centro 
de doenças renais de Jequié. Para a coleta de dados foi utilizado o instrumento já 
validado (STEIBER et al., 2007), a Avaliação Subjetiva Global (ASG), que classifica os 
pacientes em três categorias, nutrido, moderadamente desnutrido ou com suspeita de 
desnutrição e gravemente desnutrido, e outro questionário semi-estruturado para 
coleta de variáveis clínicas e socioeconômicas, estes disponíveis na parte de anexos. 
Todos os pacientes do estudo foram convidados a participar voluntariamente do 
projeto, assinando o termo de consentimento livre-esclarecido previamente a coleta. 
Assim, o bolsista realizava as perguntas para o paciente e as transcrevia para o 
formulário, depois realizava breve exame físico de acordo com a ASG. A tabulação 
dos dados e a análise estatística foram realizadas no programa SPSS versão 18.0. 
Para a comparação de grupos das variáveis categóricas utilizou-se o teste do x². O 
nível de significância estatística de 5% foi empregado nos testes estatísticos. As 
variáveis contínuas foram descritas em média, mediana e respectivo desvio padrão e 
valor máximo e mínimo e as variáveis qualitativas foram agrupadas e descritas em 
tabelas de frequência. 
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Resultados e discussão: 

Oitenta pacientes foram avaliados no período de agosto de 2014 a julho de 2015. A 
idade dos pacientes à época da avaliação variou de 20 a 83 anos, com mediana de 
49.5 anos e média de 50.24 anos. O grupo incluiu 43 pacientes do sexo masculino 
(53.8%) e 37 do sexo feminino (46.3%). Em relação ao estado civil, a maioria da 
amostra apresentava estado civil casado (42.5%). No quesito escolaridade, apenas 
22.5% tinham o 2ª grau completo Do total da amostra (N=80), segundo a ASG, 21,2% 
se encontravam com suspeita de desnutrição ou com desnutrição moderada e 78,8% 
se mostravam nutridos, nenhum paciente se mostrava com desnutrição grave. 
Gurreebun et al. em estudo com 141 utilizando a ASG, encontrou prevalência de 
21,9% de desnutrição moderada (GURREEBUN et al., 2007), enquanto que Freitas et 
al. detectou uma prevalência de 22,4% (FREITAS et al., 2014), prevalências 
semelhantes a encontrada neste estudo.  Em relação ao tempo de HD, 62.5% dos 
pacientes se encontravam a menos de 5 anos realizando HD e 37.5% a mais de 5 
anos. Relacionado a albumina, todos os indivíduos da amostra tinham em seus 
prontuários os valores séricos de albumina, exceto um, com média de 3,68g/dl, destes, 
56 (70%) pacientes da amostra apresentavam valores considerados normais de 
albumina sérica ( >3.5g/dl) e 23 (30%) valores diminuídos (<3,5g/dl). Destes 79 
pacientes, 62 considerados nutridos pela ASG exibiam albumina sérica em valores 
superiores a 3.5g/dl e 18 apresentavam níveis menores que 3,5g/dl. Dos pacientes 
com suspeita de desnutrição ou desnutrição moderada (N=17), 12 apresentavam 
albumina maior que 3,5g/dl e 5 exibiam valores menores que 3,5g/dl. O teste do qui-
quadrado em relação a essas duas variáveis não obteve valor significativo (p 
value<0.05). Gama-Axelsson et al. conclui em um de seus estudos os valores séricos 
de albumina se correlacionam pobremente com o estado nutricional avaliado por 
outros métodos, como ASG (GAMA-AXELSSON et al., 2012). Assim como neste 
estudo, que apesar do estado nutricional comprometido, muitos pacientes 
apresentavam níveis séricos de albumina normais. Relacionando o tempo de HD e a 
classificação nutricional, dos 63 pacientes considerados nutridos, 35 realizavam HD a 
menos de 5 anos e 28 a mais de 5 anos. Já dos 17 enquadrados como suspeita de 
desnutrição ou desnutrição moderada, 15 se encontravam realizando HD há menos de 
5 anos e 2 há mais de 5 anos. O teste do qui-quadrado em relação a essas variáveis 
obteve valor significativo (p <0.05). Amenrose et al. mostrou em um de seus estudos 
que quanto maior o tempo em hemodiálise pior o estado nutricional do paciente com 
DRC, podendo se associar a inflamação subclínica e diminuição da síntese protéica 
(AMENROSE et al., 2014). No presente estudo foi demonstrado que os pacientes com 
menos de 5 anos de HD possuíam pior estado nutricional. Relacionado a ingestão 
hídrica destes pacientes (TABELA 1), 73,8% apresentavam ingestão menor que 1000 
ml de água/dia, a ingestão de água deve ser rigorosamente controlada para manter o 
balanço hídrico e evitar o edema, assim como prevenir uma excessiva retirada de 
líquido durante o processo de hemodiálise e suas complicações. 

 

 

Conclusões: 

Concluímos, neste estudo, que os pacientes em HD tendem a desenvolver desnutrição 
nos primeiros 5 anos de HD e que tal desnutrição não se correlaciona com os níveis 
séricos de albumina. 
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Ellen Rayana Pereira Silva
1
, Fabio Ornellas Prado

2 
 

RESUMO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença 

infectocontagiosa de proporções pandêmicas, causada pelo vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), capaz de provocar a imunossupressão pela destruição gradativa dos 

linfócitos T CD4+, aumentando a probabilidade do hospedeiro contrair doenças 

oportunistas. Geralmente, as manifestações bucais são os primeiros sinais da doença, 

podendo essas ser originadas de infecções fúngicas, bacterianas ou viras. Dessa 

forma, o trabalho objetiva avaliar os fatores etiológicos desta Patologia, bem como os 

modos de apresentação clínica das infecções oportunistas com manifestações bucais, 

métodos de diagnóstico e tratamento. Para isso, foi realizado levantamento 

bibliográfico nas bases de dados SciELO, MedLine e Lilacs, utilizando como termos de 

busca ‘AIDS’, ‘HIV’, ‘manifestações bucais’ e seus equivalentes em língua inglesa. 

Segundo o que foi visto na literatura, as manifestações orais mais comuns em 

pacientes soropositivos são: candidíase, queilite angular, gengivite ulcerativa 

necrosante, periodontite ulcerativa necrosante, herpes simples, leucoplasia pilosa, 

sarcoma de kaposi e linfoma não-Hodking. Dessa forma, devido ao grande 

envolvimento dessas lesões bucais com a AIDS, pode-se concluir que o cirurgião 

dentista exerce um papel fundamental no diagnóstico precoce da doença, além de 

auxiliar no tratamento desses pacientes, proporcionando-os uma melhor qualidade de 

vida. 

Palavras - chave: ‘AIDS’, ‘HIV’ e ‘Manifestações bucais’. 

CORRELATIONS OF ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) WITH 

DENTISTRY 

ABSTRACT 

 

The Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is an infectious disease of 

pandemic proportions, caused by the human immunodeficiency virus (HIV), capable of 
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causing immunosuppression by the gradual destruction of CD4 + T lymphocytes, 

increasing probability of patient acquire opportunistic infections. Generally, oral 

manifestations are the first signs of the disease and can these  caused by fungal, 

bacterial or viral infections. Thus, the study aims to evaluate the etiological factors of 

this pathology, as well as modes of clinical presentation of opportunistic infections with 

oral manifestations, diagnostic methods and treatment. For this, it conducted 

bibliographic search in the databases SciELO, Medline and Lilacs, using as search 

terms 'AIDS', 'HIV', 'oral manifestations' and their equivalents in english. According to 

the literature, the most common oral manifestations in HIV-positive patients are 

candidiasis, angular cheilitis, necrotizing ulcerative gingivitis, necrotizing ulcerative 

periodontitis, herpes simplex, hairy leukoplakia, Kaposi sarcoma and non-Hodgkin 

lymphoma. Thus, because of the involvement of these oral lesions with AIDS, we 

conclude that the dentist plays a key role in early diagnosis, and help in treating these 

patients, offering a better quality of life. 

Key - words: 'AIDS', 'HIV' and 'Oral manifestations'. 

 

INTRODUÇÃO 

A síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) foi descoberta no início da 

década de 1980, é uma doença infecciosa causada pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), que provoca no hospedeiro uma imunossupressão devido à destruição 

progressiva dos Linfócitos T CD4+, células responsáveis por comandar o sistema 

imune. Assim, a defesa do individuo é prejudicada tornando-o suscetível a infecções 

oportunistas, neoplasias e manifestações neurológicas1, 2. 

À medida que o sistema imunológico é atacado pelo HIV, começam a aparecer 

os primeiros sinais e sintomas da doença, que frequentemente surgem na cavidade 

oral através de lesões, que podem ser originadas por fungos, bactérias ou vírus, além 

de processos neoplásicos8, 5. Dessa forma, o cirurgião – dentista possui um importante 

papel no diagnóstico precoce e auxílio no tratamento da doença. 

O presente estudo tem por objetivo avaliar os fatores etiológicos desta 

Patologia, bem como os modos de apresentação clínica das infecções oportunistas 

com manifestações bucais, métodos de diagnóstico e tratamento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, visto que objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, tornando-o mais explícito.  

Foi realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados SciELO, MedLine 

e Lilacs, utilizando como termos de busca ‘AIDS’, ‘HIV’ e ‘manifestações bucais’ e 

seus equivalentes em língua inglesa. Além disso, foram utilizados livros e documentos 

governamentais. 

 

RESULTADOS 

À medida que a AIDS progride, o sistema imunológico do hospedeiro vai se 

tornando debilitado, propiciando o aparecimento de doenças oportunistas, como 

infecções e lesões bucais, podendo essas ser de origem fúngica, bacteriana ou viral4. 

Atualmente, essas lesões são divididas em três grupos, tomando como base 

suas características clínicas e intensidade. O grupo 1 é composto por lesões 

fortemente associadas à infecção pelo HIV e consideradas sinais primordiais: 

candidose bucal; leucoplasia pilosa; Sarcoma de Kaposi; eritema gengival linear(EGL); 

gengivite ulcerativa necrosante (GUN); periodontite ulcerativa necrosante (PUN), e 

linfoma não - Hodgkin. O grupo 2 inclui úlceras atípicas, doenças das glândulas 

salivares e infecções virais, como Citomegalovírus/Citomegalovirose, herpes simples, 

papiloma vírus e Herpes Zoster. Já o grupo 3 apresenta as lesões mais raras, como 

osteomielite difusa e carcinoma de células escamosas 5, 6,. 

A seguir, serão destacadas as manifestações orais mais comuns em pacientes 

infectados pelo vírus HIV. 

Infecções fúngicas: a Candidíase é uma infecção oportunista, classificada como a 

manifestação mais comum nos portadores de HIV. Pode se apresentar de quatro 

formas, pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica e queilite angular 8, 7. 

Infecções bacterianas: devido à imunossupressão causada pelo vírus da AIDS, 

algumas alterações ocorrem na microbiota oral do paciente, como aumento das 

bactérias anaeróbias gram-negativas subgengivais e distúrbios nos componentes 



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 
678 

 

salivares, o que propicia o desenvolvimento de doenças periodontais, como EGL, GUN 

e a PUN3.  

Infecções virais: as principais manifestações são: herpes simples causado pelo vírus 

Herpes simples tipo 1, e a leucoplasia pilosa causada pelo vírus Epstein-Barr7. 

Neoplasias: Os pacientes com aids exibem uma alta incidência de certas neoplasias, 

como o Sarcoma de Kaposi e o Linfoma não-Hodking9. 

Outras manifestações: episódios severos de estomatite aftóide recorrente (úlceras 

dolorosas) são comuns nesses pacientes. Além disso, devido ao uso dos anti-

retrovirais, os pacientes portadores de HIV podem apresentar alguns efeitos colaterais, 

como a xerostomia, que causa diminuição do fluxo salivar. Esse problema resulta no 

aumento do índice da cárie, de doenças periodontais, mucosites e infecções 

oportunistas 2, 8, 7, o que torna o trabalho do cirurgião dentista indispensável para o 

controle dessas infecções, ajudando na melhoria da saúde bucal desses pacientes. 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista que a AIDS é uma doença que está relacionada ao desenvolvimento 

de manifestações orais, o cirurgião dentista possui um importante papel no diagnóstico 

precoce da mesma, além de ter a função de promover uma melhoria na saúde bucal 

do paciente, controlando e tratando as infecções provenientes da AIDS, de modo a 

permitir uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos. 
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Avaliação dos efeitos de diferentes métodos de esterilização nas 

propriedades mecânicas e biológicas de elásticos ortodônticos em cadeia 

da marca comercial Rocky Mountain 

Felipe Carvalho Souza Baião, Matheus Melo Pithon 

RESUMO 

Objetivo: comparar in vitro a citotoxicidade, em células fibroblásticas L929, dos 
elásticos ortodônticos após esterilização em diferentes métodos. Material e métodos: 
a amostra foi composta de elásticos em cadeia cor cinza (Rocky Mountain, Denver, 
EUA) foram divididos em 9 grupos (n=15): controle, álcool 70, autoclave, glutaraldeído 
2%, micro-ondas, óxido de etileno, raios gama-cobalto a 60ºC, e ácido paracético. 
Outros 3 grupos-controle foram avaliados para verificar a resposta celular frente aos 
extremos: controle de célula, positivo e negativo. A linhagem celular L929 foi incubada 
em meio mínimo essencial de Eagle, e após o tempo de incubação foram realizadas a 
técnica dye-uptake, para determinar viabilidade celular, e leitura em espectrofotômetro 
em comprimento de onda de 492nm. Resultados: os resultados demonstraram não 
haver diferenças estatísticas entre os grupos avaliados. Conclusão: nenhum dos 
métodos de esterilização avaliados promoveu aumento na citotoxicidade dos elásticos 
avaliados.  

Palavras-chave: Elastômeros, Aparelhos Ortodônticos, Esterilização. 

Assessment of the effects of different sterilization methods on mechanical and 

biological properties of chain orthodontic elastics of the Rocky Mountain 

trademark1 

ABSTRACT: 

Objective: to compare in vitro the cytotoxicity of the orthodontic elastics, on L929 
fibroblast cells, after sterilization in different methods. Matherial and methods: the 
sample consisted of gray chain orthodontic elastics (Rocky Mountain, Denver, USA) 
were divided into 9 groups (n=15) control, alcohol 70, autoclave, 2% glutaraldehyde, 
microwave, ethylene oxide, gamma-cobalt rays at 60ºC, and peracetic acid. Three 
other control groups were evaluated for cellular response front to the extremes: cell 
control, positive and negative. The L929 cell line was incubated in Eagle’s minimal 
essential medium, and after the incubation period were performed the dye-uptake 
technique, in order to determine cell viability, and spectrophotometric reading at a 
wavelength of 492nm. Results: the results shows no statistical differences among the 
groups. Conclusion: none of the evaluated sterilization methods promoted increase in 
the cytotoxicity of the assessed elastics. 

Keywords: Elastomers, Orthodontic Appliances, Sterilization. 
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INTRODUÇÃO 

 Um dos grandes desafios para cirurgiões dentistas, pesquisadores e 

imunologistas consiste em deter as infecções dentro dos consultórios odontológicos. 

Os germes têm conseguido driblar as medidas de segurança atuais adotadas, 

colocando em riscos os profissionais e pacientes. A falta de cuidado de alguns 

profissionais quanto à biossegurança, também, tem contribuído para a intensificação 

do ciclo de infecção cruzada (Machado e Kather, 2002). 

 Na odontologia, é relativamente comum o contato dos profissionais com 

pacientes portadores de doenças que oferecem risco à vida, Hepatite B e AIDS, ou 

vice-versa (Ghasemi, Bayat et al., 2011; Moawad, Longstaff et al., 1988). Quanto às 

especialidades, a Ortodontia destaca-se entre as mais propícias à infecção cruzada 

por conta da alta rotatividade de pacientes e pela variedade dos veículos 

transmissores de doença (equipamentos, instrumental, mãos do operador, etc.) que 

geram sérios riscos aos profissionais e pacientes (Tebbett, 1993). 

 Dentre os materiais ortodônticos os elásticos em cadeias são os que mais 

propiciam casos de infecção cruzada, visto que são comercializados em carreteis de 1 

a 4,5m impossibilitando a individualização do uso (Takla, 1998). Apesar de sua ampla 

aceitação e utilização, persistem dúvidas quanto às propriedades mecânicas e 

biológicas dos elásticos após serem submetidos à esterilização, uma vez que são 

polímeros amorfos de poliuretano com característica de borracha e plástico, podendo 

ter suas características alteradas em contato com agentes físicos ou químicos (Jeffries 

e Von Fraunhofer, 1991; Josell, 1997). 

 Frente a isso, o presente estudo, tem por objetivo avaliar in vitro a 

citotoxicidade dos elásticos ortodônticos em cadeia da marca comercial Rocky 

Mountain (Denver, EUA) sobre células fibroblásticas de linhagem L929, após 

submetidos à diferentes métodos de esterilização. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A linhagem celular L929 foi obtida do American Type Culture Collection 

(Rockville, MD) (fibroblasto de camundongo), cultivada em meio mínimo essencial de 

Eagle (MEM) (Cutilab, Campinas, SP, Brasil), suplementada com 2mM de L-glutamina, 

50 mg/ml de gentaminica, 2,5mg/ml de fungizona, 0,25ml de solução de NaHCO3, 

10mM de HEPES e 10% de soro fetal bovino, e mantida a 37ºC em ambiente com 5% 

de CO2. 

 Os grupos avaliados consistem em segmentos de elásticos em cadeia na cor 

cinza configuração média (Rocky Mountain, Denver, EUA), divididos aleatoriamente 
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em 9 grupos (n=15) (tabela 1). 

TABELA 1. Grupos avaliados e seus respectivos tipos de esterilização. 
Grupo

s 
Métodos de 

esterilização 
Tempo Modo de Esterilização 

Outras 

Características 

1 

 
Controle Elástico X Como veio do fabricante X 

2 Álcool 70 1 min. Limpo com algodão embebido Concentração 70% 

3 Autoclave 30 min. Invólucros selados Temperatura 132⁰C 

4 Glutaraldeido a 2% 10h Imersos na solução Concentração 2% 

5 Microondas 20 min. Invólucros selados. 
Potência 1000 W e 

760 mmHg 

6 Ultravioleta 1 h 
30minutos de cada lado do 

elástico 
Comprimento de 

onda 254nm 

7 Óxido de etileno 3 h Invólucros selados Pressão 660mm Hg 

8 
Raios Gama Cobalto 

à 60°C 
30 min. Invólucros selados 

Dose de radiação  

2.55 mrad 

9 Ácido peracético 30 min. Imersos na solução 
Concentração 

0,25% 

 Para verificar a resposta celular aos extremos, outros 3 grupos foram 

avaliados: CC (controle celular) – sem exposição a nenhum material; C+ (positivo) – 

detergente Tween 80 a 10%; C- (negativo) – solução de PBS. 

 Após a esterilização, amostra de cada material foram postas em placas de 24 

poços com MEM, substituído a cada 24h e sobrenadante coletado após ½, 1, 6, 12, 

24, 48 horas, 7, 14, 21 e 28 dias, e avaliados quanto à citotoxicidade. Os 

sobrenadantes foram colocados em triplicata numa placa de 96 poços com 

monocamada confluente de L929 e incubados por 24h a 37ºC em 5% de CO2, 

posteriormente foi determinou-se a viabilidade celular via técnica dye-uptake 

(Neyndorff et al., 1990) modificada. Após 24h adicionou-se 100ml de vermelho neutro 

0,01% em meio de cultura para corar as células vivas e incubou-se as microplacas a 

37ºC por 3h. Após isso, desprezou-se o corante e adicionou-se 100ml de formaldeído 

4% em PBS por 5min para fixação das células às placas, e para a extração do corante 

acrescentou-se 100ml de solução de ácido acético a 1% com metanol 50%. Após 

20min foi realizada leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda de 492nm. 

 As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa SPSS 13.0 

(SPSS Inc, Chicago, Illinois), incluindo média e DP. A quantidade de células viáveis foi 
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submetida à análise de variância ANOVA para determinar diferenças entre os grupos e 

ao teste de Tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados demonstraram não haver diferenças estatísticas entre os grupos 

experimentais avaliados. A única diferença ocorreu entre o grupo controle positivo 

constituído pelo detergente celular Tween 80 (p<0.05). 

 

TABELA 2.  Análise estatística descritiva dos valores de células viáveis (T0). 
Grupos Métodos de esterilização Média (DP) Estatística* 

1 Controle Elástico 0.600(0.152) A 
2 Álcool 70 0.598 (0.122) A 
3 Autoclave 0.599 (0.078) A 
4 Glutaraldeido a 2% 0.587 (0.117) A 
5 Microondas 0.595 (0.168) A 
6 Ultravioleta 0.579 (0.139) A 
7 Óxido de etileno 0.593 (0.297) A 
8 Raios Gama Cobalto à 60°C 0.602 (0.324) A 
9 Ácido peracético 0.597 (0.321) A 

C+ -- 0.002 (0.134) B 
C- -- 0.602 (0.129) A 
CC -- 0.607 (0.021) A 

* Letras iguais indicam ausência de diferenças estatísticas (P>0.05). 

CONCLUSÃO 

 Nenhum dos métodos avaliados promoveu aumento na citotoxicidade dos 

elásticos ortodônticos em cadeia da marca comercial Rocky Mountain avaliados. 
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Resumo 

Objetivo: descrever o perfil epidemiológico das hospitalizações por causas externas 
no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), no município de Jequié, BA, no período 
de janeiro a dezembro de 2012. Método: estudo transversal e descritivo, sendo 
analisados dados de 1564 pessoas, vítimas de causas externas internadas em um 
hospital geral no município de Jequié/BA, no ano de 2012. Os dados foram fornecidos 
pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HGPV e tabulados e analisados por meio 
do Programa Epi Info, versão 3.5.2. A análise foi realizada por meio de estatística 
descritiva, sendo os dados apresentados em frequências absoluta e relativa. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB), sob Protocolo nº 069/2010. Resultados: os tipos de causas 
externas mais frequentes dentre as hospitalizações foram acidentes de transportes 
(44,4%). As vítimas mais atingidas foram do sexo masculino (72,2%), tendo a 
predominância na faixa etária de 20 a 29 anos (22,3%). Do total das hospitalizações 
por causas externas 31 indivíduos foram a óbito (1,9%) e (87,5%) evoluíram com alta 
hospitalar. Conclusão: salienta-se a importância da implementação de ações 
preventivas de tais agravos, assim como melhoria no registro de dados em 
prontuários. 
 

Palavras-Chave: Causas Externas, Morbidade, Mortalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), as causas 

externas (CE) vêm se caracterizando como umas das principais causas de 

morbimortalidade no mundo. Abrangendo homicídios, suicídios, queimaduras, outras 

violências, acidentes de trânsito, afogamento, quedas, intoxicação entre outras 

(BRASIL, 2011). 

No Brasil, em 2008, as CE foram a primeira causa de morte na faixa etária de 0 

a 24 anos, à exceção dos menores de um ano, e atualmente, ela se apresenta como 

um dos maiores problemas de Saúde Pública, alcançando praticamente todas as 

faixas etárias, com uma significativa maior nos jovens (BARBOSA et al., 2011; 

REICHENHEIM et al., 2011).  

Já em 2011, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 

ocorreram 145.842 óbitos no Brasil, devido às CE. As características das vítimas por 

CE variam conforme a idade, sexo, cor ou raça e outros fatores. Por isso, conhecer o 

perfil e o cenário em que ocorrem os óbitos pode prover subsídios para a elaboração 

de estratégias de prevenção e ações mais específicas para reduzir os óbitos e as 

incidências das CE (CECÍLIO et al., 2012; BRASIL, 2011). 
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O presente estudo teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico das 

hospitalizações por causas externas no Hospital Geral Prado Valadares, no município 

de Jequié, BA, no período de janeiro a dezembro de 2012. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, elaborado a partir de dados das 

hospitalizações de vítimas de causas externas internadas no município de Jequié, 

Bahia, no ano de 2012. O estudo foi realizado em parceria com o Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia (NHE) do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), unidade hospitalar 

considerada como referência para a microrregião de saúde de Jequié/BA, constituída 

por 25 municípios. 

Fizeram parte da pesquisa todos os usuários hospitalizados no HGPV, vítimas 

de causas externas no período entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, não 

considerando, desse modo, atendimentos no setor de emergência desta unidade 

hospitalar que não necessitaram de internação. 

As variáveis estudadas foram as características sociodemográficas (sexo, faixa 

etária, estado civil, etnia, profissão, município e bairro de residência), referentes ao 

agravo (município e local da ocorrência, CID-10 principal, tipo de causa externa e 

especificidades de cada causa externa), em relação à internação (mês, dia da 

semana, turno de atendimento, evolução, tempo de permanência) e quanto a 

mortalidade (sexo e tipo de causa externa). 

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 Este estudo 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  

 

No ano de 2012 foram internadas no HGPV 1618 pessoas, devido a causas 

externas, sendo que 53,3% residiam em Jequié. As vítimas, em geral, foram os 

homens (72,2%), semelhante ao estudo realizado no Brasil e em capitais brasileiras no 

ano de 2005 (REICHENHEIM, 2011). Também foi observada uma predominância do 

sexo masculino em relação a cada tipo de CE, o que demonstra maior vulnerabilidade 

destes para esses tipos de agravos em função de comportamentos e atividades que 

os mesmos assumem socialmente e que os colocam em maior risco. 

 Quanto à faixa etária, a que apresentou uma maior porcentagem de vítimas 

hospitalizadas, cerca de 22,3%, foi a de 20 a 29 anos, corroborando com estudo onde 

a população mais jovem, com idades na ampla faixa etária de 0 a 29 anos, foi a 

principal atingida por essas causas (GAWRYSZEWSKI, 2005). Os acidentes de 

transporte aparecem como a primeira causa de hospitalizações por causas externas 



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 
687 

 

(44,4%), com destaque para os que envolvem motocicletas (56,9%), seguido dos 

ocupantes de automóvel e caminhonete (14,2%). É possível que esse elevado número 

de acidentes motociclísticos esteja associado ao número crescente de motocicletas no 

município, que supera a quantidade de automóveis (DETRAN, 2013). As agressões 

representaram 12,1%, com ênfase para o uso de arma de fogo (30,7%), e os 

instrumentos cortantes (24%). 

A natureza da lesão teve sua maior representatividade pelas lesões de fraturas 

(38,4%), sendo que em 38,3% não foi especificada. Quanto ao local da lesão, os 

membros inferiores foram os mais afetados com 33,8%, sendo os membros superiores 

o segundo local mais acometido (31,1%). Em relação aos meses com maiores índices 

de internações por causas externas, destacam-se julho (10,4%) e maio (9,7%). Já os 

dias da semana com maiores percentuais foram o domingo (16,4%) e sexta-feira 

(15,3%), sendo o turno de atendimento em sua maioria não especificado (92,1%). 

Em relação à CID principal, não houve 13% de registro desta variável. Seguido 

pelos CID’s S822 (fratura da diáfise da tíbia) e S068 (outros traumatismos 

intracranianos), correspondendo a (5,4%) e (4,7%), respectivamente. 

Das 1618 pessoas hospitalizadas por causas externas, 87,5% evoluíram com 

alta hospitalar. Do total de hospitalizações por causas externas, 1,9% foram a óbito, 

dentre os quais as quedas apresentaram o maior índice (35,5%), seguido de acidentes 

de transporte (32,3%). 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos possibilitam uma visualização da realidade sobre a 
morbimortalidade por CE em Jequié, BA, e concedem subsídios pertinentes 
para elaboração e implementação de ações preventivas e o planejamento da 
assistência a ser prestada às vítimas. Além disso, salienta-se a necessidade da 
qualificação dos profissionais para que haja melhoria nos registros das 
informações nos prontuários. 
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Fatores associados à redução da capacidade funcional em idosos                      
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2
 

Resumo                                        

O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores de risco para o declínio da 

capacidade funcional de idosos residentes em comunidade. Trata-se de um estudo 

populacional com delineamento longitudinal, onde a fase I foi composta por todos os 

idosos independentes nas ABVD, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os 

sexos, não institucionalizados e residentes na zona urbana do município de Lafaiete 

Coutinho-BA (n= 260). Destes, foram re-entrevistados na fase II 192 que compuseram 

a população final do estudo. A capacidade funcional foi avaliada pela escala de Katz, 

verificando associação com condições de saúde e fatores sóciodemográficos e 

comportamentais pelo modelo multivariado. O nível de significância adotado foi de 5%. 

A incidência de perda da capacidade funcional foi 15,3%. A análise multivariada 

evidenciou que o estado civil sem união e sintomas de depressão são fatores de risco 

para perda da capacidade funcional em idosos. Conclui-se que há alta incidência de 

perda da capacidade funcional em idosos residente em comunidade e apontou como 

fatores de riscos para perda da capacidade funcional estado civil sem união e com 

sintomas de depressão.                                                                                                               

Palavra Chave: Envelhecimento, Idoso, Saúde do idoso. 

Abstract                                                                                                                                       

This study aims to identify risk factors for the decline in functional capacity of elderly 

residents in the community. It is a population study with longitudinal design where 

Phase I consisted of all independent elderly in ABVD, aged over 60 years, of both 

genders, not institutionalized and residing in the urban area of the municipality of 

Lafaiete Coutinho-BA (n = 260). These were re-interviewed in Phase II 192 that 

comprised the final study population. Functional capacity was assessed by the Katz 

scale, checking association with health and sociodemographic and behavioral factors 

by multivariate model. The significance level was 5%. The incidence of loss of 

functional capacity was 15.3%. Multivariate analysis showed that marital status without 

union and symptoms of depression are risk factors for loss of functional capacity in the 

elderly. We conclude that there is a high incidence of loss of functional capacity in 

elderly resident community and pointed as risk factors for loss of functional capacity 

without union marital status and depression symptoms.                                                     

Keyword: Aging, Elderly, Health of the elderly. 
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Introdução                              

 O envelhecimento acarreta modificações diversas nos sistemas corporais além 

de alterações no metabolismo humano, estas produzem a perda gradual da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente (FERREIRA, 2010). 

Capacidade Funcional é a habilidade que o indivíduo apresenta para decidir e atuar 

em atividades da vida diária (ABVD) de forma independente. (AVLUND, et al., 2004).

 O declínio funcional em idosos pode estar associado às condições de saúde 

como pior autopercepção de saúde, asma, hipertensão arterial, diabetes, incontinência 

urinária; à características sociodemograficas como sexo feminino, idade igual ou 

superior a 80 anos, viver só ou estar viúvo, baixa escolaridade ou analfabetismo;  além 

de fatores como sedentarismo e a diminuição das atividades cotidianas (CARDOSO et 

al., 2010; NOGUEIRA et al., 2010; NUNES et al., 2009).    

 Diante da realidade que municípios de pequeno porte enfrentam com aumento 

da proporção de idosos, investigações que avaliem a saúde do idoso, tornam-se 

necessárias para verificar alterações nos padrões de capacidade funcional, 

identificando potenciais fatores de risco para o declínio funcional dos idosos. Além 

disso, o estudo foi realizado em uma região com baixos indicadores de saúde e 

qualidade de vida, o que pode interferir na saúde e capacidade funcional do idoso. 

Diante do exposto o objetivo do estudo foi identificar os fatores de risco para o declínio 

da capacidade funcional de idosos residentes em comunidade. 

Materiais e Métodos                                                                               

 Trata-se de um estudo do tipo longitudinal. O estudo foi desenvolvido no 

município de Lafaiete Coutinho-BA. A fase I (2011) foi composta por todos os idosos 

independentes nas ABVD, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, 

não institucionalizados e residentes na zona urbana do município de Lafaiete 

Coutinho-BA (n= 260). Destes, foram re-entrevistados na fase II (2014) 192 que 

compuseram a população final do estudo.                                       

 Um formulário próprio foi utilizado, baseado no questionário usado na Pesquisa 

SABE “Saúde, Bem Estar e Envelhecimento”, (ALBALA et al., 2005). O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo n° 064/2010 e 

491.661/2013). A participação foi voluntária, e todos os participantes do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A variável dependente é 

capacidade funcional avaliada através da escala de Katz contendo informações a 

respeito das atividades básicas da vida diária ABVD. As variáveis independentes 

foram: 1) Características Sociodemograficas como Sexo; faixa etária; sabe ler e 
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escrever um recado; estado civil; renda familiar per capita e participação em atividade 

religiosa. 2) Condições de saúde: sintomas depressivos, estado cognitivo, 

autopercepção de saúde, hospitalização nos últimos 12 meses, existência ou não de 

hipertensão, diabetes e osteoporose, quedas, uso de medicamentos, estado de peso. 

3) Fatores comportamentais como atividade física, consumo de bebidas alcoólicas, 

tabagismo e trabalho.          

 Na análise estatística foram realizadas as frequências simples e relativa. A 

incidência de capacidade funcional dependente foi calculada usando-se como 

numerador os casos novos de dependência de capacidade funcional e como 

denominador o número total de idosos que participaram das duas fases do estudo.  

Associação bivariada entre os potenciais fatores de risco e a perda de capacidade 

funcional foi estimada por meio do risco relativo (RR). Para o modelo final multivariado 

adotou-se o nível de 5% de significância estatística e as análises foram realizadas com 

auxilio do programa IBM SPSS 21.0. 

 

Resultados e Discussão          

 A perda de capacidade funcional em idosos apresentou uma incidência de 

15,3% em 192 idosos. Na análise bruta a perda da capacidade funcional foi 

significamente mais incidente no grupo etário ≥ 60 à ≤ 79, sem união e com sintomas 

depressivos.  a análise bivariada, as variáveis sociodemográficas e comportamentais 

apresentaram maior risco relativo de perda da capacidade funcional para as variáveis 

idade igual ou superior à 80 anos e estado civil sem união.    

 Os dados da Tabela 5 apresentam os resultados da análise multivariada, sendo 

o estado civil sem união e sintomas de depressão são fatores de risco para perda da 

capacidade funcional em idosos e permaneceram no modelo final por apresentarem 

significância estatística (p<05).     

TABELA 5. Fatores associados à redução da capacidade funcional em idosos. 

Modelo* RR IC 95% 

Sexo feminino 0,67 (0,31 - 1,41) 

Faixa etária ≥80 1,61 (0,75 - 3,43) 

Estado civil sem união 2,75 (1,15 - 6,57) 

Renda familiar per capita ≤510,00 (R$) 1,24 (0,56 - 2,72) 

Com Sintomas de depressão 2,41 (1,15 - 5,06) 

Com diabetes 1,88 (0,75 - 4,70) 
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Uso de dois ou mais medicamentos 1,96 (0,61 - 6,32) 

Inativo para atividade física 0,70 (0,33 - 1,49) 

* Modelo multivariado com ajuste entre as variáveis. 

O presente estudo evidenciou que idosos solteiros são mais propensos a 

experimentar o declínio da capacidade funcional em comparação com os casados. 

Analisando o perfil de idosos com a presença de incapacidade funcional no Brasil, 

constata-se que grande parte são mulheres, sem união e viúvas, de nível educacional 

baixo e com várias doenças (PEREIRA et al., 2012; COSTA e SILVA, 2011). Assim, 

esses fatores em conjunto podem explicar o resultado encontrado. Além disso, a 

depressão como fator de risco para perda de capacidade funcional pode ser explicada 

pelo fato que os indivíduos deprimidos apresentam como sintomas adicionais a fadiga 

e energia reduzida (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

Conclusão 

Diante dos resultados conclui-se que a incidência de perda da capacidade 

funcional em idosos residentes em comunidade foi de 15,3 % e os fatores de risco 

deste evento são estado civil sem união e com sintomas de depressão.  
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Estimativa da prevalência de atipias celulares de alto grau em 
“adolescentes” nos laudos citopatológicos de cérvix uterina emitidos 
pelo laboratório municipal de vitória da conquista de 2007 a 2012¹. 
 
Autores: Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro², Franklin Wilson Caires Gois³. 
 

RESUMO: O objetivo desse projeto consiste em revelar a prevalência das atipias 
celulares de alto grau nas adolescentes do município. A pesquisa será realizada 
através da avaliação dos laudos citopatológicos dos exames Papanicolau realizados 
pelo Laboratório central de Vitória da Conquista. Após analisados os dados serão 
usados para traçar o perfil epidemiológico em relação aos exames preventivos de 
câncer de colo de útero e assim revelar a situação de saúde das adolescentes 
atendidas pela rede pública de saúde. Os laudos foram disponibilizados pelo 
laboratório municipal de Vitória da Conquista através de cópias de todos os laudos 
positivos emitidas por esse mesmo laboratório que passam pelo controle de qualidade 
supervisionada pela orientadora Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro. Foram obtidos 
laudos dos anos de 2006-7-8-9-10-11 e 2012. 

PALAVRAS CHAVE: Adolescentes, Câncer de colo de útero. 

TITLE: Estimation of prevalence of atypical cells of high-grade on teenager through the 
cytopathological reports of uterine cervix issued by the municipal laboratory of Vitória 
da Conquista between 2007 and 2012. 

ABSTRACT: The goal of this project is to reveal the prevalence of atypical cells of 
high-grade in adolescents on the city of Vitória da Conquista. The research will be 
conducted through review of cytopathology reports of Pap tests performed by the 
central laboratory of Vitória da Conquista. After analyzed the data will be used to 
delineate the epidemiological profile in relation to preventive screening of cervical 
cancer and thus reveal the health status of adolescents seen by the public health 
system. The reports were made available by the municipal laboratory of Vitoria da 
Conquista through copies of all positive reports issued by the same laboratory that 
pass through quality control supervised by guiding Carla Cristiane de Oliveira Pinheiro. 
Reports for the years of 2006-7-8-9-10-11 and 2012 were obtained. 

KEYWORDS: Cervical cancer, teenagers. 

INTRODUÇÃO: A partir do final da década de 1970, foram identificados diversos tipos 
de HPV em várias lesões de pele e de mucosas – verrugas, displasias epiteliais e 
carcinomas de cérvice uterina e de pênis, o que reforçou a importância médica do 
HPV. À medida que diferentes tipos de HPV foram sendo descobertos, receberam 
números sequenciais como, por exemplo: HPV-6, HPV-11, HPV-16 e HPV181. 

Os indícios sobre a relação entre infecção por HPV e câncer de cérvix uterina são bem 
antigos, inclusive datam de antes do século 20. Mais tarde, anos 1980, a relação foi 
realmente comprovada através da identificação de vírus em lesões de cérvix humana. 
Esses organismos, quando invadem um epitélio, podem causar desde verrugas, 
papilomas ou condilomas até o carcinoma in situ de cérvix uterina. Nesta última 
consideração excepcionalmente os genótipos ditos; de alto risco (Tipo 16 e 18) são os 
fatores chave no mecanismo de evolução na neoplasia. Cabe lembrar também que o 
vírus na gênese do câncer não age isoladamente, na verdade ele é um fator muito 
importante, diga-se de passagem, que interage com muitos outros fatores também de 
risco1. Estudos recentes, usando testes meticulosos pela técnica de reação em cadeia 
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da polimerase (PCR) de uma grande coleção de espécimes internacionais de câncer 
cervical, demonstraram a presença do DNA do HPV em mais de 99,7% dos casos. 
Atualmente está bem estabelecido que a infecção pelo HPV é o fator central e causal 
do câncer do colo de útero5. 

Os tipos mais comuns de câncer de colo de útero podem ser evitados, e quando 
descobertos muito precocemente as expectativas para cura são muito altas. Esse fato 
em si é mais do que suficiente para elucidar a importância de campanhas de 
conscientização de fidelidade para os mecanismos de screeaning2,4. 

MATERIAIS E MÈTODOS: Essa pesquisa trata-se de uma análise retrospectiva de 
dados colhidos na rede municipal de saúde de Vitória da Conquista através de cópias 
de todos os laudos positivos emitidas por esse mesmo laboratório que passam pelo 
controle de qualidade supervisionada pela orientadora Profª Maª Carla Cristiane de 
Oliveira Pinheiro referentes ao período de 2007 a 2012. O material a ser utilizado para 
a elaboração da pesquisa serão os laudos de exames citopatológicos emitidos pelo 
laboratório central de Vitória da conquista. Os laudos seguem os moldes da 
Nomenclatura Brasileira de Laudos Citopatológicos3.  

Os critérios analisados serão; faixa etária, atipia celular encontrada e a confirmação da 
alteração por biopsia.  

Os critérios de inclusão serão; ter idade entre 10 e 19 anos e apresentar uma das 
seguintes atipias celulares: Células atípicas de significado indeterminado (escamosa, 
glandular ou origem indefinida), não podendo afastar lesão intra-epitelial de alto grau; 
Lesão intra-epitelial de alto grau (compreendendo neoplasias intra-epiteliais cervicais 
graus II e III) ou Lesão intra-epitelial de alto grau, não podendo excluir microinvasão. 

Adenocarcinoma “in situ”, adenocarcinoma invasor, carcinoma epidermoide invasor e 
outras lesões mais graves, se encontradas, serão incluídas devido a sua importância 
clínica e epidemiológica uma vez que são incomuns nessa faixa etária.  

Esse laboratório também realiza análises de municípios próximos (Anagé, Aracatu, 
Belo Campo, Jaraci, Mirante, Piripá e Presidente Jânio Quadros) e esses laudos, se 
preencherem os critérios de inclusão, também serão adicionados à análise.  

Os laudos selecionados serão incluídos, organizados e analisados através do software 
Microsoft Office Excel onde será avaliado relações proporcionais em porcentagem 
simples das adolescentes em relação ao total de casos, e a através dessa abordagem 
revelar qual a quantidade de adolescentes em risco. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram examinados 2018 laudos positivos 
correspondentes aos anos de 2012-2007. Desse total foram encontradas 163 
mulheres com idade entre 10 e 19 anos, das quais 10 preencheram os critérios de 
inclusão, sendo 9 lesões de alto grau e 1 adenocarcinoma invasor. É esperado que a 
maioria das adolescentes possuam infecções transitórias pelo HPV que geralmente 
irão regredir espontaneamente, porém a medida que as lesões avançam e se tornam 
de alto grau (NIC II e III) sua regressão espontânea é menos provável, na verdade é 
esperado o contrário; a progressão para lesões mais invasivas e câncer. Do total 
absoluto de laudos positivos ficou claro que as adolescentes contam com cerca de 
8,08% de todos os laudos positivos e do total absoluto de adolescentes cerca de 
5,52% já possuem lesão de alto grau e 0,61% possuía adenocarcinoma invasor. No 
total 6,13% dos laudos positivos eram adolescentes.  A média de idade absoluta para 
aos laudos positivos foi de cerca de 35,2 anos o que é bem distante, 
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aproximadamente 16 anos para jovens com até 19 anos. Nesse período uma parcela 
das lesões de baixo grau podem evoluir em lesões mais avançadas. Na verdade a 
diferença é um reflexo do alto risco a que essas adolescentes estão expostas.  

Observando a distribuição das lesões conforme o número total de laudos positivos e 
idade correspondente pode-se notar a história natural da doença que inclui a presença 
de lesões percussoras em faixas etárias mais jovens e depois a curva de ascensão 
das lesões de alto grau à medida que a idade aumenta. O pico das lesões de baixo 
grau ocorrem entre 20-25 anos. Já as lesões de alto grau entre 26-30 anos e se 
mantem em lento declínio até cerca de 41-45 anos a partir de então há queda abrupta. 
Por volta dos 61-65 anos há uma nova ascensão discreta no número de lesões de alto 
grau que volta a declinar a partir dos 71-75 anos. A concentração máxima de mulheres 
com laudos positivos ocorreu entre 25-40 anos. 

Tendo em vista o programa de rastreamento proposto pelo ministério da saúde a 
rotina de rastreamento deveria se iniciar somente a partir dos 25 anos de idade (INCA, 
2011), porém as jovens captadas nas unidades de saúde que realizaram preventivo 
antes dessa idade mostraram uma porcentagem interessante de adolescentes já com 
lesão de alto grau que demorariam no mínimo 5 anos para adentrar no programa de 
rastreamento típico. A evolução natural do câncer de cérvix uterina se situa em média 
de 10 anos, uma adolescente de 15 anos que já possua lesão de alto grau tem 
chances maiores de desenvolver a neoplasia de cérvix antes mesmo de adentrar a 
rotina de rastreamento. Outro fato muito preocupante é a dificuldade de se captar 
adolescentes para educação em saúde e execução de medidas de promoção e 
prevenção em saúde. É de se esperar que o número de adolescentes captadas nesse 
trabalho e identificadas como já possuindo lesões de alto grau na verdade seja uma 
fração, um número subestimado da real situação existente, pois a cobertura de saúde 
a esse grupo etário é cheia de dificuldades técnicas e metodológicas o que faz com 
que muitas adolescentes não frequentem os postos de saúde e não adentrem na 
rotina de rastreamento mesmo já tendo iniciado a sua vida sexual. 

CONCLUSÕES: Como conclusão fica a importância de captar as adolescentes tão 
logo iniciem a sua vida sexual pois muitas delas podem desenvolver lesões intra-
epiteliais avançadas mesmo antes de atingirem a idade recomendada de início do 
rastreamento convencional. Talvez mais casos de câncer de colo de útero sejam 
prevenidos com a captação tão logo as jovens iniciem sua vida sexual. 
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ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTO POR IDOSOS RESIDENTE EM 
UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE 

 
Gabriela Sales dos Santos², Cezar Augusto Casotti³, Alessandra Santos Sales

4 
 
RESUMO: As pluripatologias que acometem os idosos fazem com que estes se 
tornem o grupo mais exposto à utilização de fármacos. Partindo do pressuposto que a 
população idosa está mais susceptível ao uso de medicamentos, justamente por conta 
dessas múltiplas patologias, e da importância da forma com que estes fármacos são 
armazenados para que não venham a sofrer ações que interfiram na sua eficácia e 
segurança, o presente estudo objetivou analisar como idosos residentes em um 
município de pequeno porte realizam a estocagem dos medicamentos que estão 
consumindo. O estudo foi realizado com pessoas idosas, com 60 anos ou mais, 
residentes no município de Aiquara-BA. Os dados foram obtidos através de aplicação 
de questionário padronizado, em visita domiciliar, onde foram avaliados os 
medicamentos utilizados, bem como o local de seu armazenamento. Os 
medicamentos foram comprovados pela apresentação da embalagem e receita, para 
minimizar o viés de memória do entrevistado e possíveis erros do entrevistador. Dos 
272 idosos participantes 61,4% guardavam os medicamentos em estantes, 18% 
deixavam expostos, ou seja, somente o blister, 14% estocavam em caixas, 2,5%  
acondicionavam em ambientes propícios a umidade, 1,8% em outros locais e 2,3% 
não responderam. Os resultados obtidos indicaram que a população estudada 
desconhece a forma correta de armazenagem dos medicamentos, o que torna 
importante a viabilização de ações educativas, que visem a adequação da utilização e 
estocagem desses fármacos para evitar possíveis agravos à saúde, quando estes têm 
suas propriedades alteradas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, medicamento, saúde do idoso 
 

ELDERLY IN DRUG PACKAGING RESIDENT IN A SMALL TOWN SIZE 
 

ABSTRACT: The pluripatologias that affect the elderly, make them become a more 
exposed group the use of drugs. Assuming that the elderly are more susceptible to 
drug use, precisely because of these multiple pathologies, and the importance of the 
way these drugs are stored, this study aimed to analyze how is the storage of 
medicines for elderly, residents in a small city. The study was conducted with elderly 
people, aged 60 or older, living in the city of Aiquara-BA. Data were obtained through a 
standardized questionnaire application in home visit. Of the 272 elderly participants 
61.4% kept on shelves, 18% left exposed, 14% stocked in boxes, filled storage 
containers with 2.5% in environments conducive to moisture, 1.8% in other locations 
and 2.3% did not answer. The results indicated that the studied population is unaware 
of the correct form of storage of medicines, which is important to the viability of 
educational activities aimed at the appropriateness of using and storage of these 
drugs. 
 
KEYWORDS: elderly, medicine, elderly health 
 
INTRODUÇÃO: Os idosos apresentam-se como grupo mais exposto ao uso de 
medicamentos, portanto, necessitam de maior atenção no que diz respeito à sua 
utilização e forma de acondicionamento. “O surgimento de pluripatologias leva os 
idosos ao consumo de quantidade considerável de medicamentos.” (Veras, 2007). 
Essa utilização de múltiplas medicações requer uma atenção maior, uma vez que os 
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idosos por muitas vezes não possuem o conhecimento de como utilizar e acondicionar 
de forma adequada. Bueno (2009) ressalta a importância da armazenagem correta, 
para evitar possível degradação do produto.   
A manutenção das propriedades dos medicamentos depende da estabilidade, que 
pode ser modificada por fatores intrínsecos e extrínsecos (ligados ao ambiente, 
condições de transporte e armazenamento) (WANNMACHER E FERREIRA, 2007).  
Entre os fatores que podem levar a perda da estabilidade antecipada do fármaco 
destaca-se a temperatura, presença de oxigênio, luz solar, radiação e umidade, 
(WELLS, 2005). Se a medicação tem seu estado normal alterado, ela torna-se inativa 
ou até nociva ao usuário (VALLERY, 2011) o que justifica a necessidade de 
orientações relacionadas ao armazenamento dos medicamentos nas residências 
(SERAFIM et al, 2007). Vale destacar que o armazenamento adequado dos 
medicamentos é um fator fundamental para garantir a sua eficácia. (LIMA, 2010). 
Considerando que a população idosa está mais exposta ao uso de medicamentos e 
que o armazenamento dos mesmos de forma inadequada pode trazer danos à saúde 
do idosos, este estudo objetivou analisar como idosos residentes em um município de 
pequeno porte realizam a estocagem dos medicamentos que estão consumindo.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, censitário, 
realizado com pessoas idosas, com 60 anos ou mais residentes no município de 
Aiquara-BA, assistidas pela única Estratégia de Saúde da Família existente na sede 
do município. Os critérios de inclusão utilizados foram ter idade igual ao superior a 60 
anos, residirem na zona urbana do município, não apresentar nenhum déficit 
cognitivo/auditivo e/ou doença neurológica e dormir mais de quatro dias da semana na 
residência de realização da entrevista. Os dados foram obtidos por meio de 
questionário padronizado, durante visita domiciliar, onde foram avaliados os 
medicamentos utilizados, bem como o local de seu armazenamento. Os 
medicamentos foram comprovados pela apresentação da embalagem e receita, para 
minimizar o viés de memória do entrevistado e possíveis erros do entrevistador. Os 
dados foram digitados em uma planilha do programa Excel, e realizada análise 
descritiva. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Dos 299 idosos residentes na zona urbana do 
município, 272 participaram da pesquisa dos quais 58,8% são mulheres; 57,7% 
analfabetos ou analfabetos funcionais; 88,2% com renda de até um salário mínimo; 
80,5% moram acompanhados; 79,7% utilizam o SUS para busca de serviço de saúde. 
Em relação á idade ela variou de 60 a 90 anos, sendo a média de 71,76 anos (DP = 
7,8).  
Em relação aos resultados dos locais de estocagem, o mais utilizado foi a estante, o 

que se deve possivelmente por uma maior facilidade de acesso, uma vez que estas 

encontravam-se situadas no quarto, cozinha e sala  (Tabela 1). 

TABELA 1. Locais destinados ao armazenamento dos medicamentos 

Local de armazenagem N % 

Estantes 167 61,4 

Expostos 49 18 
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Caixas 38 14 

Ambiente propício a umidade 7 2,5 

Outros 5 1,8 

Não responderam 6 2,3 

 
Apesar de não ser realizado com a mesma população, o trabalho de Tourinho et al 
(2008), identificou como principais locais de estoque o dormitório (47,5%), cozinha 
(29,9%) e banheiro (14,6%). Também o estudo de Figueiredo et al (2011), evidenciou 
que 83% dos medicamentos eram armazenados em estantes/armários, o que 
corrobora com os resultados obtidos no presente estudo. Considerou-se expostos os 
fármacos que se encontravam somente com o blister. As caixas descritas para 
armazenamento eram a própria caixa original da embalagem e/ou caixas de sapato.   
Os ambientes propícios a umidade, em cima da geladeira e no banheiro, são locais 
inadequados para o estoque. Os fármacos podem sofrer ação da luz, calor, umidade, 
entre outros, e perder a sua eficácia e segurança, através das alterações nas 
propriedades. Deve-se, portanto, evitar o banheiro e partes da 
casa quentes, úmidas e de alta exposição ao sol (Fernandes 
& Petrovick, 2004), como é o caso da cozinha, onde 
são preparados os alimentos, favorecendo o aumento 
da temperatura. 
Os medicamentos precisam ser acondicionados em ambientes que os mantenha longe 
da incidência solar, umidade e calor. Estes fatores podem fazer com que as 
propriedades físico-químicas dos fármacos sejam alteradas, podendo levar estes a 
reduzir ou anular o seu efeito esperado, e quando mais gravemente, pode até tornar-
se prejudicial ao organismo. É importante que se tenha uma preocupação em relação 
a forma de guardar os medicamentos, pois ainda que pouco se tenha relatos na 
literatura sobre o assunto, a população, principalmente idosa, não conhece a forma 
correta de estocar e deve receber uma atenção maior para com a utilização dessas 
medicações, para evitar danos maiores à saúde. 
 

CONCLUSÃO: Conclui-se que os idosos acondicionam os medicamentos de forma 
inadequada, sendo necessário estabelecer medidas que visem a sua adequação, visto 
que ao ficarem expostos, esses fármacos podem perder sua eficácia, acarretando 
maiores prejuízos à saúde. Faz-se necessário trabalhar na educação em saúde, no 
intuito de adequar a forma com que estes medicamentos são estocados. 
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INTRODUÇÃO 
 
           O trabalho passou a ocupar um lugar central na vida do homem e dependendo da 
maneira pela qual está sendo executado e organizado, pode gerar diversos fatores 
desgastantes e potencializadores do processo saúde-doença. Vários fatores podem interferir 
na qualidade de vida do trabalhador, podendo afetar o desempenho no trabalho e influenciar 
nas condições de saúde desses indivíduos 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a qualidade de vida (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, 1997). 

Nesta perspectiva, o termo QV deve estar relacionado ao bem estar e a fatores que 
não se reportem somente a ausência ou à presença de doenças, mas também à promoção de 
hábitos que conduzam à boa saúde física e mental, influenciando positivamente a vida do 
indivíduo (WHO, 1995, PASCOAL et al., 2006). 

Conforme apresentado, vários fatores podem acometer a Qualidade de vida no 
trabalho (QVT), sendo que estes fatores estão interligados a reestruturação do modelo 
socioeconômico brasileiro que tem propiciado conseqüências negativas, tais como condições 
precárias de trabalho, intensificação das atividades profissionais, uma problemática que 
interfere nas condições de saúde da classe trabalhadora. 
             Sendo assim, esse estudo tem como objetivo analisar a associação entre a qualidade 
de vida com as condições de saúde e estilo de vida de professores universitários. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo censitário, de corte transversal, do tipo analítico, com 
abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no Município de Jequié, Bahia, Brasil com um 
total de 62 professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de 
Jequié no seu local de trabalho, no período de agosto de 2014 e agosto de 2015.  

A coleta de dados foi realizada entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, para a 
coleta dos dados foram utilizados instrumentos padronizados, autoaplicáveis, constituído por 
três blocos temáticos: Inquérito biosociodemográfico e de estilo de vida, Inquérito de qualidade 
de vida (WHOQOL-bref), Inquérito sobre as condições de saúde (SRQ-20). 

Os dados foram organizados e tabulados no programa Microsoft Office Excel e, em 
seguida, transferidos para o StatisticalPackage for theSocial Sciences (SPSS) versão 2.0 para 
o procedimento de análise com cálculos de freqüências para as variáveis categóricas, e para 
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as quantitativas, média e desvio padrão. Para verificar as associações propostas será utilizado 
o Intervalo de Confiança de 95% (p < 0,05). 

 Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié sob o protocolo 333.535 e CAEE 
16513213.3.0000.0055, em obediência as normas propostas pela Resolução 466 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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 32,3% 
doutorado. Com relação à realização de outra atividade 79% dos participantes refere 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. 

Os participantes do estudo apresentaram o índice de qualidade de vida geral à média 
de (59,52%), onde o domínio do WHOQOL-BREF com maior valor média foi o Psicológico 
(71,16%), enquanto que o menor escore médio foi observado no domínio social (67,33%) e o 
domínio que ficou entre as médias foi o físico (68,43%). Conforme apresentado na tabela 1. 

 
A partir do estudo realizado foi possível perceber que alguns fatores como idade não 

avançada, sexo feminino, alto nível de qualificação, e renda familiar elevada estão relacionados 
a níveis adequados de qualidade de vida, o que pode ser contatado pelos domínios psicológico 
e o índice geral de qualidade de vida.  

De acordo às correlações entre os domínios (ambiental, físico, psicológico, Relações 
Sociais) e IGQV do WHOQOL-bref com os grupos de sintomas (humor depressivo-ansioso, 
sintomas somáticos, decréscimo de energia vital e pensamentos depressivos) e escore geral 
do SRQ, percebe-se que houve uma associação entre dois grupos de sintomas com os  
domínios físico e psicológico. Como expostos, a seguir, na tabela 2. 
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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. Além disso, também foi possível perceber uma associação entre as condições de 
saúde e alguns domínios do WHOQOL-BREF entre eles o Físico e o Psicológico, influenciando 
diretamente da Qualidade de Vida (QV)  desses trabalhadores. 

Dessa forma torna-se necessário a elaboração de propostas de intervenções no 
ambiente de trabalho do estudo a fim de melhorar das condições de saude, 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. 

 
PALAVRA CHAVE: Condições de saúde; Estilo de vida; Qualidade de vida; Saúde do 

trabalhador. 

EIXO TEMÁTICO: Qualidade de Vida e Saúde. 
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SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO E RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA DE 
PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ-BA. 
 

Helan Carlos Silva Oliveira
1
, Charleston Ribeiro Pinto

2
 e Gildomar Lima Valasquez Junior

2 
 
 

RESUMO 
O seguimento farmacoterapêutico consiste no acompanhamento profissional 
para detectar problemas relacionados aos medicamentos com a finalidade de 
prevenir agravos e resolver eventuais resultados negativos oriundos da 
terapêutica farmacológica. O presente trabalho foi desenvolvido por meio do 
seguimento farmacoterapêutico e reconciliação medicamentosa nos pacientes 
internados no Hospital Geral Prado Valadares no município de Jequié. O 
acompanhamento foi realizado entre os meses de agosto de 2014 a julho de 
2015, sendo acompanhados 14 pacientes do sexo masculino com idades entre 
14 a 98 anos. A participação de cada paciente ocorreu mediante assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com respaldo do Comitê de Ética 
em Pesquisa - CEP/UESB. A prevalência dos Resultados Negativos 
Associados a Medicamentos (RNMs) foi de 100% nos pacientes 
acompanhados, os mesmos foram elencados em problemas de necessidade, 
efetividade e segurança, segundo metodologia Dader. RNMs de necessidade 
não quantitativo (N= 15) e quantitativo (N=2); de efetividade quantitativo (N=9) 
e de segurança quantitativo (N=2) e não quantitativo (N=1). No tocante à 
intervenção, essas foram realizadas junto à equipe de enfermagem (N=9), 
orientações diretas ao paciente (N=3) e junto à equipe médica (N=1). A 
reconciliação medicamentosa ocorreu em 03 pacientes cujos medicamentos de 
uso domiciliar pertencentes à classe dos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes 
orais, não estavam incluídos em suas prescrições. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Farmácia Clínica, seguimento farmacoterapêutico, 

Reconciliação medicamentosa. 
 
 
FOLLOW-UP AND RECONCILIATION PHARMACO HOSPITALIZED 
PATIENT DRUG IN HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, LOCATED IN 
THE MUNICIPALITY OF JEQUIÉ- BA. 
 

ABSTRACT 
The following pharmacotherapeutic is the professional monitoring to detect 
problems related to drugs in order to prevent injuries and address any negative 
outcomes resulting from the pharmacological therapy. This work was carried out 
through the following pharmacotherapeutic and medication reconciliation in 
patients admitted to the Prado Valadares General Hospital in Jequié. The 
monitoring was conducted between the months of August 2014 to July 2015, 
were followed 14 male patients aged 14-98 years. The participation of each 
patient occurred by signing the Informed Consent and Informed with support 
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from the Research Ethics Committee - CEP / UESB. The prevalence of 
Negative Results Associated With Medication (RNMS) was 100% in the 
patients, they were listed in need of problems, effectiveness and safety, 
according Dader methodology. Quantitative not need to RNMS (N = 15) and 
quantity (N = 2); quantitative effectiveness (n = 9) and quantitative safety (N = 
2) and not quantitative (N = 1). Regarding the intervention, these were carried 
out by the nursing staff (N = 9), direct instructions to patients (N = 3) and by the 
medical staff (N = 1). The medication reconciliation occurred in 03 patients 
whose drug use home belonging to the class of anti-hypertensive and oral 
hypoglycemic agents, were not included in their prescriptions.                                                                                                             
KEYWORDS: Clinical Pharmacy, pharmacotherapeutic follow-up, medication 
reconciliation. 
INTRODUÇÃO 

O termo atenção farmacêutica procura estabelecer um paralelo com a 
atenção médica e os cuidados de enfermagem. O desenvolvimento dessa 
prática coincide com a evolução do conceito de controle sobre o uso dos 
medicamentos. Esse termo se refere ao fato, apontado por vários autores, de 
que a maior parte da morbidade e mortalidade relacionadas com os 
medicamentos nasce de falhas ocorridas durante o processo de uso, seja na 
prescrição, distribuição, dispensação, utilização e, principalmente, no 
seguimento dos seus efeitos nos pacientes1. O termo pharmaceutical care foi 
utilizado pela primeira vez na década de setenta, entretanto o conceito 
mundialmente difundido foi publicado em 1990 por Hepler e Strand 1. 
 Sabe-se que é impossível evitar todos os danos causados por medicamentos 
ou pela associação destes, pois a maioria deles já apresentam efeitos adversos que 
são esperados, mas esses danos podem ser evitados e/ou minimizados quando se faz 
uma seleção cautelosa, levando em consideração as características do paciente, da 
patologia e do fármaco escolhido, bem como uma análise das combinações de 
medicamentos que tem maior potencial para interações2. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um projeto de seguimento farmacoterapêutico, consoante 

metodologia Dader (2002), realizado no Hospital Geral Prado Valadares, no qual o 
discente realiza o acompanhamento de pacientes internados nas enfermarias clínicas 
masculina e feminina. Nessas, observaram-se as medicações em uso dos indivíduos 
analisados, promovendo a conciliação medicamentosa ao incluir os possíveis 
fármacos utilizados em domicílio à prescrição intra-hospitalar. Associado a isso, ao 
analisar prescrições, foram identificados eventuais PRM’s, os quais foram sinalizados 
a equipe de saúde, a fim de promover medidas resolutivas e que trouxessem 
melhorias ao cuidado médico-farmacêutico.  

Destaca-se ainda, a avaliação clínico-laboratorial diariamente realizada, que 
objetivou promover uma assistência integral e longitudinal ao paciente, a fim de melhor 
qualidade ao tratamento. Paralelo a isso, foram realizadas palestras com a equipe de 
saúde, integrando o serviço às práticas acadêmicas ao alertá-la sobre a prática do 
acompanhamento farmacoterapêutico e também influenciá-la para a melhora da 
prestação do serviço hospitalar no qual o projeto fora inserido.  Ressalta-se por fim, 
que os participantes do estudo foram previamente informados e autorizaram  participar 
do projeto mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
conforme parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
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Sudoeste da Bahia sob o número 462.333/2014. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A presença do acadêmico da área de saúde no espaço hospitalar, focada na 

presente pesquisa, levou à visibilidade de uma importância no que tange a prática 
médica aplicada aos pacientes internadas no Hospital Geral Prado Valadares. Os 
Resultados Negativos Associados a Medicamentos (RNMs) são problemas que podem 
ser detectados por meio de atuação profissional farmacêutica acurada e determinada 
pelo acompanhamento farmacoterapêutico. Assim, uma identificação e resolução 
precoce, podem conduzir a uma melhor qualidade do serviço e da saúde dos 
pacientes, o que traduz a relevância do presente trabalho. 

Durante o período de desenvolvimento do projeto, foram avaliados 14 
pacientes do sexo masculino com idade entre 14 e 98 anos, por um período máximo 
de dois meses. A prevalência de RNMs nos 14 pacientes foi de 100%, os mesmos 
foram elencados em problemas de necessidade, efetividade e segurança, segundo 
metodologia Dader. RNMs de necessidade não quantitativo (N= 15) e quantitativo 
(N=2); de efetividade quantitativo (N=9) e de segurança quantitativo (N=2) e não 
quantitativo (N=1). No tocante à intervenção, essas foram realizadas junto à equipe de 
enfermagem (N=9), orientações diretas ao paciente (N=3) e junto à equipe médica 
(N=1). 

Dentre os RNM de necessidade, destacam-se a ausência de analgesia para 
pacientes com evidências clínicas de quadros álgicos, bem como ausência de 
fármacos utilizados em domicílio, como hipoglicemiantes orais ou drogas para 
hipertensão arterial, na prescrição hospitalar. Isso reflete a necessidade da avaliação 
inicial mais detalhada durante a triagem no pronto socorro, bem como a necessidade 
da avaliação multidisciplinar e do seguimento longitudinal aos pacientes internados, 
garantindo assim, melhoria da assistência. 

A reconciliação medicamentosa foi sugerida após a lista dos fármacos 
utilizados pelos pacientes ser obtida por meio da ficha farmacoterapêutica. A 
reconciliação foi sugerida em 03 pacientes cujos medicamentos de uso domiciliar não 
estavam incluídos em suas prescrições. Entre as classes terapêuticas, as mais 
reconciliadas foram anti-hipertensivos (75%), hipoglicemiantes orais (25%). A equipe 
médica concordou com as intervenções farmacêuticas em 100% dos casos. 

No que tange às intervenções relacionados a RNMs e a reconciliação 
medicamentosa, nota-se predomínio do apoio da equipe de enfermagem, visto que 
tais profissionais estão mais disponíveis nas enfermarias e executam a função de 
informar a equipe médica as alterações na evolução dos pacientes. Nesse sentido, a 
equipe de enfermagem viabilizou o diálogo indireto entre discentes e prescritores, 
possibilitando, por fim, melhoria na assistência farmacológica dos pacientes internados 

no Hospital Geral Prado Valadares. 
 
 
CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desde estudo mostrou que discrepâncias não 
intencionais entre medicamentos de uso prévio e os prescritos na internação 
são comuns e clinicamente relevantes, tendo o potencial de causar eventos 
adversos.  E os resultados negativos evidenciados reforçam também a 
necessidade de uma equipe multidisciplinar no ambiente hospitalar. 
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Hidroterapia no tratamento de Pessoas Idosas em enfrentamento de 

Osteoartrite 

 

Hydrotherapy in the treatment of Older Persons in coping Osteoarthritis 
 

Luzia Wilma Santana da Silva, Helder Brito Duarte, Camilla de Souza Menezes, Natan 
Oliveira Pires4, Robson dos Anjos Matos5, Maurício Andrade Almeida6 
 
 
RESUMO 
O envelhecimento é um fenômeno mundial e 85% dessa população apresenta 
Osteoartrite (OA). Estratégias são discutidas para o controle dos sintomas a fim de 
manter as pessoas ativas socialmente e a hidroterapia como um contributo a 
qualidade de saúde destas pessoas. O estudo objetivou avaliar os efeitos da 
hidroterapia em pessoas idosas com OA em enfrentamento por Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e obesidade, cadastradas em um programa 
extensionista. De método misto, avaliativo-interpretativo na abordagem pesquisa-ação. 
As participantes oito mulheres, de 60 a 80 anos em enfrentamento pelas patologias 
citadas. Todas avaliadas pelos questionários Western Ontario and McMaster 
Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Algofuncional de Lequesne e a Escala 
Visual Analógica. O programa de hidroterapia totalizou 35 sessões de 50 minutos. A 
análise dos dados processou-se através da triangulação dos instrumentos e subsidio 
de diário de campo. Os resultados apontaram melhora dos sinais clínicos da OA 
estatisticamente significantes no Lequesne (p=0,006), WOMAC dimensão dor 
(p=0,004) e WOMAC dimensão dificuldade (p=0,003), porém a dimensão rigidez não 
foi significativa (p=0,06). No instrumento EVA, o padrão de sensação de dor decresceu 
de 3,6 para 2,1. Conclui-se que a hidroterapia proporcionou benefícios significantes 
para redução da dor e melhora da funcionalidade das participantes, dados que 
impactaram significativamente no controle da HAS e DM. 
 
PALAVRAS CHAVES: Hidroterapia, Doença crônica, Osteoartrite   
 
 
INTRODUÇÃO  
O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, estando o Brasil entre os 
países em desenvolvimento, ascendendo às estatísticas de densidade populacional 
com previsão para o ano de 2050, de 28,9% de pessoas acima dos 60 anos em sua 
população. Entretanto, 85% das pessoas com idade superior a 70 anos são afetada 
por patologias osteomioarticulares, como a Osteoartrite (OA). Trata-se de uma doença 
caracterizada por dor articular, crepitação, rigidez articular após repouso e hipertermia, 
perda de amplitude de movimento, deformidades, redução da função, atrofia e 
instabilidade articular. Estes sinais clínicos favorecem uma maior probabilidade de 
dependência, ocorrendo em 59% dos casos. Para um melhor controle-tratamento dos 
sintomas da OA, a hidroterapia é o recurso mais discutido na literatura, pois, se utiliza 
do meio aquático contributivo ao sistema circulatório e musculoesquelético. Portanto, 
este recurso quando bem utilizado promove bem-estar físico e emocional das pessoas 
ao viver humano envelhescente, por menor sensação de dor e maior mobilidade física, 
ganho de força e amplitude nas articulações afetadas, melhora na funcionalidade 
articular e na qualidade de vida. Sendo assim, das ações intervencionistas realizadas 
Programa NIEFAM-UESB, no âmbito do exercício em solo, constatou que algumas 
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pessoas idosas não conseguiam manter a adesão ao tratamento por problemas 
osteomusculares. Da observação empírica, emergiu o presente estudo, cujo objetivo 
foi avaliar os efeitos da hidroterapia em pessoas idosas com Osteoartrite em 
enfrentamento por Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e 
obesidade cadastradas em um programa de ação extensionista.  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
O estudo contou com a participação de 8 pessoas idosas do sexo feminino, com idade 
entre 60 a 80 anos, todas em enfrentamento da condição crônica HAS e OA, quatro 
com DM e uma com fibromialgia. Todas participaram respondendo aos questionários 
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) e 
Algofuncional de Lequesne e Escala Visual Analógica (EVA), adaptada para o estudo 
nas dimensões 1,20m x 0,40m (banner). O WOMAC avalia três dimensões: dor, 
rigidez articular e incapacidade física através da escala de 0 a 4 pontos (0 nenhum 
acometimento e 4 pior resultado para o sintoma). O Lequesne avalia a incapacidade 
física e possui escore de 0 a 24 (0 sem acometimento e 24 acometimento 
extremamente grave). Estes questionários foram aplicados antes e após o estudo. O 
instrumento EVA, utiliza números ou adjetivos como categorias de julgamento visual 
da dor através das palavras-chaves: sem dor; um pouco de dor; dor leve ao 
movimento; dor forte; dor para respirar e pior dor que já senti. Este instrumento foi 
adaptado e exposto a cada período de três dias semanal de intervenção, afim de que 
as participantes respondessem a pergunta: “Qual foi seu nível de dor durante a 
semana?”, à luz de sua percepção de dor. A intervenção compôs-se de três sessões 
semanais com duração de 50 minutos, distribuídos em 10 minutos de alongamentos 
somados a um breve aquecimento, 30 minutos de atividade hidroterápica e 10 minutos 
de desaquecimento ao término da atividade. Totalizou 35 sessões realizadas no 
estudo. O planejamento da hidroterapia ocorreu conjuntamente, pesquisadores-
participantes, no imbricamento de saberes congruentes ao alcance da estratégia 
pesquisa-ação. Tal estratégia pôs em evidência atividades relacionadas à cultura 
regional à modalidade hidroterápica – forró e cantigas de roda somados ao polo 
aquático adaptado, mergulho e exercícios localizados. A análise avaliativo-
compreensiva foi feita através da triangulação dos resultados obtidos dos 
questionários WOMAC e Lequesne e da EVA. As inferências estiveram sujeitas a um 
nível de significância de 0,05 (p < 0,05 foi considerada estatisticamente significativa). 
Portanto, para o alcance deste processo, combinaram-se três etapas interativas: 
redução dos dados, na qual ocorreu a simplificação, abstração e sua transformação, 
em seguida a apresentação, de tal forma a possibilitar que se tirassem conclusões 
preliminares, e por fim, o delineamento e verificação da conclusão, através da 
identificação de padrões possíveis de explicações e configurações. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Um olhar atencioso sobre a amostra da pesquisa evidencia uma situação de largo 
aspecto nacional, ou seja, maior participação de mulheres em estudos envolvendo 
condição crônica do que homens. Este dado nos faz observar o envolvimento das 
mulheres em seus cuidados em saúde, maior adesão às atividades físicas, cujo reflexo 
se observa em uma evolução positiva do seu quadro de saúde. Este resultado 
encontra aderência em outras pesquisas no âmbito nacional e internacional que 
enfocam ser o gênero feminino aquele com maior envolvimento aos seus cuidados de 
saúde. As participantes apresentaram resultados variantes no questionário WOMAC 
que demonstrou sensação de dor de “moderada a intensa”, rigidez variando entre 
“nenhuma e intensa” e, dificuldade “pouca e moderada”.  o instrumento Lequesne, os 
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resultados se confirmam apontando “acometimento extremamente grave” para todas 
as participantes. Após as intervenções, os resultados comparativos indicaram melhora 
no Lequesne (p=0,006) e no WOMAC nas dimensões dor (p=0,004) e dificuldade 
(p=0,003), mas à dimensão rigidez não teve significância (p=0,06), o que também foi 
observado em outros estudos. Sobre isto, assenta-se a compreensão de que se trata 
de uma variável de correlação estreita com déficit de movimentação noturno, levando-
se a acreditar que a baixa melhora apontada pode estar relacionada com uma 
diminuição importante de movimentos extra e intra articulares por uma deficiência na 
manutenção da homeostase, ocasionando falta de nutrição tecidual pela ausência 
cinética. Apesar disso, foi observado certa diminuição da rigidez em 4 das 7 
participantes. A variável dor, avaliada pela EVA, decresceu no continuum do período 
de intervenção da pesquisa para todas as participantes que começaram com média 
3,5 e terminaram com 2,5.  
 
CONCLUSÕES  
Dos resultados, conclui-se que a hidroterapia proporcionou benefícios significantes 
para redução da dor e melhora da funcionalidade das participantes da pesquisa, dados 
que impactaram significativamente no controle da condição crônica hipertensão arterial 
e diabetes mellitus. 
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VIVÊNCIAS ACADÊMICAS ASSOCIADAS À QUALIDADE DE VIDA DE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS61 
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Fontoura67, Tâmara Souza Santos68 
 
 

RESUMO 
 
A transição do estudante para a universidade provoca diversas mudanças no contexto 
psicológico, social, econômico, ambiental e emocional. Estas por sua vez, interferem 
de forma positiva ou negativa na sua qualidade de vida. Neste contexto, o objetivo 
deste estudo é analisar a associação entre a qualidade de vida, características 
sociodemográficas e as vivências acadêmicas de estudantes universitários do curso 
de farmácia. A pesquisa foi de corte transversal, com abordagem quantitativa e está 
vinculada ao projeto de pesquisa intitulado “Qualidade de vida e fatores associados 
em estudantes universitários”. A população foi composta de universitários do curso de 
Farmácia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A coleta de dados 
ocorreu no período de setembro a dezembro de 2014 a partir de instrumentos 
autoaplicáveis, a saber: questionário sociodemográfico; WHOQOL-bref e inquérito de 
Vivências Acadêmicas em sua forma reduzida, denominado QVA-r. Foi possível 
perceber associação significativa entre algumas variáveis sociodemográficas com 
domínios específicos do WHOQOL-bref, e destes com as dimensões do QVA-r. De 
modo geral, faz-se necessário que as informações obtidas nesta pesquisa venham a 
servir de base para o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a adaptação 
acadêmica dos estudantes propiciando maior rendimento e melhor qualidade de vida 
aos mesmos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Condições sociodemográficas; Estudantes; Qualidade de vida. 
 
 

ACADEMIC EXPERIENCES ASSOCIATED WITH STUDENTS QUALITY OF 
LIFE 
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The student's transition to college causes several changes in the psychological, social, 
economic, environmental and emotional context. These in turn affect positively or 
negatively on their quality of life. In this context, the aim of this study is to analyze the 
association between quality of life, sociodemographic and academic experiences of 
university course pharmacy students. The survey was cross-sectional, quantitative 
approach and is linked to the research project entitled "Quality of life and associated 
factors in college students." The population consisted of university of Pharmacy 
program at the State University of Southwest Bahia (UESB). Data collection occurred 
from September to December 2014 from self-report instruments, namely: 
sociodemographic questionnaire; WHOQOL-BREF and survey Academic Experiences 
in its reduced form, called QVA-R. It was revealed a significant association between 
some sociodemographic variables with specific domains of WHOQOL-BREF, and 
those with QVA-r dimensions. In general, it is necessary that the information obtained 
from this research will form the basis for developing strategies that enhance academic 
adaptation of the students providing a higher yield and better quality of life to them. 
 
KEYWORDS: Sociodemographic conditions ; students; Quality of life. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Por diversos motivos a qualidade de vida de estudantes universitários pode ser 
impactada, o que poderá provocar entre várias consequências perdas no 
desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal. Nesse sentido, busca-se como 
objeto deste estudo aprofundar o conhecimento sobre a qualidade de vida e sua 
associação com características sociodemográficas e vivências acadêmicas de 
estudantes universitários do curso de farmácia. 

O ingresso na Universidade é um momento de satisfação para o aluno que vê 
concretizada, pelo resultado de seu desempenho acadêmico, a realização de seu 
esforço e dedicação pessoal. Após o entusiasmo inicial, o aluno começa a se 
preocupar, criar expectativas e dúvidas sobre como será a Instituição que vai 
frequentar, as disciplinas que vai cursar, os amigos que vai encontrar, os professores 
que vai se relacionar e enfim quais serão as dificuldades a superar (SOARES; 
BALDEZ; MELLO, 2010).  

Essas mudanças no cotidiano do estudante, proporciona novas experiências 
associadas a novos e diferentes sentimentos, o que influencia a percepção do 
estudante em relação a sua qualidade de vida e bem-estar (SILVA; HELENO, 2012). 
Devido as dificuldades de transição e adaptação à Universidade, alguns estudantes 
podem abandonar o Ensino Superior ou vivenciar o insucesso acadêmico (ALMEIDA, 
2007). 

Torna-se relevante contextualizar o ambiente de aprendizagem e compreender 
como as experiências universitárias marcam a vida acadêmica, interferindo de forma 
positiva ou negativa na sua qualidade de vida. Neste contexto, este estudo tem como 
objetivo, analisar a associação entre a qualidade de vida com características 
sociodemográficas e vivências acadêmicas entre estudantes universitários do curso de 
farmácia. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi de corte transversal, com abordagem quantitativa, e está 
vinculada ao projeto de pesquisa intitulado “Qualidade de vida e fatores associados 
em estudantes universitários”. Este estudo foi realizado na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié, Bahia. A coleta de dados ocorreu no 
período de setembro a dezembro de 2014, sendo a população composta de 
universitários do curso de Farmácia da UESB, que foram identificados a partir da 
secretaria de cursos da instituição. 

Na coleta de dados foram utilizados três instrumentos autoaplicáveis aos 
estudantes universitários, foram eles: o questionário sociodemográfico, questionário 
sobre qualidade de vida, e questionário sobre vivências acadêmicas. O primeiro 
instrumento caracteriza os estudantes e contém variáveis como idade, sexo, local de 
residência, renda, atividades laborais, dentre outras.  

O segundo, avalia a qualidade de vida dos estudantes através do instrumento 
WHOQOL-bref, desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização 
Mundial de Saúde. Trata de um instrumento específico para avaliação da qualidade de 
vida, composto por 26 questões (FLECK, 2000). A primeira questão refere-se à 
qualidade de vida de modo geral e a segunda, à satisfação com a própria saúde (THE 
WHOQOL GROUP, 1995). As outras 24 estão divididas em quatro domínios, a saber: 
domínio físico, psicológico, das relações sociais e meio ambiente (FLECK, 2000).  

O terceiro, caracteriza a vida acadêmica por meio do Questionário de Vivências 
Acadêmicas em sua forma reduzida, denominado QVA-r. Trata-se de um instrumento 
de auto relato, que adota o formato de respostas do tipo likert de cinco pontos. O QVA-
r avalia 5 dimensões da vida acadêmica, a saber: Pessoal; Interpessoal; Carreira; 
Estudo e Institucional (GRANADO, 2004; GRANADO et al, 2005). 

Após a coleta de dados, os mesmos foram organizados e tabulados no 
programa Microsoft Office Excel e, posteriormente, transferidos para o Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0 para análise com cálculos de 
frequências para as variáveis categóricas, e para as quantitativas, média e desvio-
padrão. Para verificar a associação entre os domínios e IGQV do WHOQOL-bref e as 
características sociodemográficas e de vivências acadêmicas foi realizada a 
correlação de Spearman, admitindo Intervalo de Confiança de 95% (p < 0,05). 

Essa pesquisa foi aprovada  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié sob o protocolo 274.134 
e CAEE 16219213.0.0000.0055, conforme as normas propostas pela Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde-CNS. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O estudo contou com 80 estudantes do curso de Farmácia, sendo 53 do sexo 

feminino e 27 do masculino. A faixa etária foi de 17 a 35 anos (média: 22,9; mediana: 
21; desvio padrão: 3,9), e os semestres pesquisados foram: 1º com 29 alunos (36,3%), 
2º com 1 (1,3%), 3º com 20 (25,0%), 4º com 2 (2,5%), 5º com 13 (16,3%), 7º com 8 
(10,0%), e 9º com 7 (8,8%). Os discentes, em sua maioria (53,8%), eram de outros 
municípios, e não exerciam atividade remunerada (71,3%). 

Nesta pesquisa as variáveis sóciosdemográficas: sexo, idade, estado marital, 
filhos, tipo de moradia, atividade remunerada, e regularidade no curso, não tiveram 
correlação com os domínios do WHOQOL-bref (Físico, Psicológico, Social e 
Ambiental). No entanto, houve associação significativa entre o domínio Social com a 
naturalidade e a alimentação suficiente, e o domínio Meio Ambiente com o número de 
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refeições e a alimentação suficiente. Essa relação corrobora com o fato de que a saída 
do estudante da casa dos pais, distante do ambiente familiar, modifica as condições 
financeiras influenciando de tal forma na qualidade e quantidade de refeições, ou seja, 
na nutrição do mesmo.  

Além disso foi observado correspondência entre as variáveis citadas 
(alimentação suficiente e naturalidade) com o Índice Geral de Qualidade de Vida 
(IGQV), confirmando a contribuição dessas para o bem-estar dos alunos. O IGQV 
obteve média de 69,21, e os domínios do WHOQOL-bref apresentaram escores 
baixos, tendo o Físico (46,47) o menor escore, seguido pelo Ambiental (54,02), 
Psicológico (61,77), e por último o Social (68,22). Estes resultados evidenciam que os 
estudantes do curso de Farmácia não estão satisfeitos com suas condições de saúde, 
com o ambiente físico e os seus recursos financeiros e exibem equilíbrio emocional e 
relações sociais pouco satisfatórias.  

As informações relacionadas às vivências acadêmicas obtidas através do 
QVA-r, apresentaram associação com todos os domínios do WHOQOL-bref e também 
com o IGQV. O QVA-r é dividido em cinco dimensões, são elas: pessoal, interpessoal, 
carreira, estudo e institucional. Destas, as dimensões, pessoal, estudo e institucional, 
foram as que mais tiveram correlação com os domínios, demonstrando que o bem-
estar físico e psicológico, as atividades escolares e a instituição frequentada influencia 
de forma significativa nas condições físicas, na saúde mental, no desenvolvimento das 
relações sociais e no meio ambiente, afetando assim a sua qualidade de vida. 
 
 

CONCLUSÕES 
 

Os resultados mostraram que a utilização do instrumento QVA-r associado ao 
WHOQOL-bref, foi adequado para avaliar as percepções dos estudantes sobre suas 
experiências acadêmicas e compreender como essas interferem na qualidade de vida. 
Foi possível perceber associação significativa entre algumas variáveis 
sociodemográficas com domínios específicos do WHOQOL-bref, e destes com as 
dimensões do QVA-r. 
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RESUMO 
 
Este trabalho teve por objetivo avaliar a completude e indicadores de prescrição de 
notificações de receita B e receitas de controle especial arquivadas em uma unidade 
básica de saúde em Jequié-BA. A prescrição é um documento que deve permitir a 
comunicação entre prescritor, dispensador e usuário, tendo como finalidade o uso 
correto e racional de medicamentos. A metodologia aplicada foi um estudo transversal 
com base em análise documental de notificações de receita B e receitas de controle 
especial de medicamentos constantes da Portaria 344/98, ao qual foi realizado entre 
os meses de agosto de 2014 a janeiro de 2015 com análise da totalidade da amostra 
diária, realizada em dias aleatórios durante a semana, no total foram analisadas 200 
notificações de receita B e 202 receitas de controle especial. Os resultados 
demonstraram incompletude em alguns requisitos de preenchimento obrigatórios para 
a dispensação de medicamentos, o item que apresentou maior ausência de 
informação foi o endereço do paciente, assim como um percentual significativo de 
nomes comercias dos medicamentos. Dessa forma constata-se ainda que há uma 
necessidade urgente dos profissionais médicos em aderirem e seguirem as 
legislações vigentes quanto à prescrição de medicamentos no sistema único de saúde. 
Palavras chave: Erros de medicação; medicamentos de controle especial, prescrição 
médica 
 
DRUGS UNDER CONTROL SPECIAL: AN ANALYSIS OF MEDICATION ERRORS 
AND INDICATORS OF PRESCRIPTION 
 
This study aimed to assess the completeness and prescription indicators of revenue B 
notifications and special control recipes stored in a basic health unit in Jequié-BA. The 
prescription is a document that should allow communication between prescriber, 
dispenser and user, with the purpose of the correct and rational use of medicines. The 
methodology used was a cross-sectional study based on document analysis B revenue 
notifications and special control revenue constant medication Ordinance 344/98, which 
was conducted between the months of August 2014 to January 2015 with full analysis 
the daily sample held on random days during the week in total were analyzed 200 B 
revenue notifications and 202 recipes of special control. The results showed 
incompleteness in some filing requirements required for dispensing drugs, the item with 
the highest lack of information was the address of the patient, as well as a significant 
percentage of commercial names of drugs. Thus we note also that there is an urgent 
need for medical professionals to join and follow current legislation regarding 
prescription medications in the public health system. 
Keywords: Medication errors; Special control medications, prescription 
 
INTRODUÇÃO  

A análise das prescrições médicas de psicotrópicos é de extrema importância, 
uma vez que possibilita apontar as falhas mais frequentes, essas dificultam a 
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avaliação farmacêutica refletindo diretamente na dispensação e compromete a adesão 
do paciente ao tratamento. Os psicotrópicos são medicamentos sob controle especial, 
prescritos para o tratamento de diferentes patologias e podem afetar o organismo 
levando a dependência, por isso devem ser apenas prescritos de acordo com a 
legislação que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial, a Portaria n.º 344/98 de 12 de maio de 1998, a qual define 
as seguintes listas de substâncias: A1 e A2 (entorpecentes), A3, B1 e B2 
(psicotrópicas), C1 (outras substâncias sujeitas a controle especial), dentre outras. 

Os erros encontrados nas prescrições acarretam perdas de tempo e recursos 
na tentativa de se decifrar o que foi prescrito, uma vez que há a necessidade de 
estabelecer uma comunicação entre o farmacêutico responsável pela dispensação do 
medicamento e o médico. O aspecto mais importante, a vida de um paciente, também 
pode ser posta em risco caso o medicamento seja dispensado erroneamente. Esse 
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar erros na prescrição e dispensação 
além dos indicadores de prescrição de notificações de receita B e receitas de controle 
especial arquivadas em uma unidade básica de saúde do município de Jequié-BA. 
Desta forma a análise da completude e dos indicadores de prescrições 
medicamentosas permite identificar erros e problemas, implantar medidas corretivas e 
educativas com o objetivo de aperfeiçoar o processo de prescrição e dispensação. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se um estudo transversal, com base em análise documental de 
notificações de receita B e receitas de controle especial de medicamentos constantes 
da Portaria 344/98, arquivadas na farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Centro de Saúde Jequié, na cidade de Jequié Sudoeste da Bahia, com população 
estimada de 161.150 habitantes (IBGE, 2014). A farmácia da unidade funciona de 
segunda a sexta-feira no horário de 08 as 12 e 14 às 17hs, com uma equipe de 
trabalho composta por duas farmacêuticas, uma em cada turno, e duas auxiliares. 
Esta UBS recebe alunos de graduação em farmácia da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia para estágio obrigatório e não obrigatórias, além de aulas práticas 
e pesquisa.  

A amostra foi constituída por notificações de receita B e receitas de controle 
especial que foram retidas na farmácia no momento da dispensação dos 
medicamentos. O intervalo da coleta compreendeu os meses de dezembro de 2013 a 
maio de 2014, com análise da totalidade da amostra diária, realizada em dias 
aleatórios durante a semana, totalizando 200 notificações de receita B e 202 receitas 
de controle especial. O programa Microsoft Excel®2013 foi utilizado como banco de 
dados para transcrever informações coletadas durante o período do estudo. O 
processamento e análise dos dados foram realizados utilizando o programa SPSS 
Statistics for Windows (IBM SPSS. 21.0, 2012, Armonk, NY: IBM Corp.). Para a 
análise dos dados, procedeu-se a distribuição de frequência absoluta e relativa das 
variáveis estudadas, organizadas em tabelas e gráficos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
No período da pesquisa foram analisadas 402 prescrições, com 570 

medicamentos sob controle especial em uma unidade de Saúde em Jequié, BA. As 
prescrições incluíram 202 (50,2%) receitas de controle especial branca duas vias e 
200 (49,75 %)%) notificações de receita B azul. Na tabela 1 está descrito as variáveis 
que apresentaram maior frequência de ausência de informações nas receitas e 
notificações.  
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A Tabela 1 – Frequências referentes às informações sobre itens de 
preenchimento obrigatório em receitas médicas de controle especial e 
notificações de receita B, de uma unidade básica de saúde, Jequié/BA, 2014.  
Fonte Pesquisa direta. *Fa: frequência absoluta. **Fr: frequência relativa 

 
No total de medicamentos dispensados na unidade de saúde, foi observado que 

houve um maior percentual de medicamentos marca ou comercial em relação aos 
medicamentos genéricos, conforme tabela 2. Avaliou igualmente se os medicamentos 
prescritos constavam na RENAME e REMUME, os dados obtidos foram que 81,40 % 
(464) e 81,05% (462), pertenciam a lista de medicamentos padronizados, 
respectivamente.  
 
TABELA 2 - Frequências referentes às informações sobre o medicamento,   
dispensação e indicadores de prescrição,  em uma unidade básica de saúde, 
Jequié/BA. 

Itens avaliados  
 

Sim 
         Fa*(Fr**%) 

Não 
                 Fa*(Fr**%) 

Nome do medicamento       402 (100) 402 (0%) 

Concentração 400 (99,5) 02 (0,50%) 

Forma Farmacêutica 392 (97,5) 10 (2,5%) 

Dose 398 (99,0) 04 (0,5%) 

RG do comprador 347 (86,3) 55 (13,7%) 

Duração do Tratamento 17 (4,22) 385 (95,7%) 

Carimbo/Assinatura 
Farmacêutico 

338 (84,0) 64 (15,9 %) 

Número do lote 253 (62,9) 149 (37,1%) 

Data de Dispensação 314 (78,1) 88(21,9%) 

Nome do comprador 350 (87,6) 52 (12,9%) 

Endereço do comprador 285 (70,8) 117 (29,1%) 

Genérico 272 (47,71%)  

Comercial  297 (52,10%)  

RENAME  464 (81,40) 106 (18,60%) 

REMUME  462(81,05) 108(18,95%) 

Fonte Pesquisa direta. *Fa: frequência absoluta. **Fr: frequência relativa 

 
Ao analisar os itens já impressos na notificação de receita, observou-se das 

402 prescrições aviadas na unidade de saúde em estudo, todas as notificações de 
receita azul apresentaram frequência de 100% de preenchimento para todas as 
variáveis. Estas notificações são documentos padronizados e deve obrigatoriamente 
conter algumas informações essenciais de identificação e legalidade do documento 
como: número da receita e identificação da Unidade da Federação, identificação da 
gráfica e número de autorização da vigilância sanitária (VISA), conforme exigência da 
Portaria 344/98.  

 Com relação a especialidade médica, observou-se que 57% das notificações 
apresentavam este item e que destes o maior número de prescrições foi de psiquiatria 
20%, seguidos por clínico geral 17,2%% e neurologista 7,7%, entre outros. 
Considerando a classe de medicamentos, a mais prescrita foi de anticonvulsivantes 
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(42,8%) e neuroepiléticos (21,9%), sendo o medicamento Haloperidol o mais prescrito 
com 12,56%, Fenobarbital 16, 51% e o Clonazepam com 11,13%.  

Avaliar a completude e os indicadores de prescrições em unidades de saúde é 
útil na melhoria do processo de prescrição, dispensação e tratamento. Dessa forma a 
incompletude nas prescrições pode interferir na comunicação entre os profissionais, 
podendo levar a erros de medicação, assim como impedir a eficiência do trabalho de 
dispensação dos medicamentos, colocando em risco a qualidade da assistência 
farmacêutica ao paciente. 
 
 
CONCLUSÕES  

 
Os resultados obtidos neste estudo demonstram a incompletude em alguns 

requisitos de preenchimento obrigatórios para a dispensação de medicamentos sob 
controle especial. A falta de informações, sobre os medicamentos a serem utilizados 
se tornam em muitos momentos confusos em sua interpretação, levando ao uso 
inadequado do medicamento. Assim, é relevante que tais indicadores sejam 
divulgados entre profissionais de saúde, principalmente na Atenção Primária, para que 
cada vez mais os programas no âmbito da saúde sejam aperfeiçoados. 
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RESUMO  

Objetivo: caracterizar os casos de violência atendidos na emergência de um Hospital Geral do 

interior da Bahia, em 2011. Método: estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa 

com base nos dados de hospitalização por causas externas, disponibilizados pelo Núcleo 

Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em 2011. A tabulação 

e análise dos dados foram realizadas através do programa estatístico Epi Info, versão 3.5.2. 

Resultados: os resultados obtidos apontam que, 842 ocorrências se deram por violência, 805 

por agressões e 37 por lesões autoprovocadas, sendo predominantemente em homens (75,6%) 

com idade entre 20 a 29 anos (34,8%). Conclusão: os resultados do estudo podem subsidiar os 

gestores públicos a desenvolver ações para a redução de tais agravos. Salienta-se a importância 

do preenchimento correto dos registros para uma melhor compreensão de tais agravos.  
Palavras-chave: Causas Externas. Epidemiologia. Pronto-Socorro. Violência.  

 

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF VIOLENCE CASES TREATED IN EMERGENCY 

HOSPITAL GENERAL OF THE INTERIOR OF BAHIA 
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ABSTRACT 

Objective: characterize the cases of violence seen in the emergency of a Bahia inside 

the General Hospital in 2011. Method: it is a descriptive, cross-sectional study with a 

quantitative approach based on hospitalization data from external causes, provided by 

Core Hospital General Prado Valadares Hospital Epidemiology (HGPV) in 2011. The 

tabulation and analysis were performed using the statistical Epi Info version 3.5.2. 

Results: the results indicate that 842 occurrences have by violence, by 805 assaults 

and 37 self-harm, being predominantly in men (75,6%) aged 20-29 years (34.8%). 

Conclusion: the results of the study can subsidize public managers to develop actions 

to reduce such injuries. It emphasizes the importance of correct completion of the 

records for a better understanding of such injuries. 

Keywords: External causes. Epidemiology. Emergency. Violence.  

60. INTRODUÇÃO 

61.  
As causas externas (acidentes e violências) consistem num importante 

problema de saúde pública no Brasil por ser fonte de uma grande parcela de 

morbidades e mortalidades, que levam a enormes custos individuais e coletivos 

(MELO; BEVILACQUA; BARLETTO, 2013). 

Dos diversos problemas relacionados à saúde, a violência, fenômeno que 

abarca complexos e relevantes aspectos, vem-se destacando entre as principais 

causas de morbimortalidade em todo o mundo. Deixou de representar apenas uma 

questão de impacto social e, atualmente afeta com grande intensidade o setor da 

saúde, exigindo uma reestruturação e reforma organizacional para responder aos seus 

efeitos: traumas, lesões e óbitos (SANTANA et al., 2012; MALTA et al., 2010; 

REICHENNHEIM et al., 2011). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1996) a violência consiste no uso 

intencional de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra 

pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em 

sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. 

Para compreender a violência no âmbito da saúde pública é necessário refletir 

as interfaces e variáveis intrínsecas ao fenômeno, visto que, conhecer a magnitude e 

gravidade das diversas expressões da violência pode denotar um potencial 

contribuinte na interpretação de seus impactos sobre a saúde (SANTANA et al., 2012) 

Identificar e compreender as características epidemiológicas de qualquer tipo 

de violência é o primeiro passo para o desenvolvimento de estratégias de atuação 

eficazes (CECÍLIO et al., 2012). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar os casos de violência 

atendidos na emergência de um Hospital Geral do interior da Bahia, em 2011, sendo 

este, referência para 26 municípios do interior do estado da Bahia.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa 

realizado com base nos dados de hospitalização por causas externas disponibilizados 

pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) do Hospital Geral Prado Valadares 

(HGPV), localizado no município de Jequié, Bahia, Brasil. 

Foram objeto do estudo os casos de violência atendidos na unidade de urgência 

e emergência de um Hospital Geral do interior da Bahia, no período de 01 de janeiro a 

31 de dezembro de 2011. Foi considerado violência para fins desta pesquisa, as 

lesões autoprovocadas voluntariamente (envenenamento/intoxicação de substâncias, 

arma de fogo, arma branca, outros); e as agressões (agressão física/espancamento, 

instrumento cortante, arma de fogo, violência sexual, outros). 

As informações foram obtidas utilizando-se um formulário elaborado pelos 

pesquisadores e os dados analisados por estatística descritiva. A coleta dos dados se 

baseou na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) preenchidas pelos profissionais 

da unidade em todos os atendimentos na emergência. Na maioria das fichas, os dados 

estavam incompletos e/ou faltavam registros, o que indica incompletude dos dados 

nas notificações nos serviços de saúde dos atendimentos às vítimas de violência. 

Foram estudadas as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, estado civil, etnia, 

profissão, município, bairro de residência, e dados referente ao agravo, como tipo, 

município e local da ocorrência, mês, dia da semana, turno do atendimento, evolução, 

tempo de permanência, lesão provocada e a parte do corpo atingida. 

A tabulação e análise dos dados foram efetivadas através do programa 

estatístico Epi Info, versão 3.5.2. A consolidação dos dados foi realizada na forma de 

tabelas de distribuição de frequência absoluta e relativa, construídas pelos programas 

Microsoft Office Excel e Microsoft Office Word.  

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa mãe, cujo título é “Morbimortalidade 

por causas externas em um hospital público do interior da Bahia” que foi submetido à 

apreciação e aprovação (protocolo nº 069/2010) do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP-UESB), campus de Jequié. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011 ocorreram 10462 

hospitalizações no HGPV por causas externas, onde 842 foram somente por 

violências e destas 805 por agressões e 37 por lesões autoprovocadas. Sendo assim, 

48,8% (n=411) foram agressões físicas/espancamento; 18% (n=152) por arma branca; 

e 15,6% (n=131) por arma de fogo. Quanto às lesões autoprovocadas, 2,5% foram por 

envenenamento/intoxicação de substâncias. 

Os resultados apontam o predomínio do sexo masculino com 75,6% dos casos 

atendidos, reiterando estudos que evidenciaram os homens como sujeitos vulneráveis 
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às situações de violência. A vulnerabilidade dos homens é agravada por sua 

socialização que os condiciona à posição de dominador, institui a violência como um 

atributo próprio da sua natureza e os aprisiona na condição de vítimas e autores de 

violência (ALVES et al., 2012). 

Além do sexo (maior ocorrência entre homens), cor da pele (pretos e pardos 

são mais vulneráveis), baixa escolaridade, aspectos socioeconômicos e porte 

populacional do município, outros fatores que mostram associação significante com a 

ocorrência de violência no Brasil, são o uso abusivo de álcool e drogas ilícitas e a 

ampla disponibilidade de armas de fogo (BRASIL, 2012; REICHENNHEIM et al., 2011; 

ARAÚJO ANDRADE et al, 2012; CASTRO; CUNHA; SOUZA, 2011).  

No que tange à faixa etária, o maior número de casos atendidos, no período 

estudado, foi observado em indivíduos entre 20 a 29 anos de idade (n=293) 

representando 34,8%, seguido pelo intervalo etário de 30 a 39 com um valor de 19,6% 

(n=165). Achados semelhantes foram encontrados em outros estudos (SANTANA et 

al., 2012; MELO; BARAGATTI; CASTRO, 2013; ABREU et al., 2014). A prevalência de 

ocorrências por violência entre adultos jovens e adultos em idade produtiva sugere 

sérias e notáveis implicações na estruturação econômica, social e familiar (CECÍLIO et 

al., 2012; SANTANA et al, 2012). 

No que concerne à etnia, os resultados corroboram em parte com estudos que 

apontam os negros e pardos como as principais vítimas da violência. Nessa análise, a 

proporção de ignorados para esta variável foi de 31,6%, o que impede a estimativa de 

taxas e a análise adequada da mesma. Esta variável é de grande relevância para 

definir o perfil da população acometida por violência, no entanto a identificação da cor 

da pele ainda é questão complexa e controversa, não havendo consenso quanto a 

essa classificação (BRASIL, 2012; CECÍLIO et al., 2012).  

Com relação ao sítio das lesões, a cabeça/pescoço foram as regiões do corpo 

mais atingidas com proporção de 36,1%. Agressões físicas/espancamento foram o 

meio de violência mais utilizado, estas informações vão de encontro aos achados de 

estudo realizado por Cecílio et al. (2012). 

A alta proporção de casos ignorados e inconclusivos e a baixa qualidade da 

informação dos casos que envolvem situações violentas limitam o uso das 

informações, que deveriam subsidiar ações de enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes desses agravos numa perspectiva intersetorial e com base no direito à 

saúde e a vida (VELOSO et al., 2013). 

 

CONCLUSÃO 

Caracterizar os casos de violência atendidos no HGPV pode subsidiar os 

gestores públicos a desenvolver ações com vistas à redução de tais agravos. Os 

resultados revelaram o impacto que a violência exerce sobre a sociedade e a saúde, 

acarretando elevados custos com estruturas pré-hospitalares, de emergência, 

assistência e reabilitação no município de Jequié/BA. 
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ANSIEDADE E MEDO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM 
PACIENTES ATENDIDOS EM UMA UNIVERSIDADE 
 
Jéssica Caroline Mascarello, Cristiane Alves Paz de Carvalho 

RESUMO: A ansiedade e o medo ao tratamento odontológico estão associados a 
experiências traumáticas ocorridas no ambiente odontológico. Este estudo objetivou 
verificar a prevalência e a severidade da ansiedade e do medo ao tratamento 
odontológico em pacientes atendidos nas clínicas odontológicas da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em Jequié-BA. A amostra foi composta por 
204 pacientes atendidos durante quatro meses. Os participantes responderam 
questionários para verificar a prevalência e a severidade da ansiedade (Modified 
Dental Anxiety Scale) e do medo (Dental Fear Survey). Os dados obtidos foram 
categorizados segundo gênero, etnia e moradia e foi feita a análise estatística 
descritiva. A idade média dos participantes foi 37,1 anos, sendo a maioria mulheres 
(68,1%), de etnia não branca (69,6%) e que mora na zona urbana (83,3%). A 
prevalência da ansiedade ao tratamento odontológico foi de 93,6%, sendo 
identificados 28 pacientes (13,7%) com fobia. Aproximadamente 85,0% da amostra 
apresentou medo ao tratamento odontológico, embora a maioria deles (78,4%) tenha 
sido classificada como baixo medo. A prevalência da ansiedade e do medo ao 
tratamento odontológico foi alta. Embora a severidade tanto da ansiedade quanto do 
medo tenham sido baixas, estes resultados sinalizam para a necessidade do 
planejamento de ações que possam minimizar os efeitos desagradáveis e o estresse 
gerados durante o tratamento, além de estimular a atuação mais humanizada do 
cirurgião-dentista. 
 
Palavras chave: Ansiedade ao tratamento odontológico. Medo. Saúde bucal.  

ANXIETY AND FEAR OF DENTAL TREATMENT IN PATIENTS TREATED IN A 
UNIVERSITY 
 
ABSTRACT: Anxiety and fear of dental treatment are often associated with traumatic 
experiences that occurred in the dentistry environment. This study aimed to determine 
the prevalence and severity of anxiety and fear of dental treatment in patients treated in 
dental clinics at the Southwest Bahia State University (UESB) in the city of Jequié-BA. 
The sample consisted of 204 patients treated for four months. The participants 
answered questionnaires to determine the prevalence and severity of anxiety (Modified 
Dental Anxiety Scale) and fear (Dental Fear Survey). The data were categorized 
according to gender, ethnicity, housing and a descriptive statistical analysis was made. 
The average age was 37.1 years, the majority of women being (68.1%) of non-white 
ethnicity (69.6%) and those who live in urban areas (83.3%). The prevalence of anxiety 
during dental treatment was 93.6%, 28 patients (13.7%) with phobia were identified. 
Approximately 85.0% of the sample exhibited fear of dental treatment, although most of 
them (78.4%) has been classified as low fear. The prevalence of anxiety and fear of 
dental treatment were high. Although the severity of both anxiety and fear were low, 
these results pointed out the need for planned actions that can minimize the 
unpleasant effects and stress generated during treatment, as well as the stimulation of 
a more humanized treatment from the dentist. 
 
Keywords: Dental anxiety. Fear. Oral health. 
 
INTRODUÇÃO  
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A ansiedade é um fenômeno que pode ser caracterizado por sentimentos de 
tensão, nervosismo e preocupação, passando a sensação de que algo desagradável 
possa vir a ocorrer. Uma característica da ansiedade é seu caráter de resposta a 
alguma ameaça associada ao medo, sendo que a diferença entre eles parece ser 
apenas a intensidade. A ansiedade e o medo ao tratamento odontológico estão 
associados a experiências traumáticas ocorridas no ambiente odontológico e 
geralmente são reflexo de experiências passadas. Assim, o medo e a ansiedade 
configuram-se como uma barreira para a procura por atendimento odontológico, sendo 
que os estímulos recebidos durante este tratamento ocorrem de maneira diferente 
para cada indivíduo, que reagem cada qual a sua maneira e conforme sua 
personalidade. O cirurgião-dentista, muitas vezes, preocupa-se demais com o 
procedimento a ser realizado podendo deixar despercebidas manifestações de 
ansiedade e medo dos pacientes ao tratamento odontológico. Desta forma, verificou-
se a importância de se investigar o nível de ansiedade e medo dos pacientes frente ao 
tratamento odontológico. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo, 
verificar a prevalência e a severidade da ansiedade e do medo ao tratamento 
odontológico em pacientes atendidos nas clínicas do módulo de Odontologia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Jequié-BA. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no módulo de Odontologia da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), no município de Jequié-BA. Os participantes foram 
pacientes que realizaram tratamento odontológico nas clínicas do módulo supracitado 
durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2014 e abril de 2015.  

Nesta pesquisa, foram utilizados dois questionários com a finalidade de 
verificar a prevalência e a intensidade da ansiedade e do medo ao tratamento 
odontológico. Para avaliar a ansiedade foi utilizado o Modified Dental Anxiety Scale 
(MDAS). A segurança e a validade deste questionário foram demonstradas em vários 
estudos. Para avaliação do medo odontológico foi utilizado o Dental Fear Survey, já 
validado para a língua portuguesa. Este instrumento mede três fatores: a fuga ao 
tratamento odontológico, as manifestações fisiológicas do medo e o medo provocado. 
Os questionários foram entregues pessoalmente pela pesquisadora, enquanto os 
pacientes estavam na sala de espera das clínicas, ou seja, foram respondidos pelos 
próprios participantes, sem qualquer interferência, antes do atendimento odontológico. 

Os dados foram processados em planilha do programa Office Excel 2010®. Os 
dados obtidos foram estratificados, segundo gênero, etnia e moradia. Posteriormente, 
foi feita a análise estatística descritiva, baseada em proporções e frequências 
absolutas e relativas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra foi composta por 204 pacientes atendidos no módulo de Odontologia 
da UESB. A idade média dos participantes desta pesquisa foi de 37,1 anos, sendo a 
maioria de mulheres (68,1%), de etnia não branca (69,6%) e que moram na zona 
urbana (83,3%). Neste estudo, a prevalência da ansiedade ao tratamento odontológico 
foi alta (93,6%), embora em relação à severidade, a maioria tenha sido classificada 
como baixa ansiedade (74,5%). Assim como já relatado por outros autores, a 
prevalência de ansiedade foi maior entre as mulheres, sendo que dos 28 pacientes 
(13,7%) identificados com fobia (grau alto de ansiedade), 26 (92,9%) eram mulheres. 
Em estudo desenvolvido por Kanegane et al. em 2006, observou-se que a espera para 
ser atendido foi uma das situações que mais causaram ansiedade nos pacientes. 
Neste estudo, dentre os motivos que causaram ansiedade ao tratamento odontológico, 
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“esperar o dentista preparar a anestesia” foi o que mais fez os pacientes sentirem-se 
“extremamente ansiosos” (9,3%), seguido por “aguardar o dentista usar o motor” 
(7,4%). Alguns estudos na literatura científica apresentaram a prevalência do medo 
odontológico em torno de 6,3% a 12,5%. Neste estudo, aproximadamente 85,0% da 
amostra apresentou medo ao tratamento odontológico, no entanto, para a maioria 
deles (78,4%) a severidade do medo foi baixa. Conforme relatado por Liddeir e Locker 
(1997), a superação da dor pelas mulheres é mais difícil que pelos homens. Nesta 
pesquisa, o grau mais alto de medo não foi relatado pelos participantes do gênero 
masculino, sendo relatado apenas por 13 mulheres, o que representou 6,4% do total 
da amostra. O medo é uma emoção primária advinda de uma situação de perigo 
reconhecida, que leva o indivíduo a concentrar toda sua atenção no evento e reagir 
com um conjunto de respostas comportamentais e neurovegetativas acompanhadas 
por experiências desagradáveis. Em relação às situações de medo sempre frequentes 
diante do tratamento odontológico, as mais citadas foram “sentir a agulha penetrar” 
(23,5%) e “sentir as vibrações do motor no dente” (16,9%). Dentre os sintomas que 
mais acometem os indivíduos que passam por tratamento odontológico estão 
taquicardia, sudorese, palpitações, tremores das mãos, pontadas no peito, sensação 
de fraqueza, diarreias e síndrome da hiperventilação. A aceleração dos batimentos 
cardíacos foi a manifestação fisiológica mais mencionada como “sempre presente” 
para 6,9% dos pacientes, seguida por “transpiração” (4,4%). 

 
CONCLUSÕES  

 
Notou-se alta prevalência da ansiedade e do medo ao tratamento odontológico 

nos pacientes deste estudo. Embora a severidade tanto da ansiedade quanto do medo 
tenham sido baixas, os resultados sinalizam para a necessidade do planejamento de 
ações que possam minimizar os efeitos desagradáveis e estresse gerados durante o 
tratamento, além de estimular a atuação mais humanizada do cirurgião-dentista. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Corah NL, Gale EN, Illig SJ. Assessment of a dental anxiety scale. J Am Dent 
Assoc 1978;97:816-9. 

 Costa SM, Moraes ABA. Medo em odontologia: um estudo com escolares. Rev 
Bras Odontol 1994; 51(5):26-31.   

 Góes MPS, Domingues MC, Couto GBL, Barreira AK. Ansiedade, medo e sinais 
vitais dos pacientes infantis. Odontol Clín. 2010; 9(1):39-44.  

 Humphris GM, Morrison T, Lindsay SJE. The modified Dental Anxiety Scale: 
validation and United Kingdom norms. Community Dent Health 1995;12:143-50. 

 Kanegane K, Penha SS, Borsatti MA, Rocha RG. Ansiedade ao tratamento 
odontológico em atendimento de rotina. RGO. 2006; 54(2):111-4. 

 Kleinknecht RA, Keplac RK, Alexander LD. Origins and characteristics of fear of 
dentistry. J Am Dent Assoc. 1973; 86(4):842-8.   

 Liddell A, Locker D. Gender and age differences in attitudes to dental pain and 
dental control. Community Dent Oral Epidemiol. 1997; 25:314-8. 

 Lisboa AH, Kindl C, Pilatti GL. Nível de ansiedade em pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos odontológicos. Full Dent Sci. 2012; 3(12):400-7. 



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 
728 

 

 Marques KBG, Gradvohl MPB, Maia MCG. Medo e ansiedade prévios à consulta 
odontológica em crianças do município de Acaraú-CE. RBPS. 2010; 23(4):358-67. 

 Mialhe FL, Possobon RF, Boligon F, Menezes MA. Medo odontológico entre 
pacientes atendidos em um serviço de urgência. Pesq Bras Odontoped Clin Integr. 
2010; 10(3):483-7. 

 Oliveira MF, Moraes MVM, Evaristo PCS. Avaliação da ansiedade dos pais e 
crianças frente ao tratamento odontológico. Pesq Bras Odontoped Clin Integr. 
2012; 12(4):483-9.   

 Oliveira PJP, Moraes MVM, Evaristo PCS. Influência do espaço do consultório 
dentário na ansiedade dentária – uma reflexão. Monografia. Universidade 
Fernando Pessoa. Porto. 2009. 76 p.  

 Oliveira RS; Torres LMS; Gomes IS; Nicoló R; Correlação entre nível de ansiedade 
em crianças frente ao tratamento odontológico. Int J Dent. 2010; 9(4): 193-7.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
729 

 

Perfil clínico-patológico do câncer de mama em pacientes “jovens” 
diagnosticadas entre 2007 e 2012 em Vitória da Conquista, Bahia 
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RESUMO: O câncer de mama é o mais incidente em mulheres, equivalendo a 22% de 
novos cânceres, por ano, no mundo e representando a primeira causa de morte por 
câncer na população feminina brasileira. No Estado da Bahia, a taxa padronizada de 
mortalidade por esta causa variou de 4,7 para 5,7/ 100.000 mulheres entre 1980 e 
2001.Considerado, até o momento, relativamente raro antes dos 40 anos de idade, 
tem sua incidência aumentada nesse grupo etário nos últimos anos. E nesse mesmo 
grupo tem prevalecido neoplasias de pior prognóstico. Porém, o motivo dessa redução 
de idade no aparecimento do câncer mamário ainda é desconhecido. Baseado em tais 
dados, este trabalho visa traçar o perfil clínico-patológico do câncer de mama em 
mulheres jovens de 20 a 40 anos, diagnosticadas entre 2007 e 2012. O método 
utilizado será a coleta de dados provenientes dos laudos histopatológicos de pacientes 
diagnosticadas com carcinoma mamário, todos eles emitidos na cidade de Vitória da 
Conquista pelo seu único laboratório de anatomia patológica e citopatologia. Objetiva-
se, por meio de tais laudos, avaliar o tipo e o grau histológico da neoplasia, bem como 
seu tamanho, estado linfonodal, avaliação dos recepetores hormonais por 
imunohistoquímica; e sua relação com a faixa etária da paciente. 
 
PALAVRAS CHAVES: Câncer de Mama , Câncer do Seio , Neoplasias da Mama , Tumores 

da Mama 

TITLE: Clinicopathological profile of breast cancer in "young" patients diagnosed 
between 2007 and 2012 in Vitória da Conquista, Bahia 

ABSTRACT: Breast cancer is the most common in women, accounting for 22% of new 
cancers per year in the world and represents the leading cause of cancer death among 
women in Brazil. In the State of Bahia, the standardized mortality rate from this cause 
ranged from 4.7 to 5.7 / 100,000 women between 1980 and 2001. Considered, so far, 
relatively rare before 40 years of age, your incidence has been increasead . And this 
same group has prevailed neoplasms with worse prognosis. However, the reason for 
the reduction in age at onset of breast cancer is still unknown. Based on these data, 
this study aims to delineate the clinicopathological profile of breast cancer in young 
women with 20 to 40 years, diagnosed between 2007 and 2012.The method will be the 
collect data from the histopathology reports of patients diagnosed with carcinoma 
breast, all issued in Vitória da Conquista by its only one pathology laboratory and 
cytopathology. Objective is, through such reports, evaluate the type and grade of the 
tumor as well as its size, lymph node status, hormonal evaluation of recepetores by 
immunohistochemistry; and its relation to the age of the patient. 

KEYWORDS: Breast Cancer , Breast Neoplasms , Breast Tumors , Cancer of Breast 
 

INTRODUÇÃO:  

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres. Segundo o INCA, equivale a 
22% dos casos novos de câncer, por ano, no mundo e representa a primeira causa de 
morte por câncer na população feminina brasileira, com 13.225 óbitos em 2011. Para o 
ano de 2014 foram estimados 57.120 casos novos. No Brasil as taxas de mortalidade 
permanecem elevadas devido ao retardo no diagnóstico. No Estado da Bahia, a taxa 
padronizada de mortalidade por esta causa variou de 4,7 para 5,7/ 100.000 mulheres 
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entre 1980 e 2001. (INCA,2012) . 

Considerado, até o momento, relativamente raro antes dos 40 anos de idade, 
tem sua incidência aumentada nesse grupo etário nos últimos anos. E nesse mesmo 
grupo tem prevalecido neoplasias de pior prognóstico. Porém, o motivo dessa redução 
de idade no aparecimento do câncer mamário ainda é desconhecido. Consideram-se 
como possíveis fatores causais os fatores genéticos, mudança dos hábitos de vida: 
tabagismo, sedentarismo, alimentação, obesidade, etilismo, nuliparidade, não 
aleitamento materno exclusivo, menarca precoce e exposição à radiação ionizante. 
(WCRF/AICR, 2007) 

MATERIAL E MÉTODOS: 
 

O material a ser utilizado para a elaboração da pesquisa serão os laudos de 
exames histopatológicos, dentre os critérios constantes nesses, serão analisados: 
idade,descrição das características da neoplasia incluindo tamanho, do estado 
linfonodal, do comprometimento das margens cirúrgicas de ressecção e o resultado 
dos marcadores prognósticos avaliados por imunohistoquímica. 

Em relação ao tamanho tumoral, as medidas serão obtidas nos laudos anátomo-
patológicos dos tumores primários em que irá se considerar a maior medida do tumor 
em centímetros (cm). Quanto ao estado linfonodal - em relação à presença ou não de 
metástases em linfonodos regionais e à distância - será utilizado o estadiamento 
TNM(Classificação de Tumores Malignos), já contido nos laudos. 

Tais laudos foram emitidos pelo único laboratório de anatomia patológica e 
citopatologia  em Vitória da Conquista, entre os anos de  2007 e 2012. Os laudos 
seguem os moldes da Nomenclatura Brasileira de Laudos Histopatológicos.  

Os critérios de inclusão serão: laudos de pacientes com idade entre 20 e 40 
anos, do sexo feminino, emitidos de dezembro de 2007 a dezembro de 2012.  

Os critérios de exclusão serão: laudos emitidos fora do laboratório em questão. 

Os laudos selecionados serão incluídos, organizados e analisados por meio do 
“software” Microsoft Office Excel. 

Os dados serão apresentados por meio de gráficos que relacionam idade – 
tamanho do tumor; idade – estado linfonodal; idade – marcadores imunohistoquímicos; 

A pesquisa só terá início após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). 
 
Resultados: 
Até o momento, apenas o levantamento bibliográfico foi concluído. A sobrecarga do 
laboratório de apoio a essa pesquisa dificultou o Projeto, pois muitos estudantes de 
diversas áreas buscam informações lá e o mesmo só possui um computador 
disponível para o uso dos estudantes com horários muito restritos, supervisionados e 
sem a possibilidade de copiar os dados para uma plataforma diferente do sistema do 
laboratório. É compreensível que um laboratório tão rico de informações tenha uma 
maior preocupação com a segurança dos seus dados, porém esse aspecto não existia 
quando o projeto foi elaborado e por isso nenhuma medida alternativa foi pensada. 
Assim, não foi possível a obtenção dos laudos, peça principal do Projeto, devido 
obstáculos que extrapolaram a competência dos participantes. 
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discussão: 
 

Devido ao expressivo número de casos de câncer de mama, a preocupação em 
saber quais os fatores de risco envolvidos em tal neoplasia fez-se e faz-se necessária. O 
World Cancer Research Fund (WCRF) e o American Institute for Cancer Research 
(AICR) realizaram ampla investigação - com dados disponíveis até 2007 - sobre a 
influência de fatores protetores e de fatores desencadeantes nesse câncer. 

1 Fatores Protetores:  

Dentre os fatores de proteção para o câncer de mama, o aleitamento materno foi 
apontado pelo WCRF e pelo AICR, porém o tempo de amamentação para se obter esta 
proteção ainda não está em consenso. No entando, Huo et al.(2008), constataram período 
de lactação superior a 49 meses. Lord et al.(2008) investigaram a associação entre as 
variáveis “idade na primeira gestação”, “paridade”, “amamentação” e “risco de câncer 
de mama”, e observaram que a lactação pode exercer um papel protetor sem 
necesariamente depender de outros fatores. 

Outro fator protetor apontado foi a atividade física, vários autores citam este 
como importante fator protetor. 

O excesso de gordura corporal também é apresentado como fator protetor para 
o câncer de mama por Cust et al.(2009), Nemesure et al.(2009) e Palmer et al.(2007). 

2 Fatores de Risco: 

De acordo com o WCRF e AICR, a gordura abdominal e o ganho de peso na 
idade adulta são definidos como fatores de risco prováveis para a neoplasia maligna 
de mama somente na pós-menopausa.  

A ingestão de bebida alcoólica representa um fator de risco para a neoplasia 
maligna de mama, tanto em mulheres na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. 

A idade continua sendo o principal fator de risco para o câncer de mama. As 
taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, esse 
aumento ocorre de forma mais lenta (INCA,2012). 

3 Câncer de Mama em mulheres jovens e muito jovens:  

Gonzalez-Angulo et al.,(2005) e Walker et al.,(1996) identificaram que somente 
2% a 5% dos casos incidem em mulheres muito jovens (idade <35 anos), e que 
nessas pacientes os carcinomas mamários invasores apresentam comportamento 
clínico, patológico e perfil imunofenotípico de maior agressividade biológica, cursando 
com pior prognóstico e menores sobrevidas global e livre de doença a despeito de 
receberem tratamentos mais agressivos (DUTRA et al., 2009) 

CONCLUSÃO: 

Enfim, apesar de ainda não existirem estatísticas oficiais em relação ao crescimento 
do câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos, não faltam pesquisas ressaltando a 
importância do estudo deste, devido a sua conhecida agressividade, grande taxa de 
refratariedade aos tratamentos tradicionais e difícil diagnóstico precoce. 
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IMPACTO DA DESIGUALDADE SOCIAL NA AUTOPERCEPÇÃO EM SAÚDE 
BUCAL DE ADOLESCENTES 

Jessika Freire Midlej Lima, Fábio Silva de Carvalho 
 

RESUMO 
 

As desigualdades socioeconômicas exercem influência sobre as condições de saúde 
da população e as alterações bucais seguem este padrão. A adolescência 
compreende uma fase de instabilidades comportamentais, tornando os indivíduos 
susceptíveis a oscilações no cuidado com a higiene bucal. A compreensão das 
medidas subjetivas sobre autopercepção são importantes para um completo 
diagnóstico em saúde bucal. Este estudo objetivou avaliar a relação existente entre a 
desigualdade social e a autopercepção em saúde bucal de adolescentes e verificar a 
percepção e os conhecimentos em relação à saúde bucal. Realizou-se estudo de corte 
transversal, constituído por 118 adolescentes entre 12 e 15 anos de idade de escolas 
no município de Jequié-BA. A maioria dos indivíduos (61,9%) não declarou 
constrangimento em relação à aparência e os dentes foram mencionados como sendo 
o principal incômodo (16,0%). A aparência da boca e a saúde bucal foram avaliadas 
de forma positiva. Verificou-se que a cárie dentária é considerada uma doença 
(69,5%) e 64,4% dos adolescentes não tiveram informações a respeito da ação do 
flúor no seu controle. Em relação aos cuidados com a saúde bucal, 55,1% dos 
adolescentes afirmaram que a higienização é a melhor forma de prevenção da cárie 
dentária.  Conclusão: A desigualdade social influenciou a autopercepção em saúde 
bucal dos adolescentes e o conhecimento geral em saúde bucal foi proporcional ao 
nível socioeconômico dos participantes. 
 

Palavras chave: Adolescente, Autopercepção, Desigualdade social, Saúde Bucal. 
 

IMPACT OF SOCIAL INEQUALITY IN ORAL HEALTH SELF-PERCEPTION 
OF ADOLESCENTS 

ABSTRACT 
 

Socioeconomic inequalities influence on the health of the population and the oral 
abnormalities follow this pattern. Adolescence is an instable behavioral phase, makes 
this people susceptible to oscillate in care their oral hygiene. To understand subjective 
measures of self-perception are important for a complete oral health diagnostic. This 
study aimed to estimate the relationship between social inequality and self-perception 
on teenager’s oral health and verify the perception and knowledge in oral health. It 
involved a cross-sectional study conducted with 118 teenagers among 12 to 15-year-
old from schools in Jequié-BA, Brazil. Most people (61,9%) did not declare 
embarrassment about their appearance and teeth were mentioned as the main 
nuisance (16,0%) . The appearance of the mouth and oral health were evaluated 
positively and there were no differences statistically significant among social classes 
(p> 0.05). It was found that dental decay is considered a disease (69, 5%) and 64.4% 
of adolescents had no information about the fluoride action in its control. In relation to 
the oral health care, 55.1% of adolescents said that hygiene is the best way of 
prevention of dental caries. Social inequality influenced the self-perception of oral 
health of teenagers and the general oral health knowledge was proportional to the 
socioeconomic status of the adolescents. 
 

KEYWORDS: Self-perception, Social inequality, Teenagers, Oral Health. 
INTRODUÇÃO 



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 
734 

 

 

As desigualdades socioeconômicas exercem influência sobre as condições de 
saúde da população3. Os mesmos processos que determinam a estrutura da 
sociedade são os que geram as desigualdades sociais e produzem os perfis 
epidemiológicos de saúde e doença1. Os aspectos sociais relacionados às doenças 
têm sido discutidos com o objetivo de compreender a relação existente entre os 
processos sociais e a relação entre saúde-doença. Condições de saúde deficientes 
podem estar atreladas a pessoas de nível socioeconômico mais baixo, sendo que as 
alterações bucais também seguem este padrão7. A adolescência é a faixa etária que 
se estende de 10 aos 19 anos de idade6 e corresponde à transição entre infância e 
juventude, sendo observadas diversas mudanças físicas, cognitivas, emocionais e 
sociais10. A maioria dos levantamentos epidemiológicos realizados no Brasil costuma 
avaliar o estado de saúde dos indivíduos através de avaliações clínicas, porém, para 
um completo diagnóstico em saúde bucal deve-se avaliar também a compreensão das 
medidas subjetivas, como a autopercepção5. Para que adolescentes apresentem 
melhores indicadores de saúde na fase adulta há necessidade de maior percepção e 
valorização de suas condições de saúde. A boa higiene oral está relacionada ao 
conceito de imagem corporal e apresenta forte influência na auto-imagem do 
adolescente, visto que adolescentes com  boa autopercepção em saúde bucal  cuidam 
melhor dos hábitos de higiene2. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, realizado com 
adolescentes entre doze e quinze anos de idade, da zona urbana do município de 
Jequié-BA. De forma aleatória foram sorteadas duas escolas públicas e enviadas 350 
autorizações aos responsáveis. A taxa de resposta foi de 33,7% e a amostra final foi 
composta por 118 adolescentes.  

Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários estruturados. O 
primeiro questionário, preenchido pelos responsáveis, permitiu a classificação 
socioeconômica da família a partir de cinco critérios: situação econômica da família, 
número de membros da família, habitação, nível de instrução e profissão do chefe da 
família. Estes critérios através de um sistema de pontuação geraram um escore 
individual e consequentemente a hierarquização das famílias entre seis classes 
sociais4. O segundo questionário foi entregue aos adolescentes com questões 
estruturadas adaptadas de um estudo10 que possibilitaram investigar a autopercepção 
e o conhecimento em saúde bucal. Procedeu-se a formação de um banco de dados no 
programa Office Excel 2010. Para a análise dos dados a amostra foi categorizada de 
acordo com a classificação socioeconômica. Os resultados foram apresentados de 
acordo com análise estatística descritiva, baseada em proporções e frequências 
absolutas e relativas e em forma de tabelas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os agravos à saúde bucal iniciam-se precocemente e segundo a renda são 
desiguais entre os mais jovens8. Esta faixa etária deve ser assistida de forma integral, 
de modo que suas particularidades tanto emocionais, físicas ou sociais sejam 
avaliadas. A maioria dos participantes deste estudo era do gênero feminino (66,9%), 
autodeclarou-se pardo (66,1%) e pertencia a classe socioeconômica média inferior 
(58,5%). Quanto à autopercepção em saúde bucal, 38,1% estavam insatisfeitos com a 
aparência da boca e constatou-se mais incômodo entre os adolescentes de condições 
sociais inferiores. Estimar o modo e comportamento que as pessoas têm em relação à 
saúde bucal é relevante para entender como os mesmos avaliam as suas 
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necessidades2. 32,2% dos adolescentes estavam insatisfeitos em relação à saúde 
bucal. Embora adolescentes da classe baixa superior e da classe média inferior 
tenham se mostrado mais insatisfeitos que os da classe média, essa diferença não foi 
considerada significativa (p>0,05). O maior incômodo na aparência dos adolescentes 
esteve associado aos dentes em todas as classes sociais, correspondendo a quase 
16,0% da amostra, superando o descontentamento com o rosto e outras partes do 
corpo. Os adolescentes consideram importante para uma boa imagem corporal ter 
dentes bonitos e saudáveis10. A maioria dos adolescentes avaliou como boa ou muito 
boa a saúde bucal (77,1%). Entre as doenças que ocorrem na cavidade bucal, a cárie 
dentária foi a mais relatada (38,1%), mas 22,9% não souberam informar, no entanto, 
faltam informações sobre outras doenças como gengivite, periodontite e herpes que 
comumente ocorrem em jovens. 69,5% dos adolescentes afirmaram que a cárie 
dentária é considerada uma doença e não foi observada diferença significativa entre 
as classes sociais (p>0,05), assim como em outro estudo9 e situação contrária foi 
observado em Embu - SP10. Em relação à causa da cárie dentária, 45,8% dos 
participantes não souberam informar e 28,8% associaram a ingestão de doces e 
alimentos. 55,1% dos adolescentes afirmaram que a higienização é a melhor forma de 
prevenção, mas 28,8% não souberam atribuir um meio de prevenção e não foi 
observada diferença entre as classes sociais (p>0,05). Supõe-se que mesmo devido 
ao baixo nível de renda, esses adolescentes já tiveram algum tipo de orientação e que 
visitas periódicas ao dentista são importantes para a prevenção e controle dos agravos 
em saúde bucal9. 64,4% dos adolescentes não sabiam da ação do flúor no controle 
cárie dentária, resultados similares foram verificados no estudo de Souza et al10.  

 

CONCLUSÃO 
 

A desigualdade social influenciou a autopercepção em saúde bucal dos 
adolescentes, constatando-se menor percepção positiva em saúde bucal em 
indivíduos com condições socioeconômicas inferiores. Percebeu-se que os 
adolescentes possuíam conhecimento geral em saúde bucal e proporcional ao nível 
socioeconômico dos participantes. O planejamento e aprimoramento das ações 
coletivas em saúde bucal, em que se considerem os determinantes sociais, culturais e, 
sobretudo os indicadores subjetivos são essenciais para organizar o acesso aos meios 
de prevenção e promoção de saúde do adolescente. 
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ANOMALIAS DENTÁRIAS: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AOS 
DISTÚRBIOS DE DESENVOLVIMENTO DENTÁRIO  
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RESUMO 

Método: Trata-se de um estudo epidemiológico transversal quantitativo através da 
seleção de prontuários de pacientes atendidos no módulo de Odontologia da UESB, 
na faixa etária de 06 a 14 anos de idade. A coleta de dados foi feita pela análise de 
radiografias panorâmicas e informações contidas nos prontuários, estes foram 
digitados e analisados pelo programa Microsoft Excel 2013.  Resultados: Foram 
coletadas 306 pastas de pacientes, destas apenas 85 foram analisadas, os resultados 
obtidos mostraram que 43 pacientes eram do sexo masculino. Foi encontrada algum 
tipo de alteração em 11 pacientes (12,94%), sendo que 36,36% foi atresia maxilar, 
27,27% agenesia, 9,09% dente conóide, 9,09% amelogênese imperfeita, 9,09% 
macrodontia e 9,09% atresia maxilar e cúspide em garra associados. Observou-se na 
pesquisa ainda várias características sobre o perfil da população como o tipo de 
maloclusão mais comum (classe I e mordida cruzada), os hábitos parafuncionais 
(chupeta seguido de bruxismo), além disso, 60% da população estudada não tem 
espaço para irrupção dos caninos. Conclusão: Como apenas parte dos dados foram 
analisados não dá para se ter ainda o perfil real da população com anomalias, mas se 
esses resultados parciais forem comprovados a atresia maxilar e a agenesia são as 
alterações mais comuns e há uma percentagem muito alta de pacientes com bruxismo 
e falta de espaço para irrupção dos caninos. 

Palavras Chave: Anomalia dentária; Prevalência; Ortodontia 
 
ABSTRACT 
 
Method: This is a quantitative cross-sectional epidemiological study by selecting charts 
of patients treated at the dental module UESB, aged 06-14 years old. Data collection 
was done by analysis of panoramic radiographs and information contained in records, 
these were entered and analyzed using Microsoft Excel 2013 program.Results: 306 
pastes of patients were collected, of these only 85 were analyzed, the results showed 
that 43 patients were male. It found some kind of change in 11 patients (12.94%), of 
which 36.36% was maxillary atresia, 27.27% agenesis, tooth conoid 9.09%, 9.09% 
amelogenesis imperfecta, 9.09% macrodontia and 9.09% jaw and atresia cusp claw 
members. It was observed in the survey also several features about the profile of the 
population as the most common type of malocclusion (Class I and cross bite), 
parafunctional habits (pacifier followed by bruxism), in addition, 60% of the study 
population has no room for eruption of canines. Conclusion: As only part of the data 
were analyzed does not give to still have the actual profile of the population with 
abnormalities, but these partial results are proven maxillary atresia and agenesis are 
the most common changes and there is a very high percentage of patients with 
bruxism and lack of space for eruption of canines. 
 
Keywords: Tooth Abnormalities; Prevalence; Orthodontics 
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INTRODUÇÃO  
Anomalias dentárias são malformações ou distúrbios do desenvolvimento que 

podem ocorrer durante a fase de desenvolvimento ou crescimento das estruturas 
dentárias, que se manifestam de forma variada, tendo como resultado final, um dente 
com características diferentes da normal.5 Essas alterações podem estar relacionadas 
à forma, tamanho, número e posição dos dentes e se expressam e são classificadas 
com distintos graus de severidade. Os fatores etiológicos podem ser locais (infecção, 
traumatismo, radioterapia e manipulações cirúrgicas acidentais), sistêmicos 
(deficiências nutricionais, distúrbios hormonais, intoxicações medicamentosas, 
quimioterapia) ou hereditário (autossômicas ou ligadas ao sexo, dominantes ou 
recessivas ou ainda com tendência familiar).7 

Estas são alterações de frequência variável, dependendo do tipo de anomalia 
em si e da população estudada. É possível a ocorrência de diferentes desvios de 
desenvolvimento tanto nos dentes decíduos como nos permanentes. O estudo e 
conhecimento das anomalias dentárias são de grande importância, uma vez que a 
detecção precoce de algumas destas anomalias pode alterar significativamente o 
prognóstico da dentição afetada. 9,10 O diagnóstico é realizado por meio de exame 
clínico e radiográfico, através da panorâmica. 8 

Haja vista a frequência de malformações que acometem o complexo 
maxilomandibular, e do importante papel do cirurgião-dentista no que diz respeito ao 
conhecimento, diagnóstico e tratamento preventivo, curativo e reabilitador, 3,13 propôs-
se pesquisar a prevalência das anomalias dentárias através da análise de radiografias 
panorâmicas e os principais fatores associados aos distúrbios de desenvolvimento 
dentário. 

MÉTODO 
Obedecendo à Resolução 466/2012, que dispõe sobre as Diretrizes e Normas 

Regulamentares na Pesquisa com Seres Humanos. Esta pesquisa foi submetida e 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia – CEP/UESB sob o CAAE: 30358714.0.0000.0055. 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal quantitativo realizado para 
determinar a prevalência de anomalias dentárias em pacientes atendidos no módulo 
de Odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, de 06 a 14 anos de 
idade, de Jequié-BA. A população total da amostra foi composta por 306 pastas de 
pacientes, sendo esta a quantidade parcial da pesquisa. 

O diagnóstico das anomalias dentárias, como sua prevalência, foi realizado 
pela avaliação das radiografias panorâmicas. Cuja interpretação foi feita por dois 
examinadores em uma sala sob condições ideais de iluminação com o auxílio de um 
negatoscópio.  

O critério para seleção dessa amostragem foi baseado nas informações 
contidas nos prontuários, as quais foram transferidas para uma ficha desenvolvida 
especialmente para o estudo contendo: identificação (idade, gênero, etnia), data da 
realização do exame radiográfico, tipo de anomalia, como também, os prováveis 
fatores associados aos distúrbios de desenvolvimento dentário, visando promover o 
entendimento do padrão de anomalias dentárias associadas em pacientes atendidos 
no módulo de Odontologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, de 06 a 
14 anos de idade, no município de Jequié-Bahia.  

A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 2014 a janeiro de 2015. 
Mas em virtude da grande quantidade de prontuários sem as informações necessárias, 
o que inviabilizaria a pesquisa, de extrema importância, optou-se pela atualização 
dos prontuários e posteriormente, proceder com a coleta de dados. Os dados 
coletados foram digitados na planilha do programa Microsoft Excel 2013 e a análise 
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dos mesmos foi realizada apenas com os dados coletados no começo da pesquisa. 
Assim a pesquisa apresenta apenas seus resultados parciais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletados 306 pastas de pacientes atendidos no módulo de odontologia 

da UESB, das quais 221 estavam sem a radiográfica panorâmica, faltando alguma 
informação, de pacientes que não seguiram com o tratamento ou que não se 
encaixavam nos critérios da pesquisa. Dos prontuários coletados apenas 85 estavam 
com todos os dados, com 43 pacientes do sexo masculino, faixa etária em média de 
8.4 anos de idade, sendo 40% com 7 ou 8 anos.   

Em relação a higiene oral, 51,77% escovam os dentes mais de 2 vezes por dia, 
31,76% 2 vezes e 16,47% 1 vez, sendo apenas 50,59% desta escovação 
supervisionada. Além disso, todos usam creme dental com flúor e apenas 24,71% fio 
dental.   

Quanto a amamentação, 90,59% foram amamentados, destes 31,76% até os 6 
meses, 20% de 7 meses a 1 ano, 24,71% entre 1 e 2 anos, 4,71% entre 2 e 3 anos, 
4,71% mais de 3 anos e 4,71% não informaram o período que amamentou. Resultado 
semelhante ao estudo que 6,5% não amamentou, 49.6% amamentou até os 6 meses, 
18,7% de 7 meses até 1 ano e 25,3 mais de 1 ano.2 

Verificou-se que em relação a má-oclusão, 65,88% tem Classe I, 18,82% 
Classe II e 15,3% Classe III; ao tipo de mordida, 25,89% mordida cruzada (MC) e 
24,71% mordida aberta (MA). Em relação aos hábitos parafuncionais, 30,59% 
apresentam 1 tipo de habito, 12,94% dois hábitos associados e 2,35% 3 hábitos 
associados, dos quais os mais comuns são 10,59% bruxismo, 12,94% chupeta e 
8,24% onicofagia. 

No estudo de Boeck et. al1, a faixa etária variou dos 5 aos 12 anos e 81,34% 
eram do sexo feminino o resultado mostrou: 63,28% maloclusão classe I, 25,66% 
classe II e 1,59% classe III; 26,76% tinham MA e 23,49% MC. No caso dos hábitos 
deletérios: 2,7% chupeta, 6,43% sucção digital, 26,07% onicofagia, 6,36 associações e 
3,73 outros hábitos. 

Em outro estudo, 87 % tinha maloclusões, 79,3% apresentou um tipo de hábito 
parafuncional, 17,1% dois hábitos e 3,6 três hábitos associados, destes 84,8% o 
habito chupeta isolada ou associada, 7,2% sucção digital, 4,4% onicofagia e 3,6% 
morder objetos e interposição lingual associada.6 

No atual estudo, 12,94% tem alguma alteração: atresia maxilar 4,71%, 
anomalias de forma 2,35%, número 3,53%, tamanho 1,18% e associação entre atresia 
maxilar e alteração de forma 1,18%. Destas 36,36% foi atresia maxilar, 27,27% 
agenesia, e conóide, amelogênese imperfeita, macrodontia e atresia maxilar associado 
a cúspide em garra com 9,09% cada. O sexo masculino foi o mais afetado (54,55%). 

Faria4, resultou em 16% de prevalência de anomalias dentarias: anodontia 
5,4%, taurodontia 1%, dentes não irrompidos 4,2%, microdontia 2%, macrodontia 
0,6%, dentes supranumerários 2,4% e geminação 0,4%. Em contrapartida, outro 
estudo com 496 radiografias panorâmicas a prevalência de anomalias foi de 74%, 
sendo 83,1% de posição, 17,9% de número, 2,7% de forma, 2,4% de tamanho e 0,5% 
de estrutura.12  

Outros fatores que também afetam o tratamento das alterações dentarias, são 
a perda precoce, que 21,18% dos pacientes perdeu um ou mais dentes, e a falta de 
espaço para irrupção de dentes, onde 30,59% dos pacientes não apresentavam 
espaço para as unidades 13 e 23, e 29,41% para todos os caninos.   
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CONCLUSÕES 
Como apenas parte dos dados foram analisados não dá para se ter ainda o 

perfil real dos pacientes atendidos no módulo de Odontologia da UESB. Mas se mas 
se esses resultados parciais forem comprovados: 

 A atresia maxilar e a agenesia são as alterações mais comuns. 
 Há uma percentagem muito alta de pacientes com bruxismo e falta de espaço 

para irrupção dos caninos. 
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ASPECTOS DO ESPORTE NA IMPRENSA SOTEROPOLITANA NO INÍCIO 

DO SÉCULO XX SOBRE A ÓTICA DO JORNAL Á TARDE: 1912-1914 

Juliane Machado da Silva, Alan Rocha De Aquino 

 

Resumo: 

É sabido que o esporte no Brasil tem como uma de suas principais características 

suas raízes europeias e seu desenvolvimento elencado ao processo de modernização 

das nossas cidades. Neste sentido, este estudo tratará de investigar o 

desenvolvimento do esporte na cidade de Salvador no início do século XX, tendo 

como fonte principal o jornal A Tarde entre os anos de 1912 a 1914, pois, é nesse 

período que nasce o periódico na cidade. O objetivo com essa investigação é fazer um 

comparativo com informações contidas no periódico A Tarde com a ótica do jornal 

Correio Paulistano (disponível na Hemeroteca Digital Brasileira), focalizando o mesmo 

período, pois, no jornal paulistano é possível perceber aspectos que relacionam o 

desenvolvimento do esporte e da Metrópole que se consolida, em anos posteriores, 

como uma das maiores cidades brasileiras.  

Palavras chave: esporte; cidade; desenvolvimento. 

Resume: 

It is known that the sport in Brazil has as one of its main features its European roots 

and his part listed development to the process of modernization of our cities. Thus, this 

study will try to investigate the development of sports in the city of Salvador in the early 

twentieth century, the main source the newspaper A Tarde between the years 1912-

1914, because it is during this period that comes recurrent in the city. The aim of this 

research is to make a comparison with information contained in the newspaper A Tarde 

with the paper's optical Correio Paulistano (available in Hemeroteca Brazilian Digital), 

focusing on the same period because, in the São Paulo newspaper you can see 

aspects that relate to the development of sports and Metropolis which is consolidated 

in later years, as one of the largest Brazilian cities. 

Keywords: sport; city; development. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Elias (1992), devido ao processo de industrialização, a 

sociedade passou a trabalhar com máquinas, e assim dividiu o seu tempo permitindo o 

surgimento de um tempo livre para realizar atividades de lazer. Logo, a ocupação com 

máquinas nas fábricas e indústrias, fez com que a população migrasse do campo para 

a cidade, causando assim o crescimento significativo de habitantes na zona urbana. 

No entanto, este público sofreu influências de uma breve mudança no estilo de vida, 

dentre estas alterações podemos destacar as praticas corporais de movimento tal 

como, o esporte. Estas transformações contribuíram para que fossem despertadas nas 

pessoas o ideal de uma vida saudável, um corpo físico modelo e também lhes 

propiciavam a diversão.  

O esporte surgiu assim no Brasil carregado de tradições da cultura corporal, 

tendo características principalmente do continente Europeu. Através deste fenômeno a 

cultura corporal de movimento passou a fazer parte da vida da população brasileira. 

Neste sentido o presente estudo nos remete aos seguintes questionamentos: como o 

esporte moderno era tratado na cidade de Salvador pela ótica do jornal “A Tarde”? 

Qual a compreensão dos leitores do periódico mediante as mudanças esportivas? Até 

que ponto o esporte moderno influenciou no cotidiano desta população? E os leitores 

do periódico “A TARDE”, também realizavam algum tipo de pratica esportiva? 

No estudo realizado, foram encontradas diversas dificuldades para a coleta 

de dados, pelo fato de ser uma pesquisa que investiga o esporte na ótica do jornal “A 

TARDE”, onde as edições analisadas estão disponíveis na Biblioteca Pública do 

Estado da Bahia localizada na cidade de Salvador-Ba, sendo que os pesquisadores 

são residentes a cidade de Jequié-Ba, culminando assim na não conclusão da 

pesquisa no período proposto, necessitando de continuidade para que se obtenham 

melhores resultados. 

MATERIAL E METODOS 

Trata-se de pesquisa documental com abordagem histórica. Este estudo consiste em 

uma análise sobre o esporte na sociedade soteropolitana no período entre 1912 e 

1914, tendo como fonte principal para tal pesquisa o JORNAL À TARDE. As 

informações foram coletadas nas 100 primeiras edições digitalizadas disponíveis na 

Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Estas edições foram analisadas e comparadas 

com as informações contidas no jornal Correio Paulistano, no mesmo período 



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 
743 

 

disponível na Hemeroteca Digital Brasileira. Trata-se de uma pesquisa histórica de 

cunho documental, que segundo Fachin (2006, p.146): “corresponde a toda 

informação coletada, seja de forma oral, escrita ou visualizada. Ela consiste na coleta, 

classificação, seleção difusa e utilização de toda a espécie de informações (...) que 

facilitam a sua busca e a sua identificação”.  

RESULTADOS E DISCUSÃO 

Na cidade de Salvador-Ba no período de 1912, nota-se que os esportes mais 

praticados eram de caráter náutico, pelo fato de possuir um vasto território litorâneo. 

Entretanto, no período referido o esporte náutico não era tão valorizado pela 

sociedade como atualmente, contudo, as competições ou “espetáculos”, não 

chamavam a atenção da burguesia e somente assistiam as competições o 

proletariado, o que culminou no pouco investimento nessa pratica corporal. 

O jornal “A Tarde” apresenta em várias edições, diálogos realizados entre os 

leitores e os comentaristas, o que torna evidente o interesse do publico em participar e 

opinar as disputas demostrando seu interesse no esporte aplicando seu conhecimento 

sobre as competições. Segundo Bourdieu, para compreender sobre esporte: 

É preciso reconhecer a posição que ele ocupa no espaço dos 
esportes. (...) de um lado, a distribuição dos praticantes 
segundo sua posição no espaço social, a distribuição das 
diferentes federações, segundo o numero de adeptos. Sua 
riqueza as características sociais dos dirigentes, favorece ou 
exige, conforme implique um contato direto corpo-a-corpo, 
como a luta ou o rúgbi ou ao contrário, exclua qualquer contato, 
como o golfe (...) (1990, pág.208). 

É interessante o diálogo mantido entre os ledores e os jornalistas, onde 

encontram-se no “A Tarde” respostas dos leitores, ora com comunicações, tais como 

corrigir publicações hesitadas, como também elogiar postagens das competições e 

debater assuntos os quais os mesmos concordavam ou não. Evidenciou-se também 

que, este público que mantinha um diálogo com o periódico na maioria das vezes já 

tinham algum tipo de ligação com o esporte, em outros casos se tratavam de pessoas 

da elite. 

 Analisando o perfil dos leitores os quais escreviam ao jornal mantendo 

diálogos com os redatores, percebe-se que são pessoas que na maioria das vezes já 

estão envolvidas com o esporte ou pessoas da alta sociedade, uma vez que o acesso 

ao periódico seria por meio de assinatura. O jornal chega a aplaudir seus assinantes, 
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que com suas criticas faziam estímulos ao esporte. 

Considerações finais: primeiros resultados obtidos  

Embora estejamos na fase de finalização da pesquisa propriamente dita, já é 

possível vislumbrar, pela organização dos dados obtidos, que as principais 

dificuldades consistem no acesso ao periódico que dará continuidade a pesquisa. Os 

dados obtidos até agora apontam que há a participação da população no esporte no 

período indicado. Demostrando interesse em participar dos debates expostos no jornal 

“A Tarde”, fica evidente a relevância que este fenômeno provocou naquela sociedade. 

Os periódicos investigados oferecem a possibilidade de interpretar o fenômeno do 

esporte na cidade de Salvador, levando em consideração tanto aspectos estruturais e 

sociais, como classes sociais relacionadas ás competições, às escolhas das 

modalidades esportivas e a forma de divulgação, contribuiu como uma ferramenta 

consistente que pode embasar a investigação sobre os tipos de modalidades 

praticadas no inicio do século XX. 
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Resumo 

Considerando as projeções estatísticas que apontam para o aumento da 
população idosa, pressupõe-se um considerável aumento na demanda por Instituições 
de Longa Permanência, sendo esse um ambiente que desperta preocupações quanto 
à fragilidade social, psicológica e física dos seus residentes. O presente estudo tem 
por objetivo descrever o perfil sociodemográfico, clínico e de independência funcional 
de idosos institucionalizados. Trata-se de um estudo de caráter transversal, realizado 
em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no município de Jequié- 
BA onde participaram da pesquisa 12 idosos. Foi utilizado um questionário com 
informações sociodemográficas; o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) para 
avaliação cognitiva e o Índice de Katz para avaliar o grau de independência das 
Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD). Foi observada maior frequência de idosos 
do sexo masculino (75%), com 1 a 5 anos de institucionalização (50%), independentes 
em todas as funções (83,3%), aposentados (91,7%) e a maioria que compuseram a 
amostra utilizavam de 1 a 3 medicamentos (66,7%) diariamente, com média por idoso 
de 2,75±1,86. O perfil sociodemográfico e clínico encontrados foram homens, 
solteiros, alfabetizados, cor parda, com renda ≤1 salário mínimo, com independência 
funcional para todas as atividades básicas de vida diária e com pelo menos uma 
queda relatada no ultimo ano.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Instituição de Longa Permanência para Idosos, 
institucionalização, Perfil de Saúde.  
 
Abstract 
 Considering the statistical projections that point to a elderly population 
increased, it is assumed to have a demand increased in long-stay institutions. It is an 
environment that arouses concerns about the social, psychological and physical 
fragility of its residents. The aim of this study is describe the sociodemographic profile, 
clinical and functional independence of institutionalized elderly. It is a cross section 
study, performed in a long-stay institution for the elderly people in Jequié city, Bahia. 
Twelve subjects participated in the survey. A questionnaire with sociodemographic 
information; the Mini-Mental State Examination (MMSE) for cognitive evaluation and 
the Katz index to evaluate the degree of independence of Daily  Basic Life Activities  
was used. Men was predominant (75%) with 1 to 5 years of institutionalization (50%), 
83.3% were independent of all the functions and retired (91.7%). The most of sample 
used from 1 to 3 (66.7%) drugs daily, with an average of 2.75 ± 1.86 units. The 
sociodemographic and clinical profile found were single, literate and brown color men, 
≤1 minimum wage, functional independent for all basic activities of daily living and with 
at least a fall reported, in the last year. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A população idosa no Brasil vem crescendo de forma gradual tendendo a 
aumentar nas próximas décadas. Esse novo modelo sociodemográfico requer 
mudanças estruturais rápidas e efetivas2.  

Considerando as projeções estatísticas, que apontam para o envelhecimento 
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dessa população, pressupõe-se um considerável aumento na demanda por 
Instituições de Longa Permanência (ILP), sabendo que com a institucionalização há 
uma série de prejuízos aos idosos, tais como perdas da autonomia e independência9.  

A institucionalização desperta uma preocupação quanto à fragilidade social, 
psicológica e física, onde os idosos necessitam de cuidados qualificados, justificados 
pelo nível de dependência, patologias, número de medicamentos utilizados e risco de 
complicações5. 

Com a grande demanda por ILPI, é necessário que haja maior esforço da 
ciência em pesquisar e intervir junto a essa população, buscando formas para 
melhorar a qualidade vida7. Sendo assim o estudo tem por objetivo descrever o perfil 
sociodemográfico, clínico e de independência funcional de Idosos Institucionalizados. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter transversal, realizado na 
Instituição de Longa Permanência para Idosos Leur Brito, na cidade de Jequié, Bahia. 
A instituição de caráter filantrópico conta com 55 residentes, sendo que destes, 3 
indivíduos não são idosos, somando 52 idosos acima de 60 anos.  Foram excluídos os 
idosos que não deambulam; que possuem déficit cognitivo, rastreado pelo Mini-Exame 
do Estado Mental (MEEM)1 com escore ≤ 13; ou alguma condição clínica que 
impedisse de responder o questionário. Desta forma, a amostra da pesquisa foi 
constituída por 12 idosos. O instrumento de coleta foi um formulário composto por 
questões objetivas, aplicado ao idoso, além de avaliação do prontuário de controle da 
enfermagem. As variáveis do instrumento abordam as características 
sociodemográficas como: idade, sexo, estado civil, cor, quantidade de filhos, 
escolaridade, renda e tempo de institucionalização, e das variáveis de saúde, a 
autopercepção de saúde, uso de medicamentos, presença de doenças crônicas, 
frequência de quedas no último ano; qualidade do sono e grau de independência das 
Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), através do Índice de Katz8. Os dados serão 
apresentados em média, desvio padrão, frequência e porcentagem. O estudo foi 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UESB (CEP-UESB) campus Jequié 
,BA, sendo aprovado, conforme protocolo n° 393.466.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dos 52 idosos residentes na Instituição 17 não passaram no MEEM e 23 não 
apresentaram condições clínicas para responder o questionário devido afasia 
decorrentes de acidente vascular encefálico, déficits de audição graves ou patologias 
psiquiátricas (verificadas através do prontuário médico). 

Foram avaliados 12 idosos, 9 homens e 3 mulheres, que representaram 
23,08% do total de idosos institucionalizados, com média de idade de 77,6±9,3 anos e 
o tempo de institucionalização variou de 1 a 36 anos. As demais variáveis estão 
presentes nas Tabelas 1 e 2. 

 
Tabelas 1 – Variáveis Sociodemográficas de idosos institucionalizados, Jequié-BA 2014 
 
Tabela 2. Variáveis clínicas e de independência funcional de idosos institucionalizados. Jequié-BA, 2014. 
Variáveis  % 

Autopercepção de Saúde  

Boa 8,3 

Regular 41,7 

Ruim 25,0 
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Muito Ruim 16,7 

Não soube Responder 8,3 

Katz  

Independente em todas as funções 83,3 

Independente em 5 funções e dependente 
em uma função 

16,7 

 

As principais características dos idosos nesse estudo foram: sexo masculino, 
cor parda, solteiros e alfabetizados.  Em estudo realizado numa ILPI no interior de 
Minas Gerais (MG) houve maior prevalência de mulheres, cor parda, casados e 
analfabetos7. Já em Belo Horizonte os idosos se caracterizavam por serem 
predominantemente do sexo feminino e alfabetizados6. Essa diferença no perfil dos 
idosos pode ser devido ao rastreamento cognitivo. Em estudo anterior realizado na 
mesma instituição observou-se uma relação homogênea entre o número de homens e 
mulheres3. 

As principais doenças crônicas encontradas foram: hipertensão arterial 41,7% e 
diabetes mellitus 25%, sendo que, houve um predomínio de idosos com pelo menos 3 
doenças associadas 33,4%. Esses dados corroboram com os dados de outros 
autores5,6,3, visto  que, o envelhecimento é um preditor para alterações endócrinas e 
cardiovasculares. 

A maioria dos idosos que compuseram a amostra, utilizavam de 1 a 3 
medicamentos diariamente, com média por idoso de 2,75±1.86. No estudo em ILPI em 
Minas Gerais, a média de medicamentos foi 2,87 por idoso, esse achado é justificado, 
especialmente pela propensão de múltiplas doenças7.  Dos Idosos estudados 41,7% 
utilizavam psicotrópicos, muitas vezes administrado durante a noite, esse achado pode 
ter influenciado na boa qualidade do sono relatada em 41,7% dos mesmos. Ressalta-
se que a polifarmacoterapia deve ser minuciosamente supervisionada, já que a 
mesma aumenta o risco de efeitos colaterais, interações medicamentosas7. 

Da amostra em estudo prevaleceu os idosos independentes para todas as 
ABVD’S, destes 66,7% sofreram pelo menos 1 queda no ano anterior.  o estudo em 
Itaúna-MG, 77% dos idosos apresentaram dependência e apenas 23% eram 
independentes5. Esses dados divergentes são justificados pela exclusão de idosos 
que possuíam algum déficit motor de médio a grave. Em estudo sobre o histórico de 
quedas em ILPI, onde foram incluídos somente os deambulantes, 75% dos idosos que 
já caíram foram categorizados como independentes6, corroborando com os dados 
encontrados. Os Resultados dos dados evidenciam que os idosos institucionalizados 
despertam uma preocupação ainda maior pela fragilidade social e física, demandando 
cuidados pontuais e efetivos5. 

 
CONCLUSÃO 
 

O perfil sociodemográfico e clínicos encontrados foram homens, solteiros, 
alfabetizados, cor parda, com renda ≤1 salário, com independência funcional para 
todas as atividades básicas de vida diária e com pelo menos uma queda relatada no 
ultimo ano. Os resultados obtidos podem servir como norteadores para o 
desenvolvimento de estratégias, direcionando as condutas para intervenções mais 
efetivas. 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE UM NOVO SISTEMA 

ADESIVO¹ 

Lázaro Alves Oliveira Leite², Dalvan Pedro Teixeira dos Santos³,                                     

Wanessa Maria de Freitas Aras4, Ian Matos Vieira
5 

RESUMO 

Com o constante desenvolvimento de sistemas adesivos, torna-se imprescindível um 
amplo conhecimento das propriedades e características desses materiais para uma 
adequada aplicabilidade clínica. Este trabalho objetivou comparar a resistência de 
união de um novo sistema adesivo a um sistema adesivo padrão-ouro.  Sessenta 
incisivos hígidos de bovinos foram limpos e desgastados até atingir a dentina. As 
amostras foram distribuídas aleatoriamente em 4 grupos (n=15): Adper Single Bond 
em dentina seca (ASB-DS), Adper Single Bond em dentina úmida (ASB-DU), Single 
Bond Universal, sob estratégia de aplicação autocondicionante em dentina seca (SBU-
DS) e Single Bond Universal autocondicionante em dentina úmida (SBU-DU). Após 
aplicação do sistema adesivo, os cilindros de resina composta microhíbrida foram 
aderidos na região central do espécime bovino e armazenados durante 24 horas sob 
estufa. Cada corpo-de-prova foi colocado na Máquina Universal de Ensaio e os 
resultados das resistências ao cisalhamento obtidos em MPa, foram submetidos à 
Análise de Variância (ANOVA) e ao Teste de Tukey (p=0,05). A resistência de união 
do SBU-DU (11.65 ±2.14) foi estatisticamente significante superior em relação aos 
demais grupos, ASB-DU (9.15 ± 2.04), SBU-DS (8.52 ± 2.47) e ASB-DS (7.15 ± 1.91). 
Entretanto, não houve diferença significativa quando se comparou SBU-DS, ASB-DS e 
ASB-DU. Concluiu-se que o novo sistema adesivo apresentou valores satisfatórios 
quando comparado ao padrão-ouro do mercado.  

Descritores: Adesivos dentinários; dentina; resistência ao cisalhamento; umidade. 

ABSTRACT  

With the constant development of adhesive systems it’s necessary an extensive 
knowledge about the properties and characteristics of these materials to an adequate 
operative dentistry. The aim of this study was to compare the value of the bond 
strength of a new adhesive system with a gold standard adhesive system. Sixty healthy 
bovine incisors were clean and flattened until dentin exposure. The samples were 
randomly divided into four groups (n=15): Adper Single Bond in dry dentin (ASB-DS), 
Adper Single Bond in moist dentin (ASB-DU), Single Bond Universal self-etch in dry 
dentin (SBU-DS) and Single Bond Universal self-etch in moist dentin (SBU-DU). After 
application the adhesives systems, resin composite cylinders were bonded in central 
bovine specimen and stored in distilled water at 37ºC for 24 hours. The samples were 
bonded in a universal testing machine, and the means of bond strength were 
calculated in MPa and submitted to one-way A OVA and Tukey‘s test (p=0,05). The 
bond strength to SBU-DU (11.65 ± 2.14) was significantly higher than to other groups, 
ASB-DU (9.15 ± 2.04), SBU-DU (11.65 ± 2.14), and SBU-DS (8.52 ± 2.47). However, 
didn’t have statistically difference when compared SBU-DS, ASB-DS and ASB-DU. The 
new adhesive system presented satisfactory values when compared to the gold 
standard available commercially. 

 

Descriptors: Dentin; dentin-bonding agents; humidity; shear strength.  
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INTRODUÇÃO 

Os adesivos são classificados de acordo com o tratamento da smear layer - 

camada de resíduos produzida durante o preparo do esmalte e da dentina com auxílio 

de instrumentos rotatórios. Existem então, os sistemas adesivos de 5ª geração, que 

são capazes de remover totalmente a smear layer por meio de um prévio 

condicionamento ácido total do substrato (total-etch), e os que a removem 

parcialmente, tornando-a permeável através da aplicação de um adesivo 

autocondicionante, sendo denominados como adesivos da 6ª geração (self-etch)1,3 . 

Ao contrário do protocolo de utilização do ácido previamente ao adesivo nos 

sistemas convencionais, o mecanismo de ação dos adesivos autocondicionantes se dá 

pelo simultâneo condicionamento e infiltração do primer em esmalte e dentina, de 

modo que ocorre a formação de um substrato contínuo que fixa a smear layer aos tags 

resinosos2. 

Quanto à superfície dentária, sabe-se que a união adequada do sistema 

adesivo à dentina depende da infiltração dos monômeros na rede de colágeno. A 

presença de umidade na dentina é importante para manter as fibras colágenas 

esticadas, possibilitando a penetração dos monômeros nos espaços interfibrilares. Já 

em dentina seca, entende-se que as fibras sofram colapso e a camada híbrida não é 

formada corretamente4. 

A oferta de um novo sistema adesivo que promete oferecer indicações de uso 

mais amplas, tais como: ser utilizado sob qualquer técnica de aplicação (self-etch ou 

total-etch) e em qualquer condição de substrato dentinário, sendo prático, versátil e 

confiável, requer mais pesquisas sobre suas propriedades. Dessa maneira, pretende-

se comparar a resistência de união de um novo sistema adesivo autocondicionante a 

um sistema adesivo convencional padrão-ouro.   

 

METODOLOGIA 

Para a metodologia experimental deste estudo, sessenta incisivos bovinos 

hígidos foram limpos com pedra-pomes e água em baixa velocidade. Em seguida, a 

face vestibular de cada dente foi desgastada a fim de expor a dentina e deixar a 

superfície plana, por meio de uma politriz horizontal, e com lixas de granulação 

decrescente (220, 400 e 600). Posteriormente, os dentes bovinos foram incluídos em 

anéis de policloreto de vinila contendo resina acrílica incolor quimicamente ativada.  

As amostras foram distribuídas aleatoriamente em 4 grupos (n=15): Adper 

Single Bond em dentina seca (ASB-DS), Adper Single Bond em dentina úmida (ASB-

DU), Single Bond Universal, sob estratégia de aplicação autocondicionante em dentina 

seca (SBU-DS) e Single Bond Universal autocondicionante em dentina úmida (SBU-

DU). Para se obter dentina seca, aplicou-se jatos de ar sobre a superfície, até a 

mesma se tornar opaca, e para se obter dentina úmida, utilizou-se bolinha de algodão 

a fim de remover o excesso de água, deixando a dentina com aspecto brilhante. 

Posteriormente, aplicou-se os sistemas adesivos autocondicionante e convencional de 

2 passos conforme recomendação do fabricante, sem ou com utilização prévia do 

ácido fosfórico a 35%, respectivamente.  
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Confeccionou-se 60 matrizes transparentes cilíndricas de 2 mm de altura por 

3,96 mm de diâmetro, a fim de se obter cilindros de resina composta microhíbrida com 

tais dimensões. Delimitou-se uma área na superfície dentinária, com a colagem de 

papel adesivo de cor azul com orifício de 4 mm de diâmetro devidamente centralizado, 

para que a matriz contendo resina fosse posicionada e assim, pudesse ser realizada a 

fotopolimerização com o aparelho fotoativador LED por 20 segundos. Na sequência, 

após a adesão do disco de resina na área delimitada, retirou-se o papel adesivo e 

também as matrizes, que foram removidas com o auxílio de lâminas afiadas, para 

expor os pequenos cilindros de compósito unidos à superfície de dentina (corpos-de-

prova). 

Ao final, os corpos-de-prova foram armazenados em água destilada em estufa 

sob a temperatura de 37°C por 24 horas. Posteriormente, todos os espécimes foram 

colocados na Máquina Universal de Ensaio para a realização dos Testes de 

Cisalhamento.  O valor da resistência ao cisalhamento foi calculado em MPa e o 

método estatístico foi escolhido baseado na aderência ao modelo de distribuição 

normal e igualdade de variância pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e Teste de 

Levene,  respectivamente. A Análise de Variância (ANOVA), e o Teste Tukey para 

comparação múltipla foram usados. Para todos os testes, o valor de p< 0.05 foi 

considerado estatisticamente significante. 

RESULTADOS 

A primeira hipótese nula desta pesquisa foi que o adesivo autocondicionante 

apresentaria valores similares ao adesivo de condicionamento ácido total em dentina 

úmida.  A segunda hipótese nula foi que o adesivo self-etch promoveria valores 

superiores em dentina seca em comparação ao adesivo de 2 passos. A terceira 

hipótese nula foi que o autocondicionante apresentaria valores similares em ambas às 

condições de substrato dentinário.           

          Os valores médios do ensaio de cisalhamento estão representados na Tabela 1. 

A ANOVA e o Teste de Tukey evidenciaram diferenças significativas entre os dois 

adesivos quando aplicados em dentina úmida, e também quando comparado o SBU 

em dentina seca e em dentina úmida. 

  
TABELA 1 Média e desvio padrão (±DP), em MPa, dos grupos submetidos ao Ensaio 
de Cisalhamento. 

Grupos Média (±DP) 

ASB-DS 

 

7.15 (±1.91)b 

ASB-DU 

 

9.15 (±2.04)b 

SBU-DS 8.52 (±2.47)b 
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SBU-DU 

 

11.65 (±2.14)a 

*Letras diferentes indicam diferenças significativa entre as médias envolvidas, ao nível 
de significância de 5%. 
 
         Respeitando as limitações deste estudo, de acordo com os resultados obtidos, a 

primeira hipótese nula foi rejeitada, uma vez que o SBU produziu resultados 

estatisticamente significantes e maiores que o ASB quando aplicados em dentina 

condicionada úmida. A segunda hipótese foi rejeitada, uma vez que a força de união 

do SBU, apesar de ter sido ligeiramente superior ao ASB, do ponto de vista estatístico, 

ambos tiveram comportamento similar em dentina seca. E por fim, a terceira hipótese 

também foi rejeitada, já que o SBU apresentou diferença estatística com valor médio 

de resistência ao cisalhamento superior quando aplicado em dentina condicionada 

úmida em relação à seca. 

Apesar dos materiais analisados serem do mesmo fabricante e possuírem 

alguns componentes químicos similares, tais como: solventes (água e etanol), 

partículas de carga, dimetacrilatos resinosos, Vitrebond copolímero e iniciadores, a 

nova tecnologia de adesão presente no SBU, conhecida como VMS technology 

(tecnologia Vitrebond-MDP-Silano), pode explicar os resultados encontrados nessa 

pesquisa. Consiste na união de três componentes químicos: o Vitrebond copolímero, o 

monômero MDP (10-metacriloxidecil dihidrogênio fosfato) e o silano, sendo, portanto, 

o único adesivo no mercado a possuir tal combinação5. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, pode-se inferir que o sistema 

autocondicionante em dentina úmida resultou em valores estatisticamente significantes 

e superiores ao autocondicionante em substrato seco, bem como em relação ao 

convencional de 2 passos em dentina úmida e seca.  
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PRODUÇÃO DE CUIDADO NO CONTEXTO DA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO 
USO DE CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: PERCEPÇÃO DE INTEGRANTES DE 

CLUBES DE SERVIÇO1 
 
Lincon Silva Santana2 
Edite Lago da Silva Sena3 

Resumo  
O consumo habitual de drogas pode constituir uma situação social e de saúde pública 
capaz de desencadear diversos problemas, tendo uma multiplicidade de fatores 
determinantes e condicionantes. O presente estudo teve como objetivo desvelar a 
percepção de integrantes de Clubes de Serviços de Jequié-BA sobre o fenômeno do 
uso do crack, álcool e outras drogas no contexto das políticas públicas, e das ações 
preventivas e de enfrentamento no município. Trata-se de um estudo fenomenológico, 
segundo a perspectiva de Maurice Merleau-Ponty, realizado com integrantes do 
Rotary Clube. Utilizamos a técnica de Grupo Focal para a produção das descrições 
vivenciais, que foram analisadas por meio da Analítica da Ambiguidade, dando origem 
a seguinte categoria: Percepção naturalizada sobre o consumo de álcool. Percebemos 
que os participantes só reconhecem o álcool como uma droga quando o consumo 
ocorre de forma excessiva, cotidiana e que cause danos à saúde. Apontam que o 
consumo encontra-se naturalizado e, por isso, passa despercebido diante de vários 
contextos sociais. O estudo possibilitou a construção de um novo olhar sobre consumo 
de álcool, o que subsidiará com informações ao desenvolvimento e/ou fortalecimento 
de políticas públicas direcionadas à produção do cuidado no campo da saúde mental. 
Descritores: Álcool, Políticas Públicas, Saúde Mental. 

Abstract  

The habitual consumption of drugs can be a social situation and public health can 

trigger many problems, having a multitude of determining factors and conditions. This 

study aimed to unveil the perception of members of Jequié-BA services clubs on the 

phenomenon of the use of crack, alcohol and other drugs in the context of public 

policies, and preventive and coping in the city. This is a phenomenological study, from 

the perspective of Maurice Merleau-Ponty, performed with the Rotary Club members. 

We used the focus group technique for the production of experiential descriptions that 

were analyzed using the Analytical of Ambiguity, yielding the following category: 

naturalized perception of alcohol consumption. We realize that participants only 

recognize alcohol as a drug when consumption occurs excessively, everyday and 

causing damage to health. They point out that the consumption is national and 

therefore goes undetected on various social settings. The study enabled the 

construction of a new look at alcohol consumption, which will subsidize with information 

to develop and / or strengthen public policies to provide care in the mental health field. 

Key words: Alcohol Public Policies, Mental Health. 

 

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas tem se tornado um importante 

problema de saúde pública no Brasil, tendo determinantes e condicionantes 

multifatoriais, o que requer a participação de toda a sociedade civil organizada. 

Estudos revelam que há um aumento no consumo de drogas lícitas e ilícitas, 

merecendo uma maior atenção no contexto das políticas públicas (MALBEGIER; 
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AMARAL, 2014; ROCHA, 2013). Em todo mundo, 2 bilhões de pessoas consomem 

bebidas alcoólicas, sendo que 7 milhões dessas já apresentaram algum problema 

decorrente do uso. (CAVARIANI, 2012). O estudo teve como objetivo desvelar a 

percepção de integrantes de Clubes de Serviços de Jequié-BA sobre o fenômeno do 

uso do crack, álcool e outras drogas no contexto das políticas públicas e as ações 

preventivas e de enfrentamento no município. 

Material e Métodos: Trata-se de um estudo fenomenológico, segundo o pensamento 

de Maurice Merleau-Ponty. Escolhemos essa abordagem pela perspectiva de 

descrever a percepção dos participantes sobre o fenômeno do uso de álcool, uma vez 

que esse filosofo defende a ideia de que a percepção só pode ser descrita a partir de 

quem realmente a vive, considerando que o homem, por estar no mundo, é no mundo 

que ele se conhece e expressa suas percepções (MERLEAU-PONTY, 2011). O estudo 

foi desenvolvido em dois Clubes de Serviços do tipo Rotary, localizado em Jequié, 

sudoeste da Bahia, Brasil.  A pesquisa foi desenvolvida com um total de 12 membros 

dos clubes, possuindo profissionais das diversas áreas. Como critérios de inclusão, 

consideramos: ser membro do Clube de Serviço, ter disponibilidade de tempo para 

participar da pesquisa. Utilizamos a técnica de Grupo Focal (GF) para produção das 

descrições vivenciais. Realizamos dois encontros de GF com cada Rotary, ambos com 

6 participantes. Para análise das descrições foi utilizada a técnica Analítica da 

Ambiguidade, que consiste em um exercício perceptivo, buscando identificar nas 

descrições vivenciais produzidas com os participantes do estudo as teses que eles 

sustentam como verdade naturalizada. O estudo resultou de uma pesquisa maior 

intitulada “Produção do cuidado na rede de atenção à saúde mental na perspectiva da 

prevenção e enfrentamento do uso de crack, álcool e outras drogas”, aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da UESB mediante o parecer número 111/2011, 

respeitando as normas estabelecidas pela resolução 466/2012.  Para garantir o 

anonimato dos participantes, optamos por identificá-los por meio de nomes que 

correspondem às dimensões da percepção humana, descrita por Merleau-Ponty como 

“corpo próprio”: corpo próprio1, corpo habitual1, corpo perceptivo1, corpo próprio2, 

corpo habitual2, corpo perceptivo2, corpo falante2 e corpo sexuado2. Utilizamos os 

números 1 e 2 para distinguir as descrições dos participantes das duas unidades do 

Rotary Clube. 

Resultados e discussão: Compreendemos que a percepção opera mediante 

a relação intersubjetiva do corpo com o mundo. Relação essa, que ocorre na 

perspectiva do mundo sensível (si mesmo) e do mundo cultural (para si), ou seja, uma 
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relação ambígua (MERLEAU-PONTY, 2011). Diante disso, a compreensão das 

descrições conduziu-nos a objetar a seguinte categoria: Percepção naturalizada sobre 

o consumo de álcool. No que refere à questão drogas lícitas e ilícitas, as falas dos 

participantes desvelam que as substâncias consideradas de venda e consumo ilegal 

são mais facilmente aceitas como drogas; enquanto as drogas de comércio livre, como 

o álcool, só é percebido como tal no momento em que o uso torna-se lesivo ao 

consumidor e perceptível pela sociedade. Vejamos a fala: A gente não consegue ver o 

álcool como uma droga, o problema é esse, por ser legalizado a gente acha que..., vê-

lo como um problema. (Corpo perceptivo2). Esse pensamento, pode estar entrelaçado 

ao valor cultural que o álcool possui na sociedade brasileira, estando associado a 

diversas manifestações sociais, como celebrações, situações de negócios e eventos 

culturais. E por estar imbricado a grandes símbolos nacionais, como o futebol, passa-

se despercebido (CONCEIÇÃO et al., 2012). Nessa perspectiva, a Política Nacional 

sobre Drogas, em seus diversos artigos, aponta uma preocupação com o uso de 

drogas ilícitas e com o uso indevido de drogas lícitas (BRASIL, 2007). Ao fazer 

referência ao uso indevido das substâncias legalizadas, a política desconsidera o fato 

de que droga é toda substância que causa transformações no organismo, ou seja, o 

álcool, independentemente da quantidade utilizada, ao entrar em contato com o corpo, 

produz alterações em nível fisiológico. Determinar um padrão de consumo de 

substâncias alcoólicas é preocupante, pois coloca as pessoas que fazem o consumo 

de forma “sociável” à margem das ações preconizadas pelas políticas públicas, o que 

contribui para que se tornem vulneráveis ao consumo habitual e prejudicial. Diante das 

mudanças no contexto social e da permissibilidade do consumo de álcool, as falas dos 

participantes revelam que o consumo encontra-se naturalizado em nossa sociedade, 

sendo, portanto, comum o consumo de bebidas alcoólicas nas residências, em festas 

e interações com amigos, como podemos evidenciar nas seguintes falas: O álcool, eu 

acho que é o que a gente mais banaliza, é com o álcool realmente, mas cocaína, 

maconha, crack, eu acho que já têm mais um peso. (Corpo perceptivo2); [...] e aí a 

gente ver uma naturalização tão grande do uso do álcool como uma droga permitida 

[...]. (Corpo sexuado2). Nesse sentido, a cultura brasileira tornou o consumo de álcool 

banalizado. A exemplo disso, um cidadão pode fazer uso de uma substância alcoólica 

e justificar seu ato por estar em um ambiente sociável (CONCEIÇÃO et al., 2012). 

Assim, percebemos que o pensamento coletivo em relação ao consumo de álcool está 

entrelaçado à formação sociocultural e, por isso, tem sido considerado algo natural na 

sociedade. Por se tratar de um estudo fenomenológico, o nosso intuito consiste em 
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compreender as diversas facetas que se desvelam à percepção, e não em fornecer 

explicação acerca dos conteúdos das falas produzidas durante o debate no Grupo 

Focal. Em conformidade com o pensamento de Merleau-Ponty, os conteúdos que 

aparecem de forma repetitiva nas falas dos participantes constituem teses construídas 

socioculturalmente, traduzidas como clichês, discursos saturados. Cabe a nós a tarefa 

de suspender essas teses e propor a transcendência de uma visão de mundo 

naturalista acerca dos fatos para uma visão crítico-reflexiva. 

Conclusões: O fato de as instituições sociais, as quais compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial orientada pelas políticas públicas, reconhecerem o consumo de álcool 

como danoso apenas quando o consumo é indevido torna-se preocupante, pois coloca 

esses usuários fora das ações de prevenção e enfrentamento do consumo de drogas. 

Isso têm contribuído para que o consumo da substância seja naturalizado e torne-se 

uma porta de entrada para outras drogas. Diante do exposto, destacamos a relevância 

do estudo, especialmente, porque possibilitou um novo olhar sobre o consumo de 

substâncias alcoólicas, o que, poderá subsidiar a reformulação de políticas públicas de 

prevenção e enfretamento do consumo de drogas. 
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O TRATAMENTO COADJUVANTE DA ALOPATIA COM ERVA MEDICINAL 
EM SAÚDE: DESVELANDO SABERES DOS HIPERTENSOS EM UM 
PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
 
Luzia W. S. da Silva¹; Lohana S. Pamponet²; Camila F. R. Squarcini1 
 
RESUMO: Estudo faz parte de um projeto guarda-chuva, de abordagem 
qualitativa e na pesquisa-ação. Fundamentou-se em problematizar a temática 
de uso de fitoterápicos em uma aproximação dos saberes populares e 
científicos. Objetivou investigar o uso de plantas medicinais em pessoas com 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), cadastradas em um programa de 
extensão-pesquisa na UESB. Realizado no período de agosto/2014 a 
maio/2015 com seis mulheres com idade média 57,8 anos, em observância a 
saturação dos dados. Foram os instrumentos de coleta de dados: uma 
entrevista semiestuturada com questões norteadoras sobre plantas medicinais 
e três oficinas educativas na temática. Dos instrumentos configuraram-se as 
categorias de análise: A prática popular de uso de plantas medicinais – 
saberes-fazes cotidiano; Saberes populares sobre coleta, horário e formas de 
aquisição das ervas medicinais e Ervas medicinal: reações indesejadas. Os 
resultados ratificaram o que a ampla literatura difunde de ser está uma prática 
na cultura brasileira de tradição e valor familiar com estreita relação à 
diversidade cultural-regional. Também verificaram que o uso de plantas segue 
uma filosofia de pensar: “o que é natural não faz mal”. Contudo, os saberes 
evidenciaram a necessidade da reconstrução dos saberes-fazeres ao uso 
racional das plantes de modo a minimizar os efeitos indesejáveis. Considera-se 
que para o uso mais racional das plantas é preciso ascender à convergência de 
saberes científicos e populares. 
 
PALAVRA CHAVE: Doença crônica; Exercício Físico; Fitoterapia. 
 
ABSTRACT: Study is part of an umbrella project, a qualitative approach and 
action research. It was based on questioning the herbal usage in a thematic 
approach of the popular and scientific knowledge. Aimed to investigate the use 
of medicinal plants in people with chronic noncommunicable diseases (NCDs), 
enrolled in a long-research program in UESB. Carried out from August / 2014 to 
May / 2015 with six women with a mean age 57.8 years, in compliance with 
data saturation. Were the data collection instruments: one semiestuturada 
interview with guiding questions about medicinal plants and three educational 
workshops on the subject. The instruments configured to categories of analysis: 
The popular practice of using medicinal plants - you do everyday-knowledge; 
Popular knowledge about collecting, time and forms of acquisition of medicinal 
herbs and medicinal herbs: unwanted reactions. These results confirm what the 
vast literature diffuses to be is a practice in Brazilian culture of tradition and 
family value with close relationship to the cultural and regional diversity. Also 
found that the use of plants follows a philosophy of thinking, "what is natural 
does not hurt." However, the knowledge demonstrated the need for 
reconstruction of doings-knowledge to rational use of in order to minimize the 
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undesirable effects plantes. It is considered that for the most rational use of 
plants is necessary to ascend to the convergence of scientific and popular 
knowledge. 
 
KEYWORDS: Chronic Disease; Plants, Medicinal; Exercise. 
 
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial (HAS) é um problema de saúde pública 
com impacto no Produto Interno Bruto de 0,08%, no Brasil (KOHLMANN, 
2010). Para combatê-la o governo brasileiro tem incentivado a prática da 
atividade física. Contudo, um grande desafio - a adesão, mas evidências 
científicas destacam a contribuição da família a este acontecimento. No 
contexto brasileiro, pensar a família é pensar na influência deste sistema no 
tratamento de saúde de seus entes parentes através do coadjuvar a alopatia 
com ervas medicinais nos cuidados comunitária. Daí a necessidade de 
averiguar se pessoas idosas hipertensas e seus familiares participantes de um 
programa de exercício físico fazem uso de plantas medicinais como tratamento 
coadjuvante. Embora haja controvérsias sobre esta associação no meio 
científico, esta prática é transmitida intergeracionalmente nas famílias, de modo 
que o próprio Ministério da Saúde do Brasil instituiu a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde 
(SUS) em 2006. (BRASIL, 2006). Dessa forma, é necessário o direcionamento 
de cuidados proximais congruentes aos saberes populares, para o processo de 
aprendizagem mais seguro de utilização das plantas medicinais, em uma 
abordagem educacional efetiva no contexto da educação em saúde para 
pessoas com (DCNT) o que foi perseguindo em um Programa de exercício 
físico para pessoas com hipertensão arterial e seus familiares: avaliação com 
base RE-AIM, do Departamento de Saúde II/UESB. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo de natureza qualitativa e descritiva, com 
abordagem de pesquisa-ação, realizado em Jequié-BA, no período de 
agosto/2014 a maio/2015. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual da Bahia, conforme parecer 
consubstanciado 757.634 (CAAE 32271614.4.0000.0055), em atenção à 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2013). 
No primeiro momento foi realizadas entrevistas com os participantes guiadas 
por questionário semiestruturado, e posteriormente, realizado pré-análise e 
delineamentos de categorias preliminares à categorização de análise 
conclusiva. Da análise dos dados emergiram três categorias: “A prática popular 
de uso de plantas medicinais - saberes-fazeres cotidiano”; “Saberes populares 
sobre coleta, horário e formas de aquisição das plantas medicinais” e “Ervas 
medicinais – reações indesejadas”. Da transversalização das categorias, foram 
emergidas as oficinas educativas à técnica de pesquisa-ação, sendo 
intituladas: 
1) Introdução ao uso de plantas medicinais - indicações, benefícios e cuidados 
2) Cultivos de plantas medicinais no domicílio. 
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Nas oficinas pretendeu-se aprimorar os conhecimentos dos participantes 
quanto aos seus saberes, vivências e experiências de uso de plantas 
medicinais; aperfeiçoar as técnicas usadas por eles no preparo das plantas 
medicinais desvelados nas entrevistas, e potencializar a educação em saúde 
em prol dos seus quefazeres no domicílio-comunidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Quanto aos aspectos metodológicos, a abordagem do estudo será do tipo 
qualitativo na modalidade de pesquisa-ação. Foram realizadas entrevistas com 
seis participantes com o uso de questionário semi estruturados com analise 
concomitante dos dados até a saturação dos resultados. Entre os participantes, 
sua totalidade do sexo feminino, residentes do município de Jequié- BAHIA, 
com idade média de 57,8 anos, com renda família média de R$ 948,00. As 
participantes em seu total citaram o uso de 18 ervas/associações de ervas 
medicinais de conhecimento local, nativo da microrregião da pesquisa em que 
relataram seu uso e suas práticas em saúde. Algumas plantas citadas estão 
dispostas na tabela 1. 
Ervas medicinais Finalidade/Indicação Modo de preparo Partes da planta 
utilizada 
A partir dos dados coletados está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica 
na literatura científica com intento à validação dos saberes populares à luz do 
conhecimento investigado e perseguido pela ciência. 
 
CONCLUSÃO: Diante do exposto é evidente a necessidade do saber sobre as 
ervas medicinais ser perseguido pela equipe de pesquisadores e difundido para 
a práxis de cuidados no âmbito da saúde pública para que se possa ampliar o 
olhar na maior diversidade de saberes as pessoas em enfrentamento crônico a 
exemplo, da hipertensão arterial sistêmica de modo a capacitar as pessoas 
com hipertensão para uso racional de plantas medicinais nos aspectos da 
educação em saúde, no embasamento técnico-científico da Fitoterapia a fim de 
obterem melhores resultados em suas práticas domiciliares/comunitárias para 
controle da doença hipertensão. 
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PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO E RENDA FAMILIAR DE IDOSOS 
RESIDENTES EM UM MUNICÍPIO BAIANO 

PROFILE SOCIODEMOGRAPHIC AND INCOME ELDERLY FAMILY LIVING IN A 
CITY BAIANO 

 
Luana Barbosa da Cruz¹, Alba Benemérita Alves Vilela² 
 

RESUMO 

Este estudo teve por objetivo analisar a renda familiar em arranjos domiciliares de 

idosos residentes em um município do interior da Bahia. Foram avaliados, em corte 

transversal, 169 idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, 

que residiam com familiares em dois bairros da cidade de Jequié. As informações 

foram coletadas no período de fevereiro a maio de 2014, utilizando-se o questionário 

multidimensional de saúde BrazilOld Age Schedule (BOAS) adaptado. Nos resultados 

da pesquisa, obteve-se o percentual de 66,9% dos idosos que recebem 

aposentadoria. Em relação as transferências financeiras entre os idosos e familiares, 

obteve-se um percentual de 42% dos idosos que recebem ajuda financeira dos filhos e 

de 66,9% dos idosos que contribuem com a renda familiar, o que indica que os idosos 

vêm colaborando cada vez mais com a renda da família. 

PALAVRAS-CHAVE:Idosos, Relações Familiares, Renda Familiar.  

 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the family income in living arrangements of elderly 

residents in a Bahia within the municipality. They were evaluated in cross section, 169 

elderly men and women, aged over 60, who lived with family in two neighborhoods of 

the city of Jequié. Information was collected from February to May 2014 using the 

multidimensional health questionnaire Brazil Old Age Schedule (BOAS) adapted. In the 

search results, it obtained the percentage of 66.9% of the elderly who receive 

retirement. Regarding the financial transfers between the elderly and their families, we 

obtained a percentage of 42% of the elderly who receive financial aid of the children 

and 66.9% of the elderly who contribute to the family income, which indicates that the 

elderly are collaborating increasingly with the family income.  

KEYWORDS: seniors, family relationships, family income.  
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a população idosa vem aumentado consideravelmente 

em todo o mundo. Esse fato é decorrente aos avanços da medicina moderna, que 

melhoraram as condições de saúde e reduziram a mortalidade (WICHIMANN, et al, 

2013). Diante desse envelhecimento populacional, devem ser consideradas as 

mudanças na composição das famílias brasileiras, que também envelhecem, o que 

pode ser verificado pelo aumento da proporção de idosos que residem com a família e 

pelo maior estabelecimento da convivência de várias gerações (CAMARANO, et al, 

2004).  

De acordo com Camarano et al (2004), a corresidência oferece benefícios para 

as gerações mais novas e mais velhas através das transferências intergeracionais. 

Dessa forma, existem estratégias de ajuda mútua, na qual ambos se beneficiam. 

Trata-se de estratégias ligadas ao cuidado e/ou companhia, além do enfrentamento de 

dificuldades financeiras.  

O número de filhos adultos que de alguma forma dependem dos pais idosos 

vem crescendo no Brasil em virtude da cultura de apoio entre gerações. Desta forma, 

a casa e a aposentadoria dos pais têm se transformado em valiosos e, em alguns 

casos, únicos proventos familiares (SAAD, 2004; OLIVEIRA, 2013). 

Tendo em vista os fatos apresentados, este estudo tem por objetivo analisar a 

renda familiar em arranjos domiciliares de idosos residentes em um município do 

interior da Bahia.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal de base populacional e 

abordagem quantitativa realizada no município de Jequié- BA. A amostra foi composta 

por idosos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, cadastrados 

nas duas Equipes de Saúde da Família (ESF) nos bairros Cidade Nova e São Judas 

Tadeu. Foram localizados com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

das USF, totalizando assim, um número de 232 idosos cadastrados.  

Foram selecionados os idosos que apresentaram condições cognitivas que 

permitiram responder aos questionamentos de acordo com aplicação do Mini Exame 

do Estado Mental (MEEM). Foram registradas 5 recusas, 17 indivíduos não foram 

localizados após três visitas domiciliares em dias e horários alternados, 4 idosos 

faleceram e 37 não possuíam cognição preservada para responder aos 

questionamentos segundo o MEEM, totalizando uma amostra final de 169 idosos 
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participantes do estudo.  

As informações foram coletadas no período de fevereiro a maio de 2014, 

utilizando-se o questionário multidimensional de saúde BrazilOld Age Schedule 

(BOAS) adaptado. Este instrumento original é composto de 113 questões, abordando 

a saúde física, utilização de serviços de saúde, atividades de vida diária, recursos 

sociais e econômicos, saúde mental, necessidades e problemas que afetam pessoas 

idosas (LENARDT, 2010). No presente artigo apresentam-se somente os resultados 

das questões referentes aos dados sociodemográficos e ao bloco de recursos sociais 

e econômicos da população entrevistada. 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados utilizando o programa SPSS 

(versão 21). As questões éticas foram alicerçadas na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que o aprovou pelo Parecer N.º 

102.641. Os participantes foram consultados e esclarecidos quanto à viabilidade do 

estudo e consentiram em sua realização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 169 idosos entrevistados, observou-se uma predominância do sexo 

feminino (63,9%), em relação ao sexo masculino (36,1%). Quanto à faixa etária, 65,1% 

possuía de 60 a 70 anos e 24,3% possuía de 71 a 80 anos, o que demonstra um maior 

número de idosos jovens. Em relação à escolaridade, predominou-se aqueles que 

cursaram o primário incompleto, totalizando 35,4% dos idosos entrevistados, 9,7% 

cursaram o segundo grau completo e apenas 1,8% tiveram curso superior completo.  

No que diz respeito ao estado conjugal, o maior percentual obtido foi de idosos 

casados ou em união estável, o que corresponde ao total de 45%. Quanto ao número 

de filhos, 7,1% dos idosos relataram ter apenas um filho(a) e 21,9% disseram ter mais 

de seis filhos(as). No que se refere à renda dos idosos, obteve-se no presente estudo 

o percentual de 33,1% de idosos que não recebem a aposentadoria e 66,9% de idosos 

aposentados, representando assim uma maior cobertura do benefício previdenciário 

nos dias atuais e o crescente aumento da longevidade (CAMARANO, 2001).  

Com referência ao valor total da renda por mês, a maioria (55,3%) dos idosos 

relataram receber um salário mínimo, 15,5% disseram receber menos e 29,2% 

recebem mais de um salário mínimo. Quando questionados se a 

aposentadoria/pensão é suficiente para suprir as despesas, 56,2% dos idosos 

relataram que sim e 43,8% afirmaram que o benefício não é suficiente. Este resultado 
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demonstra o baixo poder aquisitivo dos idosos para assumirem a responsabilidade 

com outros componentes familiares (MAIA, 2005). 

Quando questionados sobre outras formas de recebimento de dinheiro, 34,9% 

dos idosos relataram receber dinheiro dos filhos, o que demonstra um número 

bastante significativo, embora a maioria das pesquisas indique uma maior frequência 

das transferências financeiras dos pais para os filhos.  

Obteve-se outro dado relevante, no qual os idosos (29,6%) citaram o trabalho 

como fonte de renda. O maior número de idosos inseridos no mercado de trabalho 

pode estar relacionado ao aumento da longevidade somado às melhores condições de 

saúde que possibilitam que uma pessoa com 60 anos possa com facilidade, exercer 

uma atividade econômica (CAMARANO, 2001). A tabela a seguir demonstra outras 

fontes de renda relatadas na pesquisa. 

 

TABELA 1:                                                                                                       Percentual 

Fonte de renda                                            Frequência           Percentual             válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Investimentos, aluguéis, juros, dividendos                    14                     8,3                           8,3 

Dinheiro do cônjuge                                                       24                   14,2                         14,2 

Dinheiro de amigos/familiares                                        7                      4,1                           4,1 

Total                                                                               45                    26,6                        26,6 

 

Os idosos foram questionados especificamente em relação à ajuda financeira 

que a família lhes oferece e que eles oferecem à família, obtendo-se um percentual de 

42 e 66,9%, respectivamente. Em relação à renda total da família, evidenciou-se que 

19,7% das famílias sobrevivem com um salário mínimo, 12,1% com menos de um 

salário mínimo e 68,2% com mais de um salário mínimo.  

Os dados reforçam o que a maioria dos estudos apontam, ou seja, a importante 

contribuição financeira na renda familiar por parte do idoso, sendo essa contribuição 

proveniente, na maioria das vezes, da aposentadoria.  De acordo com Oliveira et al 

(2013), dados nacionais mostram que no Brasil o idoso tem participado cada vez mais 

na renda familiar. A contribuição dos idosos no início da década de 80, era de 37,0%, 

subindo para 47,2% em 1990 e em 2007 subiu para 53,0%, ou seja, mais da metade 

da renda familiar era fornecida por pessoas com 60 anos ou mais.  
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CONCLUSÕES 

Diante do exposto, fica comprovado que a maioria dos idosos entrevistados na 

pesquisa recebem aposentadoria e partilham sua renda com os familiares que residem 

no domicílio, evidenciando o que grande parte dos estudos revelam, ou seja, os idosos 

no Brasil estão cada vez mais contribuindo com a renda familiar. 
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IMPORTÂNCIA DA ESPIRITUALIDADE PARA O CUIDADOR FAMILIAR NO 
ENFRENTAMENTO DO ALZHEIMER 

IMPORTANCE OF SPIRITUALITY FOR THE CAREGIVER IN ALZHEIMER'S 
FAMILY COPING 
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RESUMO  
A espiritualidade surge como um apoio no enfrentamento da doença por parte do 
familiar cuidador, que entende a necessidade do portador de Alzheimer em ter alguém 
para auxiliá-lo, em praticamente todas as suas tarefas diárias. Considerando a 
espiritualidade como parte do conceito de saúde, e suas repercussões no viver a 
doença crônica, este artigo objetiva relatar a importância da espiritualidade como fator 
de influência no acompanhamento do paciente portador de Alzheimer, e pontuar a 
necessidade da elaboração de estratégias que promovam suporte às famílias destes. 
É difícil mensurar o real impacto da espiritualidade sobre a saúde, contudo ela aprece 
como um instrumento facilitador no processo de aceitação da condição, no suporte ao 
familiar cuidador, que é um dos participantes mais sobrecarregados pela doença e 
suas implicações, e na qualidade do cuidado proporcionado. 
Palavras chave: Alzheimer, espiritualidade, cuidador.  
 
ABSTRACT 
Spirituality comes as a support in fighting the disease by the family caregiver who 
understands the necessity of Alzheimer carrier to have someone to assist you in almost 
all of your daily tasks. Considering spirituality as part of the concept of health and its 
impacts on living a chronic disease, this article aims to describe the importance of 
spirituality as an influence factor in monitoring the patient with Alzheimer, and 
punctuate the need to develop strategies that promote support to their families. It is 
difficult to measure the real impact of spirituality on health, but it appears as a facilitator 
in the condition acceptance process and supporting family caregivers, which is one of 
the participants over burdened by the disease and its implications, and quality of care 
provided. 
Keywords: Alzheimer, spirituality, caregiver.  
 
INTRODUÇÃO  
          A realidade no aumento do envelhecimento populacional é uma conquista da 
humanidade, sem dúvidas, contudo é um fator preocupante, devido à necessidade de 
assistência ao idoso, que tem uma tendência à incidência de doenças crônicas e 
incapacitantes maior, comparada a uma população jovem. Entre tais problemas 
correlatos a saúde, o Alzheimer aparece como uma doença que gera um grande 
impacto sobre o cotidiano do familiar cuidador.7,11 Trata-se de uma doença 
neurodegenerativa que interfere no comportamento do indivíduo, tornando-o 
dependente de outros. Causa no portador insuficiência no discernimento, reduz a 
capacidade intelectual; já que uma de suas características está diretamente ligada a 
perda da memória recente.6  
         Cuidar implica desenvolver a empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro. O ato de cuidar faz parte do exercício da espiritualidade, já que 
representa uma atitude de ocupação, envolvimento afetivo, preocupação, e de 
responsabilidade. 12 Algumas pesquisas apontam evidências crescentes da existência 
de correlações entre a espiritualidade/religiosidade e a proteção à saúde. 6 
         A espiritualidade surge como um apoio no enfrentamento da doença por parte do 
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familiar cuidador que entende a necessidade do portador de Alzheimer em ter alguém 
para auxiliá-lo em praticamente todas as suas tarefas diárias. A verificação desta 
realidade gera um problema de grande complexidade em nossa sociedade para o 
setor de saúde, destarte torna-se necessário constatar as necessidades do familiar 
cuidador, para que ele possa oferecer cuidados ao idoso fragilizado da forma 
adequada. Ao mesmo tempo, também se torna fundamental a elaboração de 
estratégias que que venham dar suporte às famílias de portadores de DA.11 

MÉTODO  
        Trata-se de um estudo transversal de pesquisa bibliográfica. Para o presente 
estudo foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos, dissertações e 
teses disponibilizadas no SCIELO, BIREME, e BVS. Para as buscas, foram utilizados 
os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DEC’s): “espiritualidade”, “alzheimer” 
e “cuidador”. Foram encontrados 164 artigos relacionados à espiritualidade, 229 
artigos relacionados ao Alzheimer e 391 sobre cuidadores. Para otimizar a pesquisa 
foi procurado nas bases de dados “Espiritualidade and Alzheimer” e como resultado 
obtivemos 1 artigo na BVS, ao colocar “ Espiritualidade and Alzheimer and Cuidador” 
nenhum artigo foi encontrado. Como critérios de inclusão foram considerados artigos: 
em língua portuguesa; publicado na íntegra; publicados entre os anos de 1995 a 2015. 
Depois de ser feita uma leitura sistematizada dos títulos e dos resumos, sempre 
respeitando os critérios de inclusão e de exclusão, foram selecionados 7 artigos para 
análise detalhada. A quantidade de artigos encontrados e selecionados por 
cruzamento dos descritores estão esquematizados na figura 1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
        É característico observar um aumento no envelhecimento demográfico mundial, 
principalmente nos países emergentes e desenvolvidos. A elevação da expectativa de 
vida da população implica em um aumento no número de idosos, que está diretamente 
ligado as melhorias sanitárias, implementação do sistema único de saúde. O 
envelhecimento da população traz como realidade uma maior incidência de doenças 
ligadas ao idoso, sendo uma delas o mal de Alzheimer. 6,7 
        A doença de Alzheimer tem como peculiaridade o caráter crônico, progressivo e 
irreversível. Envolve de forma desafiadora familiares e profissionais que cuidam de 
alguém que tende a tornar-se efetivamente desconhecido.2 O portador de Alzheimer 
necessita de alguém para auxiliá-lo em praticamente todas as suas tarefas diárias 
devido ao comprometimento da memória, principalmente ligado a fatos recentes, que é 
um dos primeiros sinais da enfermidade.5  
        Por vezes, o ato de cuidar causa uma tendência ao aparecimento de doenças no 
cuidador, tanto físicas quanto mentais, uma vez que este tem muitas 
responsabilidades, mas não dispõe do apoio necessário.1 O cuidador assume a 
responsabilidade pelos cuidados prestados ao idoso dependente, constituindo uma 
função que requer preparo suficiente para lidar com o portador do mal de Alzheimer.5  
        A família, enquanto prestadora de assistência a seu familiar fragilizado com a 
doença de Alzheimer, é afetada de maneira ímpar no que diz respeito à ajustes na 
dinâmica familiar para que possa assumir a tarefa de cuidar.11 Já que na maioria dos 
casos de pessoas idosas dependentes, a demanda por cuidados é assumida pela 
família.    
       Devido ao envolvimento com o cuidado do idoso, e associação com outros 
afazeres, muitos cuidadores sentem-se sobrecarregados e deixam de cuidar de si 
mesmos, recorrendo à automedicação para solucionar os seus problemas de saúde.4 

Com isso, é fundamental a potencialização da atenção a essas famílias para que 
possam ter apoio da assistência social e do sistema saúde. Entretanto tal sistema de 
Saúde, ainda não fornece o suporte adequado ao idoso que adoece nem à família 
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cuidadora.9 
          Pessoas que lidam diariamente com a doença de Alzheimer tendem a se tornar 
deprimidas, angustiadas, ao acompanhar o quadro debilitante da patologia em seus 
familiares, em sua maioria pai ou mãe, com esta doença incurável. Portanto, o 
cuidador lida com conflitos diários e instabilidade emocional devido as diferentes fases 
e dificuldades ofertadas pela doença.3   A religião/religiosidade, fé e espiritualidade são 
mediadores que podem auxiliar os familiares cuidadores no enfrentamento e 
planejamento familiar para a recepção da nova realidade. Tem sido feitas indicações 
científicas das influências positivas da exploração no âmbito espiritualidade na 
programação terapêutica de qualquer doença.8 

        Muitas hipóteses são usadas para explicar o porquê que a fé pode trazer 
benefícios à saúde. O fato de promover pensamentos ligados ao otimismo e 
esperança, bem como expectativas positivas, funciona como placebo segundo alguns 
pesquisadores.6 A aceitação da espiritualidade, religião, crença em um ser superior 
não só auxiliam no desbravar das dificuldades, mas promovem um significado à vida, 
à velhice, à dependência. Além de proporcionar crescimento consigo próprio, criar 
vínculos de altruísmo e idealismo. No campo interpessoal (com os outros) gera 
tolerância, e o senso de coletividade. No meio transpessoal (com um poder supremo), 
desperta a fé e a sensação de não estar só.9 ,10 
         Evidências apontam que pessoas que possuem a espiritualidade bem definida 
tendem a adoecer menos, tendem a possuir hábitos de vida mais saudáveis, 
apresentam quadros mais estáveis em caso de doença e também se recuperam com 
maior velocidade.10 O conforto na religião diminui o estresse emocional, causado 
devido a um processo patológico, pois o paciente pode transferir as possibilidades de 
seu problema ser resolvido para Deus, ou pode passar a acreditar que exista um 
propósito para a dor, o que torna a carga de sofrimento mais suportável.9 , 10 ,13 

CONCLUSÃO 
         É necessário criar oportunidades para que os cuidadores familiares e 
profissionais conheçam a doença para compreender o portador e, consequentemente, 
as possibilidades de atuação nesse paciente. O familiar designado como cuidador 
passa a viver a sua vida e a de outra pessoa simultaneamente, o que lhe proporciona 
um desgaste físico e psicológico abrupto. É difícil mensurar o real impacto da 
espiritualidade sobre a saúde, cuidado, e suporte a situações como a do cuidador 
familiar, mas podemos perceber grande interesse por parte de pesquisadores e 
acadêmicos na área da saúde, através de algumas pesquisas realizadas, contudo, no 
Brasil essa produção ainda é muito carente, sobre a temática espiritualidade e sua 
associação com a saúde. 
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CONDIÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE EM IDOSOS LONGEVOS RESIDENTES 

EM DOMICÍLIO 

 

SOCIAL CONDITIONS AND HEALTH IN ELDERLY RESIDENTS IN OLDEST HOME 

 

Rahab Vieira Prates
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RESUMO 

 O objetivo é avaliar a capacidade funcional e condições de saúde de 

idosos residentes em domicílio, e identificar as condições sociais e de saúde 

desses indivíduos, associando as variáveis. A pesquisa do tipo analítica, com 

delineamento transversal e abordagem quantitativa, com 117 idosos com 80 

anos ou mais no município de Jequié-Bahia. Na coleta foi utilizado questionário 

com dados sociodemográficos e condições de saúde, avaliação funcional pela 

Escala de Barthel e Índice de Lawton.  

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Qualidade de vida, saúde. 
 

ABSTRACT 

The objective is to evaluate the functional capacity and health conditions of elderly 

people living at home, and identify the social and health conditions of these individuals 

by associating the variables. The research of the analytical type, with cross-sectional 

design and quantitative approach with 117 elderly aged 80 or more in Jequié-Bahia. 

The collection was used questionnaire with demographic data and health conditions, 

functional assessment by Barthel and Lawton Scale Score.  

KEY-WORDS: Elderly, health , quality of life. 

 

INTRODUÇÃO 

Para a promoção do envelhecimento saudável deve-se considerar o 

envolvimento de vários aspectos: saúde física e mental, a independência para as 

atividades Básicas de vida diária, independência econômica, convívio social e suporte 

familiar (MENEZES, 2008). 

A avaliação da capacidade funcional é um importante preditivo de saúde para 

os idosos, quando eles apresentam indícios de declínio, com o risco para a morbidade 

e mortalidade (MILLÁN-CALENTI, 2010). A percepção do idoso sobre seu estado de 
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saúde mostra-se como um indicador relevante de seu bem-estar é útil para avaliar a 

qualidade de vida, morbidade, declínio físico e mortalidade. 

Estudos têm demonstrado associação entre o aumento da idade e a maior 

chance de dependência funcional (MARCIEL, 2007) como também a alta prevalência 

de incapacidade funcional ou capacidade funcional limitada na população idosa. O 

declínio da capacidade funcional pode estar associado a uma série de fatores 

multidimensionais, que interagem e determinam essa capacidade em idosos, sendo 

que a identificação precoce desses fatores pode auxiliar na prevenção da dependência 

funcional neste grupo (SANTOS, 2007). 

Diante do exposto, é notório a importância de investigações sobre os 

determinante sobre o processo de envelhecimento, considerando-se a possibilidade 

de medidas de intervenção e prevenção, e um planejamento de políticas públicas. 

Assim, o presente estudo objetivou analisar as condições sociais e de saúde em 

idosos longevos residentes em domicílio. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Este estudo é do tipo analítico, com delineamento transversal e abordagem 

quantitativa. A investigação contou com uma amostra composta por 117 octogenários, 

cadastrados em cinco unidades de saúde da família (USF) no município de Jequié. Os 

critérios de elegibilidade foram: ter 80 anos ou mais, concordar em participar da 

pesquisa ou ter sua participação autorizada pelo cuidador, firmando o termo de 

consentimento livre e esclarecido, e apresentar condições mentais satisfatórias, 

quantificado pelo Mini Exame do Estado Mental versão reduzida (MEEM), uma 

avaliação clínica prática de mudança do estado cognitivo em pacientes geriátricos. 

Sendo assim, foram excluídos da pesquisa, totalizando 19 idosos, incluindo os idosos 

que não foram localizados após 3 visitas. Para captação dos dados foram empregados 

um questionário próprio, subdividido da seguinte forma: dados sociodemográficos, 

condições de saúde através da autopercepção de saúde, seguido por presença ou não 

de dor e doença e se realiza algum tratamento médico, por fim foi utilizado a avaliação 

funcional pela Escala de Barthel e Índice de Lawton.  

As atividades básicas de vida diária (ABVDs), definidas como um conjunto de 

atividades primordiais da pessoa, estão relacionadas a mobilidade e autocuidado e 

podem ser avaliadas através do índice de Barthel. Desta forma cada atividade é 

avaliada com intervalos de 5 pontos, a escala varia de 0-100 em seu total e a analise 
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dos resultados é verificada através da pontuação, ou seja, quanto maior dependência 

menor será a pontuação e quanto menor o grua de dependência maior independência 

do individuo (MAHONEY e BARTHEL, 1965). 

As atividades instrumentais de vida diária (AIVDs) podem ser caracterizadas 

como as atividades do individuo com o meio e manutenção da independência na 

comunidade. Cada quesito possui três alternativas a primeira indica independência; a 

segunda dependência parcial, e a terceira dependência total, quanto maior o escore, 

maior será o grau de independência (LAWTON e BRODY, 1069). 

Os dados foram tabulados no Microssoft Excel e analisados por meio do 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 20.0. O estudo foi realizado 

mediante aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB sob o parecer n° 358.702 obedecendo à Resolução 466/12. Para 

participar da pesquisa voluntariamente o idoso ou seu responsável e o cuidador 

assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os idosos entrevistados constatou-se que a faixa etária de idade dos 

idosos foi de 80 a 84 anos correspondendo a 57,3% e houve uma maior distribuição 

de idosos do sexo feminino com 59%, ser explicado principalmente pelo fato do 

diferencial de mortalidade por sexo e devido uma menor procura dos homens nos 

serviços de atenção primária à saúde (GOMES et al., 2007).  

 . O estado civil predominante foi de viúvo (as) com 56,4%. Verificou-se 

também que 51,3% dessa população não é alfabetizada, isto é reflexo da organização 

social do começo do século que bloqueou o acesso à escola aos mais pobres e às 

mulheres (INOUYE, K.;  PEDRAZZANI, E. S. e PAVARINI,  S.C.l., 2008). Entre os 

idosos, 65% se declaram católicos (as), e 86,3% disseram possuir renda referente à 

aposentadoria. Os idosos aposentados representam um dos segmentos sociais com 

maior estabilidade econômica, devido à posse do benefício previdenciário 

(CAMARANO, 2003).  

Em relação às condições de saúde, verificou-se que há uma maior frequência 

de idosos com presença de doenças (86,3%). Doenças crônicas afetam diretamente o 

idoso na medida em que limita a capacidade do indivíduo de realizar suas atividades 

básicas de forma independente, diminuindo a mobilidade funcional facilitando assim as 

chances de sofrerem queda (BRITO et al., 2013) 

 Entre os entrevistados 62,4% declararam sentir alguma dor. A presença de dor 
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 no idoso constitui um problema de importância social e de saúde, pois 

influencia na capacidade funcional e leva a uma maior dependência nas atividades de 

vida instrumental, mas, apenas nas situações limites, deixa de realizar às atividades 

básicas de vida diária (TRELHA et al., 2005). Os idosos ainda declararam em sua 

maioria (82,9%) relataram que faz algum tipo de tratamento.  

Quando questionado sobre autopercepção de saúde 49,6% dos idosos, 

referem ser boa. divergindo do estudo realizado com 964 idosos em São Paulo, por 

Rosa et al. 2003, com o objetivo de identificar e analisar a capacidade funcional de 

idosos, em sua grande maioria declaram a percepção de sua saúde como ruim, tal 

resultados encontrado determinou um maior risco para o desenvolvimento de 

incapacidade funcional para idosos que tinham avaliações mais pessimistas do que 

otimistas da saúde e entre aqueles que demonstravam apreensão ou ansiedade com 

respeito à saúde. 

A avaliação da capacidade funcional é uma designação dada para uma função 

específica, a capacidade de se auto cuidar e de atender as necessidades básicas 

diárias. Na gerontogeriatria é um importante indicativo da qualidade de vida do idoso, 

sendo o desempenho nas atividades da vida diária o parâmetro amplamente aceito e 

reconhecido (DIOGO, 2003).  Os idosos estudados obtiveram a classificação de 

independente nas ABVD correspondendo a 59%.   

 Nas AIVD, onde a maior parte (80,3%) foi classificada como dependente, tal 

fato pode ser explicado por demandarem maior integridade física e cognitiva 

comparada às ABVDs, pois estas estão classificadas em nível inferior num patamar de 

complexidade quando comparado àquelas (FREITAS, 2012).  

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados pode-se concluir que,  aumento da 

população idosa gera a necessidade de se desenvolverem meios para melhor atender 

às dificuldades advindas com esse crescente número. Mesmo existindo as perdas 

durante o processo do envelhecimento, o envelhecer de maneira ativa deve ser 

estimulado entre os idosos, pois ele é sinônimo de vida plena e com qualidade. 
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Prevalência e fatores associados a limitação funcional entre idosos 
residentes em comunidade do município de Lafaiete Coutinho-BA. 

 
Marcos Henrique Fernandes

1
, Ravena Barreto de Oliveira Barros

2 
 
RESUMO 
 
O objetivo do estudo é verificar a prevalência e os fatores associados a limitação 
funcional em idosos longevos residentes em comunidade. Trata-se de estudo 
transversal de base domiciliar. A população foi composta por idosos com idade ≥60 
anos, moradores da zona urbana do município de Lafaiete Coutinho-Bahia, Brasil. A 
coleta de dados, abrange o período de fevereiro de 2014 (aprovado pelo CEP/UESB 
protocolo nº 064/2010). Foi utilizado um formulário próprio, baseado no questionário 
usado na Pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento - SABE -
(http://hygeia.fsp.usp.br/sabe/Questionario.html) em sete países da América Latina e 
Caribe. As informações usadas no estudo são relacionadas as características sócio-
demográficas, hábitos comportamentais e condições de saúde. Para as análises o 
nível de significância adotado será de 5% (α = 0,05). Os dados foram tabulados e 
analisados no The Statistical Package for Social Sciences para Windows (SPSS. 15.0, 
SPSS, Inc, Chicago, IL). Foi  possível concluir que os idosos residentes em 
comunidade apresentaram uma perda da capacidade funcional de 19,5 % e os fatores 
associados à este são hospitalizados no último ano, sedentários e com sintomas 
depressivos. 
 
DESCRITORES: Idoso. Limitação da mobilidade. Atividade motora. Funcionalidade. 

ABSTRACT 
 
The aim of the study is to assess the prevalence and factors associated with functional 
limitation in the oldest elderly residents in the community. This cross-sectional study of 
home-based. The population consisted of seniors aged ≥60 years living in the urban 
area of the municipality of Lafaiete Coutinho, Bahia, Brazil. Data collection covers the 
period from February 2014 (approved by the CEP / UESB Protocol 064/2010). A form 
itself, based on the questionnaire used in Health Research, Welfare and Aging was 
used - KNOW - (http://hygeia.fsp.usp.br/sabe/Questionario.html) in seven countries of 
Latin America and the Caribbean. The information used in the study are related socio-
demographic, behavioral habits and health conditions. For the analyzes the level of 
significance will be 5% (α = 0.05). Data were tabulated and analyzed in The Statistical 
Package for Social Sciences for Windows (SPSS. 15.0, SPSS, Inc, Chicago, IL). It was 
concluded that the elderly residents in the community showed a loss of functional 
capacity of 19.5% and the factors associated with this are hospitalized in the last year, 
sedentary and depressive symptoms. 

Keywords: Elderly. Limitation of mobility. Motor activity. Functionality. 

INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da população idosa associado ao aumento da expectativa 
de vida, eleva-se também o número de indivíduos com alterações funcionais (Franchi 
et al., 2008). Pois o processo de envelhecimento apresenta como uma de suas 
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consequências o declínio da capacidade funcional (Ferreira et al.,2012). 
A capacidade funcional refere-se a habilidade do indivíduo para realizar 

atividades de vida diária ou determinado ato sem necessidade de ajuda (Alves et al., 
2007). Por conseguinte, a limitação funcional corresponde a incapacidade ou a 
dificuldade de realizar atividades que fazem parte do cotidiano do ser humano, sendo 
vários os fatores que podem interferir no desempenho motor do indivíduo idoso (Araki 
et al., 2009).  

A limitação funcional está associada a fatores sociais, demográficos e de saúde 
(Junior et al., 2008; Maciel et al., 2008). De forma que, a situação econômica, 
questões ambientais e problemas de saúde física e mental aumentam as chances de 
perda de autonomia tendo assim influência direta na limitação funcional do indivíduo 
idoso (Fiedler et al., 2008; Yang et al., 2005). 

Nesse contexto, consequente ao processo de envelhecimento ocorre gradual 
redução da capacidade funcional com o avançar da idade, acarretando restrição/perda 
de habilidades ou dificuldade/incapacidade de executar funções e atividades 
relacionadas à vida diária (Freitas et al., 2006). 

Poucos são os estudos no Brasil que abordam o tema, o qual enfoca os fatores 
relacionados a redução da capacidade funcional em idosos, ocasionando maior 
vulnerabilidade e maior dependência. Portanto o objetivo deste estudo foi verificar a 
prevalência e fatores associados a limitação funcional entre idosos longevos 
residentes em comunidade. 
 

METÓDOS 

Trata-se de estudo transversal que analisou dados da pesquisa epidemiológica de 
base domiciliar, denominada Estado nutricional, comportamentos de risco e condições 
de saúde dos idosos de Lafaiete Coutinho-BA. 

O estudo foi realizado no município de Lafaiete Coutinho, no ano de 2014 e a 
população etudada foi composta por todos os indivíduos com idade igual ou superior a 
60 anos, de ambos os sexos, não institucionalizados e residentes na zona urbana do 
município de Lafaiete Coutinho-BA. Foi utilizado um formulário próprio, baseado no 
questionário usado na Pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento - SABE -
(http://hygeia.fsp.usp.br/sabe/Questionario.html) em sete países da América Latina e 
Caribe. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Protocolo n° 491.661/2013). A 
participação foi voluntária, e todos os participantes do estudo assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

As informações usadas no estudo são relacionadas as características sócio-
demográficas, hábitos comportamentais e condições de saúde (variáveis 
independentes) e capacidade funcional (variável dependente) a qual foi avaliada 
através da escala de Katz (KATZ, et al., 1963) contendo informações a respeito das 
atividades básicas da vida diária ABVD (controlar esfíncteres, tomar banho, alimentar-
se, deitar e levantar da cama, ir ao banheiro e vestir-se).  

Neste estudo, os idosos foram questionados sobre a presença de dificuldade 
ou necessidade de ajuda em cada atividade. Os idosos foram classificados como 
independentes, quando não relataram necessidade de ajuda para realizar nenhuma 
ABVD e dependentes quando referiram necessidade de ajuda em pelo menos uma 
das ABVD.  

Em todas as análises o nível de significância adotado será de 5% (α = 0,05). 
Os dados serão tabulados e serão analisados no The Statistical Package for Social 
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Sciences para Windows (SPSS. 15.0, SPSS, Inc, Chicago, IL). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A limitação funcional foi avaliada em 220 (94,4 %) indivíduos, sendo verificada 
prevalência de 19,5% de indivíduos dependentes para realizar atividades básicas de 
vida diária. A prevalência de limitação funcional constatada neste estudo foi similar à 
do estudo de Pereira et al., (2012) o qual apresentou prevalência de 15,5%. 

No modelo final ajustado, apenas três variáveis explanatórias (hospitalização 
nos últimos 12 meses, sedentarismo e sintomas depressivos) permaneceram no 
modelo, por apresentar significância estatística suficiente (p ≤ 0,20). Assim, a limitação 
funcional está positivamente associada com hospitalização nos últimos 12 meses, 
sedentarismo e sintomas depressivos (Tabela 1).  

A associação de limitação funcional com hospitalização, sedentarismo e 
depressão corrobora com os resultados encontrados na literatura. No estudo da África 
do Sul foi ratificado a associação de limitação funcional com depressão, uma vez que 
apresentou um risco de 2,57 vezes maior em idosos depressivos. (TOMITA, et al., 
2013). Junior e Guerra (2008) em seu estudo, relataram haver significativa associação 
da limitação funcional com o sedentarismo em idosos. 

 
Tabela 01. Modelo de Regressão logística Ajustado da relação entre Limitação 

Funcional e as variáveis explicativas do estudo. Lafaiete Coutinho, Brasil, 2014. 
Variáveis  ORajustado IC95% p-valor 
    
Hospitalização 
   Nenhuma  
   1 ou + 

 
1 

3,89                 

        
 
   1,62-9,31 

0,002 
 

 
Atividade Fisíca 
   Ativo 
   Sedentário 

 
 

1 
4,23 

 
 
 

1,98-9,05 

 
0,000 

 

    
GDS   0,05 
    Não depressivo 1   

Depressivo 2,37 0,99-5,67  
 

GDS: Escala de depressão geriátrica. 
 
CONCLUSÕES 
 
             Baseado nos resultados encontrados no presente estudo, foi possível concluir 
que os idosos residentes em comunidade do interior da Bahia apresentaram uma 
prevalência na perda da capacidade funcional de 19,5 % e os fatores associados à 
este são hospitalizados uma ou mais vezes no último ano, sedentários e com sintomas 
depressivos. 
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VALIDADE DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO-
IASI70 

Validity of assessment of elderly health questionnaire 

Rhaine Borges Santos Pedreira71, Saulo Vasconcelos Rocha72, Clarice Alves dos Santos73, 
Lélia Renata Carneiro Vasconcelos74 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar a validade de conteúdo do Instrumento de Avaliação da Saúde do 
Idoso – IASI. Métodos: O questionário foi avaliado por um comitê de quatro 
especialistas da área da saúde com experiência em pesquisas da epidemiologia do 
envelhecimento. Como medidas para avaliar o grau de concordância 
interobservadores foram utilizados o percentual de concordância e o Índice de 
Validade de Conteúdo – IVC. Considerou-se como uma taxa aceitável de 
concordância o valor de 80%. Resultados: O instrumento apresentou uma taxa média 
de concordância de 86%, variando dentre os blocos de 63% a 99% e dentre os itens 
de 50% a 100%. O IVC apresentou escore médio de 93,47%, e dentre os itens do 
questionário variou de 50% a 100%. Conclusão: O IASI é um instrumento confiável 
para ser utilizado entre a população de idosos com baixa escolaridade, permitindo 
uma melhor identificação dos agravos e auxiliando na escolha de estratégias no que 
diz respeito à saúde do idoso. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação geriátrica, Estudos de validação, Idoso. 

ABSTRACT 

Objective: To evaluating the content validity of the Elderly Health Assessment- EHA. 
Methods: The questionnaire was evaluate by a panel of four experts in research of 
aging epidemiology. As measures to assess the degree of interobserver agreement 
were used the percentage of agreement Content Validity Index - CVI. It was consider 
an acceptable rate of correlation value of 80%. Results: The instrument showed an 
average concordance rate of 86%, ranging from the blocks of 63% to 99% and among 
the items from 50% to 100%. The CVI presented a mean score of 93.47%, and among 
the items of the questionnaire ranged from 50% to 100%. Conclusion: The 
questionnaire is a reliable instrument for use in the population of older people with low 
educational level, allowing better identification of hazards and assisting in the choice of 
strategies with regard to the health of the elderly. 

KEYWORDS: Geriatric assessment, Validation studies, Elderly. 
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INTRODUÇÃO 
Com o envelhecimento populacional, a saúde do idoso passa ser um desafio 

para as sociedades, que fomenta as pesquisas em gerontologia. Muitas dessas 
pesquisas são realizadas através da aplicação de questionários, que são um 
importante instrumento para obtenção de informações em estudos populacionais por 
ser de fácil aplicação e de baixo custo para a coleta de dados (VIRTUOSO JÚNIOR et 
al, 2008; SCHMITTER-EDGECOMBE; PARSEY; LAMB, 2014). Entretanto, para que 
essas pesquisas tenham qualidade é necessário que esses instrumentos apresentem 
qualidades psicométricas que garantam a confiabilidade dos indicadores avaliados 
(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

Uma dessas características psicométricas é a validade do instrumento, que 
implica em analisar se o instrumento é capaz de avaliar aquilo que propõe, ou seja, se 
a escolha dos itens do instrumento é apropriada e relevante, sendo uma etapa 
importante quando se propõe desenvolver um novo instrumento (RODRIGUES, 2008; 
OTTATI; NORONHA, 2003; RUBIO et al, 2003). Apesar da relevância desse tema, 
ainda são escassos os questionários multidimensionais adequados e precisos em 
relação à avaliação da saúde do idoso residente em municípios com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano, onde o acesso a bens e serviços de educação, saúde, 
saneamento, transporte, lazer, entre outros, é deficiente (MORAIS; RODRIGUES; 
GERHARDT, 2008). Dessa forma, o objetivo desse estudo é avaliar a validade de 
conteúdo do Instrumento de Avaliação da Saúde do Idoso – IASI. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo de validação do IASI, questionário multidimensional composto por 7 
blocos elaborados com base em instrumentos já validados, tendo como objetivo 
avaliar diferentes aspectos relacionados à saúde de idosos participantes do “Projeto 
de monitoramento das condições de saúde de idosos de um município de pequeno 
porte – MO IDI”. 

Após a elaboração do instrumento o mesmo foi avaliado por um comitê de 
especialistas formado por quatro profissionais da área da saúde com experiência em 
pesquisa na área da epidemiologia do envelhecimento. Aos especialistas, foi orientado 
que sugerissem questões que pudessem ser incluídas/excluídas do instrumento e 
avaliassem cada bloco do questionário observando se as dimensões a serem 
avaliadas foram abrangidas pelo conjunto de itens do questionário, em escala 
intervalar, adaptada do proposto por Hyrkas, Appelqvist-Schmidlechner e Oksa (2003) 
como não válida (0 a 3 pontos), pouco válida (4 a 7 pontos) e válida (8 a 10 pontos). 

Como medidas empregadas para avaliar o grau de concordância na validação 
de conteúdo do IASI, foram utilizados o percentual de concordância (% concordância = 
número de participantes que concordaram totalmente com o item/número total de 
participantes X 100) e o Índice de Validade de Conteúdo – IVC (IVC = número de 
respostas válidas/numero total de respostas). Considerou-se para esse estudo, uma 
taxa aceitável de concordância valores acima de 80%. O escore do IVC foi calculado 
por meio da soma de concordância dos itens que foram marcados de “4” a “10” pelos 
juízes, considerando ainda que os itens que foram avaliados de “0” a “3” deveriam ser 
excluídos e os itens avaliados de “4” a “7” pontos deveriam ser revisados (HYRKAS; 
APPELQVIST-SCHMIDLECHNER; OKSA, 2003; TOPF, 1986). 

Para avaliar o instrumento no todo, realizou-se “a divisão do número total de 
itens considerados relevantes pelos avaliadores pelo numero total de itens” (POLIT; 
BECK, 2006). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O instrumento apresentou uma taxa média de concordância de 86%, variando 
dentre os itens do questionário de 50% a 100% (Gráfico 1). Tais resultados 
demonstram uma concordância aceitável do questionário, entre os juízes, superior a 
80%. 

A soma dos itens considerados relevantes por cada avaliador conferiu um 
escore médio de 93,47 para o Índice de Validade de Conteúdo do instrumento, sendo 
verificado ao analisar os itens do questionário individualmente uma variação de 50% a 
100% (Gráfico 2). Após analisar cada item individual, foi excluído do questionário 
aqueles considerados irrelevantes ou não representativos pelos especialistas 
(IVC<100%). 

Observa-se então que o IASI atingiu níveis satisfatórios de validade. Mas 
apesar das boas características psicométricas do instrumento, a avaliação critica dos 
juízes permitiu o aprimoramento do questionário, sendo algumas questões retiradas do 
mesmo para maior adequação desta ferramenta ao seu público-alvo, o que seria 
fundamental para validar a sua adequação e expandir o seu uso como instrumento de 
saúde pública.  

Chang et al (2014), ao avaliar a qualidade psicométrica do instrumento de bem-
estar psicológico e social de idosos residentes em Chicago, observou que o uso de 
instrumentos curtos e com respostas objetivas em inquéritos populacionais são mais 
adequados na detecção de agravos à saúde de idosos, especialmente quando a 
população do estudo apresenta um baixo nível de escolaridade.      

Apesar dos resultados obtidos, cabe ressaltar que, embora a avaliação da 
validade de conteúdo seja uma etapa fundamental quando se busca construir um novo 
instrumento, esta apresenta limitações, uma vez que configura um recurso subjetivo, 
sendo importante considerar a execução de outras medidas psicométricas 
(ALEXANDRE; COLUCI, 2011; RUBIO et al, 2003; SIRECI, 1998). Além disso, cabe 
ressaltar que embora a população do estudo compartilhe de experiências comuns 
entre ela, pode haver diferenças que tornam a utilização do questionário menos 
sensível para retratar de forma adequada as condições de saúde de todos os 
indivíduos da população em questão. 
 
CONCLUSÕES 

O IASI é um instrumento confiável para ser utilizado entre a população de 
idosos com baixa escolaridade, sendo, portanto, um instrumento padronizado e de 
fácil aplicação que poderá permitir uma melhor identificação dos agravos e o uso de 
estratégias adequadas para tomada de decisão no que diz respeito às condições de 
saúde da população idosa. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a prevalência e os fatores associados ao declínio cognitivo em 

idosos com baixa condição econômica. Materiais e Métodos: Estudo transversal com 

amostra constituída de 310 idosos residentes no município de Ibicuí-BA, selecionados 

aleatoriamente. Foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental para a avaliação do 

estado cognitivo global.  Na análise dos dados, foram utilziados procedimentos da 

estatística descritiva, teste qui-quadrado χ2 e análise de regressão logística múltipla 

com finalidade exploratória. Resultados: A prevalência global do declínio cognitivo foi 

de 18,7%. A análise dos dados revelou que as variáveis faixa etária e escolaridade 

estavam estatisticamente associadas ao maior comprometimento cognitivo entre 

idosos (p≤0.05). Conclusão: A prevalência de declínio cognitivo observada foi elevada 

e associou-se a maior faixa etária e com menos anos de estudo.  

Descritores: Cognição; Envelhecimento, Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento da população idosa no Brasil contribuiu para mudanças no perfil de 

morbimortalidade no país e resultou no aumento da prevalência de doenças crônico-

degenerativas e incapacidades, dentre elas as relacionadas ao declínio cognitivo 

(FREITAS et al., 2010). 

Fatores de risco ao declínio incluem: sexo feminino (SANTOS et al., 2013), 

baixa escolaridade e institucionalização (TRINDADE et al., 2013), inatividade física 

(FREITAS et al., 2010), baixa condição econômica (MACÊDO et al., 2012), idade 

avançada (DINIZ; VOLPE; TAVARES, 2007), fragilidade (FARIA et al., 2011) e 

depressão (TRENTINI et al., 2009).  

As alterações cognitivas muitas vezes são confundidas com processos naturais 

do envelhecimento, retardando seu diagnóstico e tratamento (SANTOS et al., 2009) e 

repercutindo negativamente sobre o estado geral de saúde no idoso, o que sinaliza 

para a necessidade de inquéritos abrangentes sobre a situação de saúde mental, em 

todas as regiões do país. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo a avaliar 
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a prevalência e os fatores associados ao declínio cognitivo em idosos com baixa 

condição econômica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo transversal realizado no município de Ibicuí-BA no mês de Fevereiro de 

2014. A população alvo foi de indivíduos com idade ≥ 60 anos cadastrados pela 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município e que assinaram o Termo 

Consentimento Livre e Esclarecido. Para a determinação do tamanho da amostra 

foram utilizados os critérios propostos por Luiz e Magnanini (2000) para populações 

finitas, sendo adotado nível de significância de 5% (correspondendo a um intervalo de 

confiança de 95%) e erro tolerável de amostragem de 3%. Esse cálculo amostral 

sofreu ajuste em 10% a mais para compensar eventuais perdas e recusas.  

Os critérios de exclusão incluíram idosos acamados, portadores de doença de 

Alzheimer ou outro tipo de doença neurológica que afetasse a cognição. A amostra 

final foi composta por 310 idosos e a taxa de respostas foi de 91,2%. 

Os dados foram coletados por meio de formulário denominado Instrumento de 

Avaliação da Saúde do Idoso (IASI), validado por REIS  et al. 2014. Para avaliação do 

estado cognitivo global foi utilizado o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) sugerido 

por Folstein, Folstein & McHugh (1975) e validado por Bertolucci et al. em 1994 no 

Brasil ( SANTOS et al., 2011). No presente estudo foram adotados os critérios de 

Bertolucci et al. 1994 para definição do estado cognitivo global. 

As variáveis independentes incluídas foram: informações pessoais e 

sociodemográficas: sexo, idade, escolaridade, situação de moradia, renda mensal e 

situação conjugal; Hábitos de vida: consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, inatividade 

física no lazer e doenças referidas. 

Para verificar a associação entre declínio cognitivo e as variáveis 

sociodemográficas, hábitos de vida e doenças referidas foi utilizada medida de 

significância estatística para variáveis categóricas (teste qui-quadrado χ2). Para 

avaliação simultânea das variáveis incluídas no estudo foi realizada análise de 

regressão logística binária, com finalidade exploratória. Foram calculadas as razões de 

odds e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. Na análise de regressão 

logística foram incluídas as variáveis que apresentaram p≤0,20 na análise bruta. A 

análise dos dados foi realizada no software SPSS®, versão 16.0 e R versão 2.5. 
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Esta pesquisa seguiu os princípios éticos presentes na Declaração de 

Helsinque e na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os 

protocolos de pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(CAAE: 22969013.0.0000.0055). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Entre os entrevistados a média de idade foi de 71,62 DP= ±8,15 anos e a renda 

mensal média de R$ 708,26 DP=±303,69 reais. A prevalência global de 

comprometimento cognitivo foi de 18,7%. Recentes estudos em diferentes regiões 

brasileiras apresentam valores discrepantes quanto à prevalência de declínio cognitivo 

em idosos, de 42,1% em Dourados-MS (MACÊDO et al., 2012) à 4,9% em Pouso 

Alegre-MG (FARIA et al., 2011).   

A maior prevalência de declínio cognitivo foi observada entre os mais velhos 

(40%) com faixa etária ≥ 80 anos, mulheres (21,1%), não alfabetizados (33,8%), os 

que vivem sem companheiro (24,7%) e que moram sozinhos (20,1%). Foi identificada 

associação a níveis estatisticamente significantes entre comprometimento cognitivo e 

faixa etária (p<0.001), escolaridade (p<0.001) e situação conjugal (p=0.006).  

No que concerne aos hábitos de vida, observa-se maior declínio cognitivo nos 

idosos que consumiam bebidas alcóolicas regularmente (38,5%), tabagistas (19,4%) e 

naqueles que não realizavam atividade física no lazer (19,7%). 

Quanto às condições de saúde de idosos com declínio cognitivo,19,0% 

autodeclararam-se com doenças cardiovasculares, 12,5% com hipercolesterolemia, 

19,5% com doenças circulatórias e 17,1% com hipertensão. 

Após análise multivariada as variáveis escolaridade e faixa etária mantiveram 

associação com o declínio cognitivo (p≤0.05). Indivíduos não alfabetizados e os idosos 

longevos apresentaram maior probabilidade de apresentar perdas cognitivas quando 

comparados aos seus pares. 

As perdas cognitivas são morbidades que interferem negativamente na 

qualidade de vida dos idosos proveniente das dificuldades de manutenção da atenção, 

memória recente e elaboração de cálculos (FARIA et al., 2011). As perdas neuronais 

graduais com o avançar da idade resultam na diminuição da capacidade funcional com 

consequente prejuízo da memória (FARIA et al., 2011).  
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Nesse sentido, a preservação da capacidade cognitiva em idosos adquire um 

caráter considerável com o avançar da idade e na qualidade de vida desta população, 

garantindo independência na execução das atividades de vida diária e reduzindo o 

risco de morte nessa faixa etária (MACÊDO et al., 2012). 

Outras condições além da longevidade podem acentuar as perdas cognitivas. 

No presente estudo, os indivíduos com menores níveis de escolaridade apresentaram 

maior prevalência de declínio cognitivo.  

O aumento da escolaridade caracteriza-se como um fator de proteção frente às 

perdas cognitivas, como pode ser observado no presente estudo. Indivíduos com 

maior escolaridade teriam maiores ligações entre as distintas áreas cerebrais 

(SANTOS et al., 2013) . Idosos com menos anos de estudo apresentam uma 

probabilidade de 3,83 vezes maior de ter declínio cognitivo (MACHADO et al., 2011). 

Entre as limitações impostas por este estudo, aponta-se seu caráter 

transversal, assim como os resultados encontrados podem ter sido afetados pela 

causalidade reversa. Contudo, os resultados obtidos se apresentam como referência 

para a gestão em saúde, constituindo-se como elemento adicional na construção de 

políticas públicas de intervenção em saúde do idoso. 

 

CONCLUSÃO  

  O analfabetismo e a faixa etária ≥ 80 anos aumentaram a exposição a perdas 

cognitivas entre os idosos. Os resultados indicam que, em parte, as variáveis 

relacionadas ao declínio cognitivo são passíveis de ações preventivas através do 

acesso à escolaridade, à renda, aos hábitos de vida saudáveis e acompanhamento 

específico dos idosos na atenção primária à saúde. 
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade funcional e o suporte familiar de idosos 
longevos residentes em domicílio, levando-se em consideração as condições sócio 
demográficas desses indivíduos. Trata-se de uma pesquisa do tipo analítica, com 
delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizada no município de Jequié 
com 117 idosos longevos cadastrados em cinco unidades de saúde da família. 
Aplicaram-se questionário e escalas de avaliação. A população foi predominantemente 
do sexo feminino (59,0%), na faixa etária de 80 a 84 anos (57,3%) e não alfabetizados 
(51,3%), independentes nas atividades básicas de vida diária (59,0%), dependentes 
nas atividades instrumentais de vida diária (80,3%), com pontuação alta (62,4%) no 
domínio Afetividade-Consistência, pontuação alta (53,0%) no domínio Adaptação 
Familiar e pontuação alta (60,7%) no domínio Autonomia. Conclui-se que há um 
estado inicial de declínio funcional e um comprometimento na percepção das relações 
familiares nos domínios Afetividade Consistência e Autonomia Familiar. 
 
Palavras-Chave: Envelhecimento da população; Família; Idoso; Saúde 

 

ABSTRACT 

The aim of the study was to evaluate the functional capacity and family support of long-
lived elderly people living at home, regarding the sociodemographic conditions of these 
individuals. This is an analytical type survey, with cross-sectional design and 
quantitative approach, carried out in the city of Jequié with 117 registered long-lived 
elderly people in five Units of Family Health. Questionnaires and rating scales were 
applied. The population was predominantly female (59.0%), aged 80-84 years (57.3%) 
and illiterate (51.3%), independent in basic activities of daily living (59.0%), dependent 
in instrumental activities of daily living (80.3%), with high scores (62.4%) in the 
Affection-Consistency domain, high score (53.0%) in the Family Adjustment domain 
and high score (60.7 %) in the Autonomy domain. It concludes that there is an initial 
state of functional decline and commitment in the perception of family relations in the 
fields Affection Consistency and Family Autonomy. 

Keywords: Population aging; Family; Elderly; Health 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno universal, irreversível e 

natural, que se relaciona a uma diminuição dos níveis de fecundidade e mortalidade, e 

a um aumento da população idosa, ou seja, indivíduos com idade igual ou superior a 
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60 anos (BRASIL, 2010). Dentro do grupo das pessoas idosas a faixa etária que mais 

cresce no mundo é a de indivíduos com 80 anos ou mais. Esse segmento populacional 

pode ser denominado como idosos mais idosos, muito idosos, idosos mais velhos, 

idosos longevos ou octogenários (BRASIL, 2007).  

A cada ano, cerca de 10% da população adulta, a partir dos 75 anos, perde a 

independência em uma ou mais atividades básicas da vida diária, tais como banhar-

se, vestir-se, alimentar-se e higiene pessoal, o que, na prática impossibilita que este 

indivíduo resida ou permaneça em sua residência sozinho. Nesse contexto surge o 

suporte familiar, que contribui de maneira significativa para a manutenção e a 

integridade física e psicológica do indivíduo. Sendo assim, é de suma importância para 

o planejamento assistencial apropriado ao idoso, compreender o seu contexto familiar, 

o que implica na compreensão das questões que envolvem a formação e a dinâmica 

de funcionamento das famílias em geral (TORRES et al., 2010). 

A percepção de suporte familiar está relacionada à competência social, 

capacidade de enfrentamento de problemas, percepção de controle, senso de 

estabilidade, autoconceito, afeto e, consequentemente, ao bem-estar psicológico 

(NERI, 2007). Nessa perspectiva, este estudo tem por objetivo avaliar a capacidade 

funcional e o suporte familiar de idosos longevos residentes em domicílio, levando-se 

em consideração as condições sócio demográficas desses indivíduos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa analítica, com delineamento transversal e abordagem quantitativa. 

Os participantes do estudo foram 117 idosos com mais de oitenta anos, cadastrados 

em Unidades de Saúde no município de Jequié/BA, e o local foi o domicílio dos 

mesmos. Foram excluídos os idosos que não concordaram em participar da pesquisa 

e não apresentaram condições mentais para responder ao instrumento. O instrumento 

de pesquisa foi constituído de quatro partes: A primeira parte, contava com a 

caracterização sociodemográfica: idade, sexo, escolaridade. A segunda parte, 

referente ao MEEM para avaliar o estado cognitivo do idoso. A terceira parte foi 

composta pelo Índice de Barthel e Escala de Lawton, utilizados para avaliar a 

capacidade funcional, e a quarta parte, composta pelo Inventário de Percepção de 

Suporte Familiar, para avaliar o ambiente familiar quanto à autonomia, adaptação e 

afetividade-consistência. 
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, sob o parecer nº 358.702, obedecendo à Resolução 

466/12, sendo a coleta de dados realizada mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes (TCLE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra do estudo foi constituída de 117 idosos, com predominância do 

sexo feminino (59,0%), na faixa etária de 80 a 84 anos (57,3%) e não alfabetizados 

(51,3%). 

Com relação à capacidade para realizar as atividades básicas de vida diária, 

verificou-se uma maior frequência de idosos classificados como independentes. Dados 

semelhantes foram encontrados em um estudo anterior (COSTA et al., 2007), que 

avaliou a capacidade de 116 idosos da comunidade para desenvolver ABVD e AIVD, 

encontrando que 57,9% dos idosos eram independentes para desempenhar tais 

atividades. A baixa prevalência de dependência encontrada nas ABVD pode ser 

esclarecida pela natureza das tarefas realizadas, pois correspondem às funções mais 

elementares no que diz respeito à sobrevivência do indivíduo (MACIEL, 2007). 

Na avaliação das AIVD verificou-se uma maior distribuição de idosos 

classificados como dependentes. Colaborando com nossos achados, Costa (2007) 

obteve uma dependência nas AIVD em 72,6% da sua amostra. Essa dependência 

ocorre, pois, as AIVD demandam maior integridade física e cognitiva comparada às 

ABVD. (FREITAS et al., 2004).    

Na avaliação da percepção do suporte familiar, no domínio Afetividade-

Consistência, observou-se uma maior predominância da pontuação alta (62,4%). No 

domínio Adaptação-familiar, houve uma maior frequência de idosos com pontuação 

alta (53,0%). Da mesma forma, no domínio Autonomia houve uma maior distribuição 

de idosos com pontuação alta (60,7%). Segundo o Inventário de Percepção do 

Suporte Familiar, os idosos do presente estudo apresentaram comprometimento na 

percepção do suporte familiar em 2 domínios, Afetividade-Consistência e Autonomia, 

demonstrando dessa forma que os idosos possuem uma boa adaptação familiar, 

porém a convivência destes, não se apresenta adequada em relação a autonomia e a 

afetividade consistência, o que pode interferir na qualidade de vida desses idosos. 

O domínio Afetividade-Consistência é definido como o vínculo emocional que 
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os membros da família possuem uns com os outros, e envolve questões a respeito de 

limites, alianças, tempo desfrutado juntos, tomada de decisões, interesses e 

passatempos, bem como a habilidade nas estratégias de enfrentamento de situações-

problema (BAPTISTA, 2005). 

O domínio Adaptação Familiar refere-se à expressão de bons sentimentos 

para com a família, como inclusão, compreensão, pertencimento, conversação e 

respeito (REIS et al., 2011). Os dados encontrados nesse estudo, revelam que a 

maioria das famílias sabem expressar bons sentimentos para com os seus membros.   

O domínio Autonomia Familiar, avalia as relações de confiança, privacidade e 

liberdade entre os membros da família (BAPTISTA, 2005). Como resultado da 

pesquisa foi evidenciado que os idosos não possuem incentivo para se expressar e ter 

autonomia no ambiente familiar.  

Reis et al.,2011 encontraram dados semelhantes ao nossos, no qual, os 

idosos apresentaram uma maior frequência de percepção do suporte familiar 

inadequada nos domínios Afetividade-Consistência (52,0%) e autonomia (58,0%), 

sendo que no domínio Adaptação Familiar, houve uma maior classificação de idosos 

com percepção do suporte familiar adequado (67,3%).  

CONCLUSÃO 

Os idosos da área pesquisada se revelaram uma população 

predominantemente feminina, na faixa etária de 80 a 84 anos e não alfabetizados. Já 

na capacidade funcional houve uma predominância de independência para realização 

das ABVD e nas AIVD foi observada uma dependência. No suporte familiar se 

evidenciou que os idosos possuem comprometimento nos domínios Afetividade-

Consistência e Autonomia. 
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Prevalência de uso de celular no trânsito por condutores de veículos: 
uma mostra de um crescente problema contemporâneo1  
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2
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RESUMO: O uso do celular ao conduzir veículos vem crescendo nos dias atuais, o 
que oferece riscos a segurança de usuários do trânsito, pois aumentam as chances de 
ocorrência de acidentes. O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência de uso de 
celular no trânsito e identificar fatores associados a esse comportamento entre 
condutores de veículos, no município de Jequié, Bahia, em 2013. Foi realizado um 
inquérito domiciliar com 1.407 condutores de veiculos motorizados durante os meses 
de julho a outubro de 2013. Os dados foram coletados através da aplicação de 
formulário estruturado e analisados com estatística descritiva e teste Qui-quadrado, 
com correção para dados com estrutura de dependência. A prevalência de uso de 
celular durante a condução foi de 27,1%, e foram observadas diferenças, 
estatisticamente significantes, nas proporções entre categorias de algumas variáveis, 
como faixa etária, escolaridade, tipo de condutor e envolvimento prévio em AT. 
Sugere-se o desenvolvimento de mais pesquisas para melhor compreender os efeitos 
do uso do celular sobre o risco de acidente. 
 
ABSTRACT: The use of cellphone during driving of vehicles has been increasing 

nowadays, which is a risk to the safety of road users. The aim of this study was to 

estimate the prevalence of cell phone use in traffic and to identify factors associated 

with this behavior with vehicle drivers in the city of Jequié, Bahia, in 2013.It was 

performed a household survey with 1,407 drivers of vehicles during July to October 

2013. The data were collected by applying structured questionnaire and analyzed by 

using descriptive statistics and chi-square test, which has correction for data with any 

dependence structure. The prevalence of cell phone use while driving was 27.1%, and 

was observed differences statistically significant in the proportions between categories 

of some variables such as age, education, driver type and previous involvement in 

traffic accident. It is advisable the development of more research to better understand 

the effects of cell phone use on the risk of accident. 

 
PALAVRAS CHAVE: Acidente de trânsito; Comportamento; Telefones Celulares; 
Veículos Automotores. 
 
KEYWORDS: Traffic Accidents; Behavior; Cell Phones; Motor Vehicles. 
 
 
INTRODUÇÃO:  

Com o avanço da tecnologia, o uso de telefones celulares vem crescendo nos 
últimos anos, o que pode ser explicado pela versatilidade que este oferece às diversas 
atividades cotidianas, como fazer ligações, enviar mensagens de texto e acesso à 
internet. No entanto, o uso desses aparelhos durante a condução de um veículo pode 
oferecer riscos à segurança de vários usuários do trânsito, ao aumentar as chances de 
ocorrência de acidentes (Agüero et al. 2014). 
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 De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é proibida a utilização de 
telefone celular na direção, pois esse ato é um elemento de distração para os 
condutores, aumentando o tempo de resposta no processo de tomada de decisão, 
caso aconteça algo inesperado. Mesmo oferecendo riscos à vida e sendo uma 
infração de trânsito, essa prática vem se tornando constante nos dias atuais (WHO, 
2011; Ilias et al. 2012; Agüero et al. 2014).  

Observa-se que o uso do celular ao conduzir veículos está associado a um 
risco maior de acidentes de trânsito (AT). Alguns estudos estimam que o risco de AT é 
maior entre motoristas que usam celular enquanto dirigem, do que entre aqueles que 
não o ultiliza. Entretanto, o conhecimento sobre a magnitude desta conduta no trânsito 
ainda é precário no Brasil, com escassas pesquisas científicas realizadas no país, 
sendo, por isso, necessários mais trabalhos para identificar e compreender os 
impactos do uso do celular sobre o risco de acidentes de trânsito (WHO, 2011; Ilias et 
al. 2012).  

Diante do exposto, este trabalho objetivou estimar a prevalência de uso de 
celular no trânsito e identificar fatores associados a esse comportamento entre 
condutores de veículos, no município de Jequié Bahia, em 2013. 
 

MATERIAL E MÉTODOS:   

Estudo transversal, descritivo, realizado no município de Jequié, Bahia, no ano 
de 2013, com condutores de veículos motorizados terrestres. Os participantes foram 
selecionados por amostragem aleatória por conglomerado, em estágio único, para a 
qual os Setores Censitários (SC) urbanos constituíram as unidades de seleção. Os 
critérios de inclusão na pesquisa foram: ser morador de domicílio particular da zona 
urbana do município no ano 2013, ter 14 anos ou mais, e referir dirigir qualquer tipo de 
veículo a motor. Foram excluídos os moradores de domicílios que se constituíam em 
residência temporária, ou seja, “repúblicas” de estudantes e alojamentos de 
trabalhadores, devido à fase de acompanhamento desta população por um estudo de 
maior abrangência, do qual a presente pesquisa fez parte. Foram sorteados 35 SC, 
onde 1.407 condutores de veículos foram entrevistados em seus domicílios, durante 
os meses de julho a outubro de 2013. As entrevistas foram feitas por uma equipe 
treinada de discentes de graduação da área da saúde, da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, com aplicação de formulário estruturado. A prevalência de uso de 
celular no trânsito foi estimada como a proporção de condutores que referiram usar 
este aparelho durante a condução de veículos, e foi ponderada por meio do 
procedimento svy (survey). As variáveis independentes foram: sexo, idade, estado 
civil, cor da pele, escolaridade, renda pessoal, possui trabalho, tipo de condutor, 
possui carteira nacional de habilitação (CNH), envolvimento em AT na vida, 
envolvimento em AT nos últimos 12 meses e envolvimento em AT como condutor nos 
últimos 12 meses. Os dados foram analisados com o uso do software Stata®, versão 
10.0, com emprego da estatística descritiva e, para verificação de fatores associados, 
foi usado o teste do Qui-quadrado com correção para dependência das observações, 
introduzida pelo desenho amostral de conglomerados. O nível de significância foi 
fixado em 5%. Esta pesquisa seguiu todas as recomendações éticas exigidas e o 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva 
da UFBA (parecer 249.611/2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

O uso de celular durante a condução de veículos foi referido por 380 pessoas, 
o que representou uma prevalência ponderada de 27,1%. Não foram observadas 
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diferenças, com significância estatística, nas proporções do desfecho entre sexo, 
estado civil e cor da pele. Quanto ao uso do celular e a faixa etária observou-se maior 
proporção entre aqueles com idades de 15 a 29 anos (32,9%). Corroborando, Ilias et 
al. (2012), afirmam em seu estudo que, principalmente, os condutores jovens são os 
que mais utilizam o celular ao dirigir e estão mais envolvidos em acidentes de trânsito. 
A proporção de uso de celular também se diferenciou entre estratos de escolaridade e 
renda pessoal, com maior magnitude para o grupo que possuía ensino superior 
completo (36,6%) e que referiram renda superior a quatro mil reais (53,2%), 
demonstrando que as pessoas de maior escolarização e mais abastadas 
materialmente, condições das quais se espera maior acesso à informação, referem 
maior proporção de uma conduta ilegal.  o entanto, para a variável “renda pessoal”, 
faz-se necessária uma ressalva às interpretações, pois 26,3% dos condutores que 
usam o celular enquanto dirigem não informaram a sua renda, o que pode alterar a 
magnitude dos resultados. Ao comparar o uso de celular na direção segundo estratos 
da variável “trabalha no momento”, observou-se maior proporção de uso entre os que 
trabalham (31,6%), com diferença estatisticamente significante. Esse achado pode 
sugerir alguma relação do uso deste aparelho com o trabalho, para resolver questões 
ocupacionais. O uso de celular também apresentou associação com o tipo de 
condutor, sendo referido por 32,0% das pessoas classificadas como “motoristas de 
veículos de quatro rodas”, com possuir C H (com 28,6% entre os que são 
habilitados), e com o envolvimento em AT, seja na condição de qualquer usuário da 
via pública (com proporção de 32,0% entre os que já se envolveram em algum tipo de 
acidente durante a vida, e 38,9% entre aqueles que se envolveram em AT nos últimos 
12 meses), seja na condição de condutor (com proporção de 40,8% entre os que se 
envolveram em AT nos últimos 12 meses). Ilias et al. (2012), reforçam a importância 
da conscientização da população sobre o risco do celular ao dirigir, que além de ser 
uma infração é um fator importante na causação de acidentes de trânsito, com sérias 
consequências. 

 

 

CONCLUSÃO:  

Este estudo demonstrou que o uso de celular ao dirigir é uma prática comum, com 
diferenças importantes entre grupos sociais. Sugere-se a realização de mais estudos 
sobre o tema para melhor compreender este comportamento, ilegal e perigoso, que 
tem se estabelecido como um importante problema contemporâneo para a segurança 
viária, com vistas à prevenção de acidentes de trânsito. 
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A INFLUÊNCIA DA BIOÉTICA E DA ESPIRITUALIDADE NA SAÚDE 

THE INFLUENCE OF BIOETHICS AND SPIRITUALITY IN HEALTH 

Sérgio Donha Yarid , Thaís de Miranda Fortuna, 

RESUMO:A abordagem da espiritualidade na formação dos alunos de graduação e 

futuros profissionais, principalmente os cursos da área de saúde, se constitui uma 

ferramenta importante, pois, além de uma formação técnica/teórica, favorece a 

reflexão dos aspectos sobre espiritualidade nos processos saúde-doença-cuidado bem 

como, a aproximação da realidade do paciente. Objetiva-se oferecer uma reflexão 

sobre a participação da espiritualidade na vida do paciente, desenvolver a percepção 

do estudante para esta nova dimensão da pessoa e suas influências na evolução da 

doença, capacitar o estudante a abordar e trabalhar as angústias espirituais do 

paciente. Além de levar o estudante a uma reflexão sobre a sua crença pessoal e a 

interação com os pacientes nas questões de espiritualidade e permitir ao paciente o 

conhecimento da influência da espiritualidade no processo saúde-doença.  

PALAVRAS-CHAVE: Assistência ao paciente, Espiritualidade, Religião. 

ABSTRACT: The approach of spirituality in the forming of graduate students and future 

professionals, especially health area courses, constitutes an important implement, 

because in addition to a technical/theoretical background, encourages aspects' 

reflection of spirituality in health-disease-careful process as well as the approach of the 

patient reality. The objective is to offer a reflection about the participation of the 

spirituality in the life of the patient, to develop the perception of the student to this new 

dimension of the person and its influence on disease progression, to enable the 

student to approach and work the spiritual anguish of the patient. Besides taking the 

student to a reflection about their personal beliefs and interaction with patients in 

spirituality issues, and to allow the patient to the knowledge of the spirituality influence 

in the health-disease process. 

KEYWORDS: Patient care ,Religion, Spirituality.  

INTRODUÇÃO 

Atualmente o conceito de saúde vai além do definido pela Organização Mundial de 

Saúde, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades, abrange várias dimensões que fazem parte do 

ser humano, como a física, emocional, mental, social e espiritual do ser humano. 

Neste sentido, reforçam-se cada vez mais os questionamentos quanto à influência da 

espiritualidade nas condições de saúde. As relações entre espiritualidade e saúde têm 

despertado um crescente interesse na comunidade acadêmica e na população em 

geral.  

 Segundo Guimarães e Avezum (2007), a influência da religiosidade/espiritualidade 

tem demonstrado potencial impacto sobre a saúde física, definindo-se como possível 

fator de prevenção ao desenvolvimento de doenças, na população previamente sadia, 
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e eventual redução de óbito ou impacto de diversas doenças. Diante do exposto, a 

abordagem da espiritualidade na formação dos alunos de graduação e futuros 

profissionais, principalmente os cursos da área de saúde, se constitui uma ferramenta 

importante, pois, além de uma formação técnica/teórica, favorece a reflexão dos 

aspectos sobre espiritualidade nos processos saúde-doença-cuidado bem como, a 

aproximação da realidade do paciente. 

 

MÉTODO (sujeitos/instrumentos/procedimentos) 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa de corte transversal.  As atividades 

serão desenvolvidas nas residências de pacientes sob internação domiciliar, no 

Hospital Geral Prado Valadares, na Clínica de Fisioterapia e Módulo de Odontologia 

da UESB. Os sujeitos das pesquisas serão pacientes sob internação domiciliar, no 

Hospital Geral Prado Valadares, na Clínica de Fisioterapia e Módulo de Odontologia 

da UESB.O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa através da 

Plataforma Brasil, de acordo com a Resolução 466/12 do Ministério da Saúde.  

DISCUSSÃO/ RESULTADOS 

Foi promovida uma reflexão sobre a participação da espiritualidade na vida do 

paciente e suas influências na evolução da doença; sobre   crença pessoal e a 

interação com os pacientes nas questões de espiritualidade. Inicialmente o projeto foi 

iniciado pelo orientador Sérgio Donha Yarid e três bolsistas (sendo dois pertencentes 

ao grupo da FAPESB). Com o aprofundamento teórico da temática, surgiram 20 

voluntários, sendo alguns ligados ao doutorado da UESB, mestrado e graduandos dos 

cursos de fisioterapia, odontologia e enfermagem.  Semanalmente, o grupo fazia 

reuniões todas às quartas-feiras, para realizar apresentações ligadas ao tema, e 

promover uma discussão. A partir destes temas debatidos e das coletas de dados 

realizadas conforme programação, foram realizados 20 manuscritos, entre os que já 

foram concluídos e os que estão em andamento. Foram criados alguns conceitos de 

espiritualidade por parte do membros do grupo e realizadas e foram realizadas duas 

palestras abertas à comunidade com o objetivo de difundir a relevância e 

conhecimento da temática. As palestra foram intituladas: 1. “A influência da 

espiritualidade no comportamento ético dos discentes e docentes na universidade” 

ministrada pelo bispo José  Dom Ruy Gonçalves. 2  “Saúde e espiritualidade : 

evidências científicas”, ministrada pelo médico Dr e m neurologia Giancarlo Lucchetti 

da UNIFESP.  As etapas ( Coleta, tabulação,manuscritos) foram realizadas de acordo 

com o cronograma e como resultado dessas coletas e discussões sobre a temática, 

foram realizados 20 manuscritos pelo grupo de espiritualidade ( mestrandos, 

dourandos e graduandos), entre os já concluídos e os que estão em andamento. 

CONCLUSÃO 

A espiritualidade surge como um instrumento no amparo a pessoas acometidas por 

doenças, a profissionais e familiares.   É um termo muito confundido com a 

religiosidade, o que mostra o desconhecimento da comunidade sobre a temática e 
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suas influências, não só no processo saúde-doença, mas também, na construção de 

uma sociedade mais humanizada. O termo espiritualidade refere-se a forma peculiar 

que cada indivíduo tem de lidar com as situações, sejam elas referentes ao próximo ou 

a si mesmo. Está relacionado ao conceito de alteridade, já que a espiritualidade busca 

humanizar as pessoas e promover um reforma íntima.  É ainda um tema pouco 

explorado e pesquisado. 
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RESUMO  
O objetivo deste estudo é identificar os fatores associados à capacidade 

funcional em idosos frágeis e não frágeis residentes em município de baixo índice de 
desenvolvimento humano. O estudo é descritivo, analítico, com corte transversal, de 
base populacional e domiciliar. Foi realizado com idosos residentes no município de 
Lafaiete Coutinho, com idade igual ou superior a 60 anos, classificados segundo 
critérios de fragilidade, que incluem perda de peso, fraqueza muscular, baixa 
resistência e energia, lentidão no teste de caminhada e baixo nível de atividade física. 
Foi baseado no questionário da Pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento - 
SABE, incluindo o Questionário Internacional de Atividade Física– IPAQ e a Escala de 
Depressão Geriática de Yersavage-GDS 15. Realizou-se a análise descritiva das 
variáveis, seguido pelo teste qui-quadrado, adotando-se significância de 5% (α=0,05). 
A pesquisa foi constituída por 277 idosos, destes 155 mulheres (56,0%) e 122 homens 
(44,0%), com média de idade de 74,5 anos ± 9,7; sendo 63 idosos (22,7%) frágeis e 
214 não frágeis (77,3%). Conclui-se que a capacidade funcional de idosos frágeis 
associou-se as variáveis auto-percepção de saúde, número de medicamentos, IMC e 
atividade física. Já nos idosos não frágeis a capacidade funcional associou-se ao 
sexo, número de doenças crônicas, número de medicamentos, sintomas depressivos e 
atividade física. 
 
PALAVRAS CHAVE: Idoso; Saúde do Idoso; Atividades Cotidianas; Fatores de risco; 
Idoso Fragilizado; Estudos Transversais. 

 
Factors associated with functional capacity in frail and no frail elderly resident in 

the municipality of low human development index 
 

ABSTRACT 
The aim of this study is to identify the factors associated with functional capacity 

in frail and no frail elderly residents in the municipality of low human development 
index. The study is descriptive, analytical, cross-sectional, population and household 
basis. It was carried out with the elderly residents in the city of Lafaiete Coutinho, aged 
over 60 years, classified according to the fragility of criteria, which include weight loss, 
muscle weakness, low resistance and energy, slow in walking test and low physical 
activity. Was based on the questionnaire Saúde, Bem Estar e Envelhecimento - SABE, 
including the International Activity Questionnaire IPAQ physically and Geriatric 
Depression Scale-GDS Yersavage 15. We conducted a descriptive analysis of the 
variables, followed by chi-test Square, adopting a significance level of 5% (α = 0.05). 
The survey consisted of 277 elderly, 155 of these women (56.0%) and 122 men 
(44.0%) with mean age of 74.5 years ± 9.7; 63 elderly (22.7%) and 214 no frail 
(77.3%). It is concluded that the functional capacity of frail elderly is associated with 
self-perceived health status, number of drugs, body mass index, and physical activity 
variables. Already in no frail elderly functional capacity was associated with sex, 
number of chronic diseases, number of medications, depressive symptoms and 
physical activity. 
 
KEYWORDS: Aged; Health of the Elderly; Activities of daily living; Risk factors; Frail 
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Elderly; Cross-Sectional Studies. 
INTRODUÇÃO  
A capacidade funcional é descrita como uma forma de avaliação geriátrica 

eficiente, ao se basear de forma ampla e interdisciplinar ao estado de saúde, 
considerando a habilidade que os idosos apresentam para realizar tarefas que fazem 
parte do cotidiano do ser humano, decidindo e atuando em suas vidas de forma 
independente3. Porém, considera-se um desafio a ser enfrentado, tendo em vista a 
heterogeneidade do processo de envelhecimento e as influências dos diferentes 
fatores que afetam a vida dos idosos, dos seus familiares e da sociedade4,6. 

Paralelo às condições próprias do envelhecer pode ocorrer a síndrome da 
fragilidade, que se caracterizada pelo declive acumulado de múltiplos sistemas 
fisiológicos, o que torna o organismo mais vulnerável a efeitos adversos7. Desta forma, 
ao atingir um limiar de declínio de um ou mais sistemas é desencadeado uma cascata 
de desregulação em vários outros sistemas, podendo gerar condições de 
comorbidade, incapacidade e dependência13. 

Múltiplos fatores positivos e negativos parecem estar interrelacionados com o 
desempenho da capacidade funcional no idoso e determinadas condições, como o 
acesso à informação, à educação, à cultura e a região onde residem podem 
apresentar influência no processo de envelhecimento4,6.  

Investigar o comportamento destes fatores, em condições de fragilidade ou 
não, apresenta-se como uma lacuna do conhecimento num período de 
envelhecimento populacional mundial onde as comunidades possuem aspectos 
sociodemográficos e culturais peculiares. 

Assim, o objetivo deste estudo é identificar os fatores associados à capacidade 
funcional em idosos frágeis e não frágeis residentes em município de baixo índice de 
desenvolvimento humano. 
 

METÓDOS 
Trata-se de um estudo descritivo e analítico, com delineamento transversal, 

sendo o prosseguimento da pesquisa epidemiológica de base populacional e 
comunitária cujo título é “Estado nutricional, comportamentos de risco e condições de 
saúde dos idosos de Lafaiete Coutinho-BA”. 

Foi realizado com os idosos residentes no município de Lafaiete Coutinho, com 
idade igual ou superior a 60 anos, moradores da zona urbana, que fossem 
classificados segundo critérios de fragilidade, propostos por Fried et al. (2001). 

Um formulário próprio foi usado e aplicado por meio de entrevista individual no 
domicílio, baseado no questionário usado na Pesquisa Saúde, Bem-Estar e 
Envelhecimento – SABE1. 

A fragilidade foi utilizada como variável de estratificação, utilizando seu fenótipo 
para as classificações de frágil e não frágil da população do estudo.  Enquanto a 
capacidade funcional foi considerada variável dependente, sendo avaliada através das 
escalas de Katz8 e Lawton9, que apresentam informações direcionadas às atividades 
básicas da vida diária (ABVD) e das atividades instrumentais da vida diária (AIVD).  

Conforme o questionário, os participantes foram interrogados sobre a presença 
de dificuldade ou necessidade de ajuda em cada atividade. Uma escala de 
incapacidade funcional hierárquica foi construída, distinguindo duas categorias: 
independentes e dependentes.  

Variáveis independentes referem-se às características sociodemográficas, 
condições de saúde e fatores comportamentais da população. 

Características sociodemográficas: sexo; grupo etário; escolaridade avaliada 
por saber ler e escrever um recado; arranjo familiar; participação em atividades 
religiosas.  
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Condições de saúde: autopercepção de saúde; queda nos últimos 12 meses; 
número de doenças crônicas; quantidade de medicamentos; sintomas depressivos 
analisado pela Escala de Depressão Geriátrica (GDS); estado cognitivo avaliado pelo 
miniexame do Estado Mental; estado de peso, avaliado por meio do índice de massa 
corporal (IMC). 

Fatores comportamentais: consumo de bebidas alcoólicas; tabagismo; 
atividade física habitual, avaliada pelo International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ), versão longa. 

Foi realizada análise descritiva das variáveis e, posteriormente, o teste qui-
quadrado, adotando-se significância de 5% (α=0,05). Os dados foram analisados no 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 21.0. 

Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Protocolo no 491.661/2014). 

 
RESULTADOS  
A pesquisa foi constituída por 277 idosos, dentre os quais 155 mulheres 

(56,0%) e 122 homens (44,0%), com média de idade de 74,5 anos ± 9,7. Foram 
classificados como frágeis 63 idosos (22,7%) e 214 como não frágeis (77,3%).  

Foi possível perceber igual proporção de idosos que se encontravam na faixa 
etária de 60-69 (36,5%) e de 70-79 anos de idade (36,5%), enquanto a população 
longeva correspondeu a 27% do grupo de idosos estudados. A maioria não sabia ler ou 
escrever um recado (62,3%), moram acompanhados (81,5%) e participavam de alguma 
atividade religiosa (96,7%). 

Observou-se que 33,2% referiu melhor, 34,0% igual e 32,8% pior condição de 
saúde comparado a 12 meses anteriores. A maioria referiu acometimento por duas ou 
mais doenças crônicas (45,1%) e apresentou peso adequado (43,4%).  

Os percentuais mais elevados foram percebidos na ausência de quedas no 
último ano (80,0%), no uso de dois ou mais medicamentos (60,9%), ausência de 
sintomas depressivos (83,3%), no não comprometimento do estado cognitivo (73,2%). 

Quanto aos fatores comportamentais, maiores proporções de idosos estão entre 
os que ingerem bebida alcoólica até um dia por semana (91,7%), já fumou cigarro e não 
fuma mais (47,1%), e apresentam nível de atividade física normal (71,5%). 

No que se refere a análise dos fatores sociodemográficos, comportamentais e de 
condições de saúde e a associação com a capacidade funcional de idosos classificados 
como frágeis7, houve uma relação de dependência entre a capacidade funcional e as 
variáveis auto-percepção de saúde (p=0,043); número de medicamentos (p=0,053); IMC 
(p=0,030) e atividade física (p=0,036). 

A análise das variáveis independentes e sua associação com a capacidade 
funcional de idosos não frágeis apresentou associação significativa para as variáveis 
sexo (p=0,006); número de doenças crônicas (p=0,022); número de medicamentos 
(p=0,007); sintomas depressivos (p=0,018) e atividade física (p=0,011). 

O sexo mostrou-se associado à capacidade funcional dos idosos não frágeis. 
As mulheres são a maioria em grupo de idosos e, apesar de terem maior expectativa 
de vida, apresentam maiores limitações ou maior perda da capacidade funcional12. 
Outros estudos indicam associação semelhante e relatam que os as mulheres mais 
prováveis de apresentar maior prejuízo funcional do que os homens2,11,12. 

Estudos revelam que o aumento no número de doenças crônicas está 
diretamente relacionado com maior incapacidade funcional5,10,12. Essa associação foi 
obtida para os idosos não frágeis do presente estudo.  

A capacidade funcional apresentou uma associação com o número de 
medicamentos utilizados, tanto de indivíduos frágeis quanto para os não frágeis. 
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Dados da literatura mostram que esse perfil vem se mostrando uma constante nos 
estudos atuais, uma vez que a população idosa se encontra mais suscetível a 
condições de agravo da saúde, utilizando com maior frequência serviços de saúde e 
medicamentos4,6. 

 
CONCLUSÃO 
Diante dos resultados obtidos, pôde-se concluir que a capacidade funcional de 

idosos frágeis associou-se as variáveis auto-percepção de saúde, número de 
medicamentos, IMC e atividade física. Já nos idosos não frágeis a capacidade 
funcional associou-se ao sexo, número de doenças crônicas, número de 
medicamentos, sintomas depressivos e atividade física. 
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RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi verificar a prevalência de quedas e sua 
associação com a capacidade funcional no ano de 2014 em idosos residentes em 
comunidade. Métodos: Trata-se de um estudo transversal composto por idosos com 
idade ≥60 anos, moradores da zona urbana do município de Lafaiete Coutinho-Bahia, 
Brasil. A coleta de dados, foi domiciliar através de questionário com informações 
sociodemográficas, condições de saúde, fatores comportamentais, ocorrência de 
quedas e limitação funcional avaliada pela escala de Katz. Participaram do estudo 233 
idosos. As associações entre a variável queda e as variáveis respostas foram 
analisadas adotando-se um nível de significância de 5%. Os dados foram tabulados e 
analisados no SPSS. 15.0. Resultados: A prevalência de quedas na população de 
estudo foi de 24,2. O estudo revelou que 38,6% dos idosos são dependentes nas 
ABVD’s. Conclusão: Os dados analisaram que há associação entre quedas e a 
limitação funcional de 69,4% nos idosos residentes em comunidade. 
 

DESCRITORES: Quedas; Capacidade funcional; envelhecimento.   
 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The objective of this research was to assess the prevalence of falls and their 
association with functional capacity in 2014 on elderly residents in the community. 
Methods: This is a transversal study consists of seniors aged ≥60 years living in the 
urban area of the municipality of Lafaiete Coutinho, Bahia, Brazil. Data collection was 
home through a questionnaire with demographic information, health, behavioral factors, 
falls and functional limitations assessed by the Katz scale. Study participants were 233 
elderly. The associations between the variable fall and the variables were analyzed 
adopting a 5% significance level. Data were tabulated and analyzed using SPSS. 15.0. 
Results: The prevalence of falls in the study population was 24.2. The study revealed 
that 38.6% of the elderly are dependent on ABVD's. Conclusion: The data analyzed 
that there is an association between falls and functional limitations from 69.4% in the 
elderly living in the community. 
 

KEYWORDS: Falls; Functional capacity; aging. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é uma realidade na maioria dos países e este 
fato acarreta um conjunto de situações como a ocorrência de quedas1. 

A queda pode ser definida como um deslocamento não intencional do corpo 
para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, 
determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade2.  

Estudo realizado no Brasil em 23 estados contabilizou que 27,6% da população 
idosa sofreram quedas1. Alguns fatores podem ser indicativos para essa prevalência, 
dentre eles, os que mais se destacam são: sexo feminino, idade avançada, ser 
separado ou viúvo, ter baixo nível socioeconômico, quedas recorrentes assim como 
comprometimentos nas atividades de vida diária (AVD) que proporcionam um limite da 
funcionalidade do idoso3. 

A limitação funcional diz respeito à inabilidade que um indivíduo tem de realizar 
de forma autônoma aquelas atividades consideradas fundamentais a sua 
sobrevivência, bem como a manutenção das suas relações sociais4. Acrescenta-se a 
este aspecto, a relevância do estudo com idosos avaliados em seu cotidiano e 
ambiente domiciliar, uma vez que esta é a realidade da maior parte dos idosos 
brasileiros.  

Portanto, este estudo se justifica à medida que proporciona uma análise de 
reflexão sobre as questões socioeconômicas e de saúde de idosos em domicílio, 
examinando a efetuação de políticas públicas gerais que corroborem com as 
condições de saúde e/ou promoção desta para os idosos. Diante deste cenário, o 
objetivo desta pesquisa foi verificar a prevalência de quedas e sua associação com a 
capacidade funcional no ano de 2014 em idosos residentes em comunidade. 

 

MATERIAL E METÓDOS  

 

Este é um estudo transversal que analisou dados da pesquisa epidemiológica 
de base domiciliar, denominada Estado nutricional, comportamentos de risco e 
condições de saúde dos idosos de Lafaiete Coutinho-BA, tendo como local de estudo 
o município de Lafaiete Coutinho. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (nº 064/2012). A 
participação é voluntária, e todos os indivíduos assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido para participarem do estudo. Foi utilizado um formulário próprio, 
baseado no questionário usado na Pesquisa Saúde, Bem Estar e Envelhecimento - 
SABE - (http://hygeia.fsp.usp.br/sabe/Questionario.html) que foi aplicado em sete 
países da América Latina e Caribe5. As seguintes informações foram usadas neste 
estudo: (1) características sócio-demográficas (idade, sexo, escolaridade, composição 
familiar). Todos os residentes na zona urbana com idade ≥ 60 anos (n = 355) foram 
procurados para entrevistas e exames (medidas antropométricas e testes motores). 
Os indivíduos que se recusaram a fazer os testes ou foram considerados incapazes de 
compreender as instruções, devido a problemas cognitivos, foram excluídos das 
análises. Antes de cada teste, o entrevistador explicou e demonstrou a tarefa. A queda 
(variável dependente) foi obtida a partir do quesito “Teve alguma queda nos últimos 12 
meses? (não, sim)”. A capacidade funcional (variável independente) foi mensurada a 
partir da escala de Katz et al.6 que avalia as ABVD’s. A variável ABVD’s foi 
dicotomizada, utilizando-se ponto de corte 4/5,de maneira que foram considerados 
independentes nas ABVD´s os idosos com pontuação igual ou inferior a quatro pontos, 
e dependentes aqueles com escore maior que quatro pontos. As associações entre as 
variáveis respostas e a variável explanatória foram verificadas mediante a obtenção de 



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 
807 

 

estimativas brutas e ajustadas das razões de prevalências, por ponto e por IC 95%, 
por meio do modelo de regressão de Poisson. Nas análises brutas, as prevalências de 
baixos níveis de capacidade funcional foram calculadas para cada categoria da 
variável explanatória, e o nível de significância foi testado por meio do teste de Wald 
para heterogeneidade. Para as análises ajustadas, foram incluídas as variáveis que 
apresentarem significância estatística de pelo menos 20% (p ≤ 0,20) nas análises 
brutas7. Em todas as análises o nível de significância adotado foi de 5% (α = 0,05). Os 
dados foram tabulados e analisados no The Statistical Package for Social Sciences 
para Windows (SPSS. 15.0, SPSS, Inc, Chicago, IL). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        Participaram do estudo 233 idosos. Em que 130 (55,8%) eram mulheres e 103 
(44,2%) eram homens. A faixa etária mais frequente (40,3%) foi de 70-79 anos. A 
tabela 1 mostra a distribuição dos idosos de acordo com variáveis sociodemográficas, 
condições de saúde e fatores comportamentais. Foram classificados como 
dependentes para atividades básicas e instrumentais da vida diária 21,0% dos idosos.   
 

Tabela 1. Características da população. Lafaiete Coutinho-BA, Brasil. 2014.  

Variáveis % 

resposta 

 

N 
 

% 

 

Sexo 100   

   Feminino  130 55,8 

   Masculino  103 44,2 

Sabe ler e escrever 98,3   

   Sim  76 33,2 

   Não   153 66,8 

Capacidade Funcional 100   

   Independente  131 56,2 

   Dependente para AIVD*  53 22,7 

   Dependente para ABVD e AIVD*  49 21,0 

Arranjo familiar 99,6   

   Sozinho  41 17,7 

   Acompanhado  191 82,3 

Grupo Etário 100   

  60-69  57 24,5 

  70-79  94 40,3 

  >80  82 35,2 

Quedas 94   

   Sim  53 24,2 

   Não  166 75,8 

 

*ABVD’s, atividades básicas da vida diária. AIVD’s, atividades instrumentais da 

 vida diária. 
 

O estudo revelou que 24,2% dos idosos sofreram quedas no último ano. A 
tabela 2 mostra a associação da ocorrência de quedas com a variável Capacidade 
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funcional. Os resultados sugerem que 69,4% da população do estudo é dependente 
nas atividades da vida diária quando associadas a quedas em que 38,6% da 
população foi considerado dependente nas ABDV’s. O estudo de Parreira et al.8 revela 
que a ocorrência de quedas em idosos pode acarretar em lesões graves 
impossibilitando o indivíduo de realizar até mesmo atividades básicas cotidianas.  
 

Tabela 2 – Associação entre a ocorrência de quedas nos últimos 12 meses e 
Capacidade Funcional. Lafaiete Coutinho-BA, Brasil. 2014.  

Variável Quedas 

% p-valor 

Capacidade Funcional  0,005 

   Independente 16,3  

   Dependente para AIVD’s* 30,8  

   Dependente para ABVD’s* 38,6  

ABVD’s, atividades básicas da vida diária. AIVD’s, atividades instrumentais da vida 

diária. 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados expostos pode-se concluir que há associação entre 
quedas a dependência funcional nas atividades básicas da vida diária em idosos 
residentes em comunidade. 
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CÁRIE DENTARIA EM USUÁRIOS DE DROGAS EM RECUMPERAÇÃO 

Dental caries in drug users in recuperation process 
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RESUMO  
RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a prevalência e severidade da doença cárie 
dental em adultos, usuários de drogas institucionalizados em clínicas de recuperação. 
Trata-se de estudo epidemiológico transversal, descritivo, realizado com uma amostra 
de conveniência dos indivíduos em tratamento da dependência química de drogas 
lícitas e ilícitas em centros de recuperação nos municípios de Barra do Choça, 
Brejões, Jequié e Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado da Bahia, que 
aceitaram participar do estudo. Utilizou-se formulário com questões sociodemográficas 
acerca do consumo de drogas lícitas e ilícitas. Para avaliar a cárie dentária empregou-
se o índice CPO-d, sendo todas as unidades dentarias avaliadas com sonda da OMS 
modelo proposta pela OMS e espelho bucal plano. Os dados foram tabulados em 
duplicata e analisados no programa Excel. Foram avaliados 74 indivíduos, com idade 
entre 18 e 64 anos, sendo a média de idade de 35,4 (Dp±10,6) anos. Verificou-se que 
dentro da amostra 64% dos indivíduos são solteiros, 97% escovam os dentes 3 vezes 
ao dia, utilizando creme dental e 65% não faz uso de fio dental pelo menos uma vez 
por dia. A prevalência da cárie foi de 98,6%, sendo a média do CPO-d de 15,7 
(Dp±7,39). Em indivíduos de 18 a 34 anos a média do CPO-D foi 12 (Dp±6,7) e aos 35 
a 64 anos 19,8 (Dp±5,7). Quanto a dentição verificou-se que 47, 3% (n=1030) dentes 
estavam sadios e 52,6% (n=1147) haviam sido acometidos pela cárie. Dentre os 
dentes acometidos pela doença cárie, 39,8% (n=457) estavam cariados, 44,4% 
(n=510) perdidos e 15,6% (n=180) obturados. Em usuários de drogas 
institucionalizados a prevalência de cárie é elevada. Prevaleceram os dentes 
acometidos pela cárie, e dentre estes os perdidos foram o mais frequente. 
 
Palavras chave: Drogadição, saúde bucal, cárie dental 
ABSTRACT 
ABSTRACT: This study aimed to evaluate the prevalence and severity of dental caries 
in adults, institutionalized drug users in recovery clinics. It is cross-sectional, 
descriptive epidemiological study of a convenience sample of individuals in drug 
treatment of legal and illegal drugs in recovery centers in the municipalities of Shack 
Bar, Brejões, Jequié and Vitoria da Conquista, in the southwest region the state of 
Bahia, who agreed to participate. We used form with sociodemographic questions 
about the use of licit and illicit drugs. To assess tooth decay, we used the CPO-D 
index, with all dental units valued probe WHO model proposed by WHO and dental 
mirror. The data were tabulated and analyzed in duplicate in Excel. They evaluated 74 
individuals, aged between 18 and 64 years, with a mean age of 35.4 (SD ± 10.6) years. 
It was found that in the sample 64% of individuals are single, 97% brush their teeth 
three times a day using toothpaste and 65% do not make flossing at least once per 
day. The prevalence of caries was 98.6%, the average CPO-d of 15.7 (SD ± 7.39). In 
individuals 18-34 years DMFT average was 12 (SD ± 6.7) and 35 to 64 years 19.8 (SD 
± 5.7). The dentition was found that 47% 3 (n = 1030) were healthy teeth and 52.6% (n 
= 1147) were affected by caries. Among the teeth affected by caries, 39.8% (n = 457) 
were decayed, 44.4% (n = 510) lost and 15.6% (n = 180) filled. On user 
institutionalized drugs caries prevalence is high. Prevailed teeth affected by decay, and 
among these the lost were the most frequent. 
Keywords:Drug addiction, oral health, dental caries. 
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INTRODUÇÃO  
A dependência a drogas é uma doença complexa, sendo caracterizada por 

uma busca compulsiva e algumas vezes incontrolável pelas drogas, sendo que seu 
uso persiste mesmo diante de consequências extremamente negativas. Estudos 
epidemiológicos apontam que este fenômeno tem ganhado um problema dimensional 
na Saúde Pública (BARROS; PILLON, 2006).  

Cada substância de abuso, lícita ou ilícita, tem seu poder devastador sobre os 
tecidos bucais (COLODEL et al., 2008). Estudos revelam que a ação local das drogas 
na cavidade bucal apresentam efeitos deletérios, resultando em elevado número de 
dentes cariados, perdidos, obturados e com extração indicada (CPO-D), gengivite, 
halitose, estomatite, bruxismo, desgaste dentais, queilite angular, dentre outros 
(GUPTA et al., 2012) e também distúrbios periodontais de rápida evolução, que podem 
estar relacionados com deficiências nutricionais e negligência da higiene pessoal 
(PÉRET; BONATO, 2008; GUPTA et al., 2012).  

Considerando que os usuários de drogas apresentam maior risco de ter a saúde 
bucal comprometida por apresentarem acesso limitado a cuidados odontológicos, dieta 
pobre, hábitos de higiene oral deficiente, falta de cuidado com a saúde bucal e saúde 
geral (Horst et al., 1996; Sheridan et al., 2001; Friedlanderet al., 2003; Robinson et al., 
2005; Johnson et al., 2008; Morioet al., 2008; Laslettet al., 2008; Barbadoroet al., 
2008), este estudo objetivou avaliar a prevalência e severidade da cárie dentária em 
adultos dependentes de drogas lícitas e ilícitas institucionalizados em centros de 
recuperação existentes em cidades da região sudoeste do estado da Bahia. 
 
MÉTODO  

Trata-se de um estudo epidemiológico, de corte transversal, descritivo, 
realizado com uma amostra de conveniência dos usuários de drogas lícitas e ilícitas 
institucionalizados em 6centros de recuperação existentes nas cidades de Poções, 
Barra do Choça, Vitória da Conquista e Jequié, situadas na região Sudoeste do Estado 
da Bahia,  

Inicialmente foi solicitado aos usuários de drogas lícitas e ilícitas 
institucionalizados nestes centros de recuperação que se dirigissem a uma sala na 
qual os pesquisadores explicaram os objetivos da pesquisa e a forma como se daria a 
coleta dos dados. 

Em seguida foram identificados aqueles que aceitaram o convite, sendo 
excluídos os indivíduos que apresentavam doença sistêmica, os com ausência de 
todos os dentes índices utilizados na avaliação periodontal e os submetidos a 
tratamento periodontal nos últimos três meses. Os usuários de drogas 
institucionalizados que atenderam aos critérios de seleção foram convidados a assinar 
cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Inicialmente os indivíduos responderam a um formulário e logo após passaram 
por um exame clínico da cavidade bucal, sendo este realizado por um examinador 
padronizado, em ambiente com iluminação natural adequada, estando os participantes 
sentados com a cabeça apoiada em uma parede. Para realizar os exames utilizou-se 
sonda periodontal modelo OMS, espelho odontológico plano nº4 e gaze esterilizados. 
Para mensurar a doença cárie e a necessidade de tratamento odontológico utilizou-se 
o índice CPO-D, sendo os códigos e critérios empregados os recomendados pela 
OMS.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No período de realização do estudo, nos seis centros de tratamento para 
dependentes de drogas licitas e ilícitas existentes em municípios da região sudoeste 
da Bahia, 74 indivíduos concordaram em participar do estudo. Todos os indivíduos 
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avaliados são do sexo masculino, visto que estas instituições eram específicas para 
homens. A idade dos indivíduos variou entre 18 e 64 anos, sendo a média de 34,6 
anos (Dp±10,0). Entre os usuários de drogas avaliados 64% são solteiros e 66% não 
concluíram o ensino fundamental. Dados próximos foram identificamos em estudo 
realizado na cidade de Porto Alegre-RS, onde foram avaliados 32 usuários com idade 
de 18 a 49 anos, em regime de internato, sendo todos do sexo masculino, com média 
de idade de 27,65 anos, 34,7% não completaram o ensino fundamental e 81% eram 
solteiros. (SCHEFFER et al., 2010) 

Ao avaliar o consumo de drogas lícitas e ilícitas verificamos que 39% dos 
usuários entrevistados relataram o consumo de tabaco, 50% para o álcool, 37% 
maconha, 34% cocaína e 29% crack, enquanto no estudo de Sheffer et al, 2010 os 
autores informaram que 76,5 relataram o consumo de álcool, 53% cocaína, 37% 
maconha. Possivelmente os maiores percentuais de consumo de drogas, tanto lícitas 
quanto ilícitas foram maiores na cidade de Porto Alegre, por estarem avaliando uma 
população de um grupo etário mais jovem e ainda diferenças no poder aquisitivo da 
população da região sul ser maior do que o da região nordestes,  

Quanto a ocorrência da doença cárie entre os usuários avaliados por este 
estudo percebe-se que a prevalência foi de 98,6%, e a média do CPO-d foi de 15,7 
(dp±7,39). Valor alto da prevalência da doença cárie foi também identificado em 
estudo realizado na cidade de Bauru-SP, no qual foram avaliados 102 usuários de 
drogas com idade superior a 16 anos, também em regime de internato, onde a média 
do CPO-d foi de 14,8. (Ribeiro et al., 2002). 

Entre os indivíduos examinados, 52,6% dos dentes foram acometidos pela 
doença cárie e 47,4% encontravam-se hígidos. Entre aqueles com idade entre 18 e 34 
anos 68,6% dos dentes encontravam-se hígidos, e entre os 35 a 64 anos 58,9% dos 
dentes tiveram experiência de cárie. A média do CPO-d aos 18 a 35 anos foi de 12,07, 
e dos dentes acometidos pela doença cárie 49,68% estão cariado e 30% perdidos. 
Corroborando identificamos estudo realizado com 108 indivíduos de ambos os sexos 
com idade variando de 21 a 60 anos (idade média de 41±9,95 anos) a média do CPO-
d foi 17,1, e predominam os dentes cariados (CIESIELSKI et al., 2013). Já aos 35 a 64 
anos a média do CPO-d é elevada, 19,88, com predomínio dos componentes cariados 
ou perdidos (Ribeiro et al., 2002). 

Neste estudo identificamos que 30% dos usuários nunca procuraram o serviço 
odontológico. Outros estudos (Horst et al., 1996; Sheridan et al., 2001; Friedlanderet 
al., 2003; Robinson et al., 2005; Johnson et al., 2008; Morioet al., 2008; Laslettet al., 
2008; Barbadoroet al., 2008).realizados com população também institucionalizados 
revelam que o risco destes indivíduos ter a saúde bucal comprometida é maior em 
função do acesso limitado a cuidados odontológicos, dieta pobre, hábitos de higiene 
oral deficiente, falta de cuidado com a saúde bucal e saúde geral. 

 
CONCLUSÃO 

Entre os usuários de drogas lícitas e ilícitas institucionalizados a prevalência de 
cárie é alta, prevaleceram os dentes acometidos pela cárie. Dentre os dentes 
acometidos pela doença os perdidos foram o mais frequente. Considerando o quando 
encontrado faz-se necessário ofertar a estes indivíduos acesso aos serviços de 
atenção a saúde bucal. 
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VITÓRIA DA CONQUISTA: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

EDIFICADO NA PRAÇA TANCREDO NEVES E O AGENDAMENTO DA 

NOTÍCIA 

Barbosa, Alan 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- Uesb. 
 

RESUMO : 

O presente artigo pretende discutir a preservação do patrimônio edificado na Praça 

Tancredo Neves, em Vitória da Conquista – BA, bem como o papel da mídia local na 

difusão de ideias de conservação do referido lugar para a população. O texto está 

subdividido em tópicos, o primeiro e o segundo falam respectivamente sobre o 

conceito de arquitetura e o histórico da Praça Tancredo Neves. O último tópico 

consiste na análise da cobertura da mídia local, visando perceber se os principais 

veículos de comunicação da cidade dão atenção à preservação do patrimônio 

edificado em suas reportagens, contribuindo ou não para a discussão do referido tema 

entre a população. Para isso foi usado como base a teoria da agenda setting. Nesse 

sentido, este trabalho visa criar possibilidades para novos olhares e novos diálogos 

nos estudos da temática abordada. 

 

PALAVRA-CHAVES:  Vitória da Conquista; Praça Tancredo Neves; 

Preservação; Arquitetura; Agenda Setting 

 

 

INTRODUÇÃO 

Para se falar em arquitetura eclética é preciso levar em consideração a data de 

construção da Obra. Segundo Albernaz (2000), o estilo eclético surgiu no Brasil na 

década de 1910 e teve sua predominância a partir da década de1920, cujo objetivo era 

reutilizar as características das edificações mais antigas provindas do período colonial 

que claramente contribuía para mostrar a simpatia pela corte lusitana. E acrescenta: 

[...] Caracteriza-se pelo uso de elementos da arquitetura colonial, 

como balcões e coberturas da telha-canal com amplos beirais [...] 

Contribui para a divulgação e valorização dos princípios da 

arquitetura lusitana e do patrimônio arquitetônico brasileiro. 

(Albernaz, 2003, p. 407). 

Levando em consideração esse conceito e adaptando-o à realidade Conquistense, 
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podemos identificar diversas casas e sobrados ecléticos, com traços neocoloniais, com a 

alicerceies altos e de base larga, e em sua maioria, com a presença de arabescos, 

pequenas torres e atualmente sem a presença de jardins que eram comuns ao estilo. 

Espaço cobiçado nos primeiros períodos de emancipação, a antiga Praça das 

Borboletas e hoje Praça Presidente Tancredo Neves era o local onde as grandes famílias 

de alto poder aquisitivo e pertencentes à alta cúpula política da época que ali optavam 

em construir as suas residências. Logo, a arquitetura em questão atendia aos anseios 

dessa pequena classe social que só começaria a construir novos estilos arquitetônicos na 

mais importante praça cidade a partir de 1940. 

Como afirmado anteriormente, muitas destas casas já forma demolidas para 

cederem espaços à prédios considerados modernos e também para a abertura de 

estacionamentos rotativos de veículo, ato que tornou-se comum na cidade. Já que, em 

plena ascensão da frota de carros, se tornou bem mais rentável demolir obras antigas, 

em prol da lucratividade.  

Em virtude da época em que foram erguidas, a maioria de suas construções 

classificam-se como edificações ecléticas. Entende-se a arquitetura eclética aquelas 

edificações compostas de vários elementos construtivos, provindos de dois ou mais 

estilos de origens distintos e que de alguma maneira auxilia na exposição dos efeitos 

decorativos. Para Lima e Albernaz (1988, p.208) “este estilo é frequentemente utilizado 

em residências construídas até o inicio do século XX e sua expansão se deu devido a 

popularização destes elementos arquitetônicos em edifícios públicos”. 

 

A ARQUITETURA ECLÉTICA DA PRAÇA TANCREDO NEVES E 

IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO 
 
 

Debates sobre patrimônio cultural, onde se insere o patrimônio edificado, se 

tornaram comuns na sociedade contemporânea, especialmente no que refere a 

importância da preservação da memória. Porém, mesmo existindo essas discussões, está 

cada vez mais perceptível a degradação e demolição da arquitetura eclética, levando a 

uma série de conflitos sobre o que e o porquê de se preservar. Como afirma Carlos 
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Lemos em “O que é Patrimônio Histórico” de 1981: 

Preservar não é só guardar  uma coisa, um objeto ou construção, um 

miolo  histórico de uma cidade velha. Preservar é manter vivos, 

mesmo que alterados, usos e costumes populares [...]. Devemos então, 

de qualquer maneira, garantir a compreensão de nossa memória social 

preservando o que for significativo dentro do nosso vasto repertório de 

elementos componentes do Patrimônio Cultural. (LEMOS, 1981, 

p.19). 

Françoise Choay (2006), segue a mesma definição de Lemos (1981), ao afirmar 

que arquiteturas e espaços públicos não devem ser fixados apenas por uma ideia rígida 

de conservação . Porém, devemos sempre manter a sua dinâmica social. Desta maneira, 

surgem diversos questionamentos para se perceber a importância da cidade e do seu 

texto urbano, já que ela vive em constantes transformações como, por exemplo, a que 

decorre da convivência entre o velho e o novo em um período que a efervescência da 

construção civil se tornou a principal fonte econômica da cidade mesmo em meio a crise 

econômica mundial, as frustrações “e os traumatismos causados pela urbanização 

selvagem e pelo urbanismo ‘civilizado’ do Congresso Internacional da Arquitetura 

Moderna servem à causa da conservação” (CHOAY, 2006: p.9; 10). E completa: 

Quaisquer que sejam as transformações, a morada do homem guarda 

algo do templo e de seu caráter sagrado. Nela sempre se veneram os 

ancestrais, perseguem-se os sonhos, cada um procura obscuramente 

seus deuses. As sociedades antigas e a Idade Média haviam 

compreendido isso muito bem. Viam na arquitetura uma linguagem 

que exprimia correspondências entre o equilíbrio das pedras e o da 

alma. Por isso exigiam que a grande arte fosse mais que um saber 

(savoir), uma sabedoria (sogesse).( CORBUSIER, 1971, p.126) 

 Sendo a terceira maior cidade do Estado da Bahia, Vitória da Conquista é 

considerada a capital do Sudoeste baiano, atendendo cerca de 80 outras cidades da 

região baiana e mais 16 do norte de Minas Gerais, e possui uma área de 

aproximadamente 3,743 km² que corresponde a 7,5% do território baiano e uma 

população residente de 340.199 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o IBGE (2013). 

Hoje, com 179 anos, a cidade possui cerca de 70 bairros, além de vários 

loteamentos disponíveis à população. Como citado anteriormente, a cidade encontra-se 

em um momento de grande crescimento populacional e econômico, causando 
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transformações significativas na estrutura edificada.  Podendo ser identificados como 

tais transformações, as diversas construções de casas antigas, como o templo da 

Segunda Igreja Batista, localizadas na Avenida Lauro de Freitas e também de um 

casarão localizado na Rua dois de Julho que até o inicio de janeiro de 2015 

“embelezava” e retinha um pouco da memória da cidade, apesar das péssimas condições 

de conservação em que se encontrava.  Caso as edificações antiga da cidade de Vitória 

da Conquista continuem sendo demolidas e degradas, a cidade poderá perder parte da 

sua história. Daí a necessidade de questionarmos: poderia uma cidade com mais de 170 

anos de acontecimentos sociais, culturais, artísticos e políticos viverem sem a sua 

memória/lembranças dos homens que de alguma forma ajudaram na sua construção ou 

municipalização?  Sobre isso, o arquiteto Le Corbusier (1971), afirma que o 

comportamento dos homens também procede de movimentos análogos. Matos; Souza 

(2010), afirma que as arquitetônicas são produzidas e desenvolvidas por todas as 

comunidades humanas de acordo com seu tempo, espaço geográfico e finalidade. E 

reafirma: “São modelos particulares de expressão e linguagem, que  representam 

diferentes grupos sociais e profissionais” (Matos; Sousa, 2010, p.120). 

Podemos afirmar que esvaziar a cidade de suas construções mais antigas, além 

de renegar o seu passado, significa a não aceitação dos homens que a construíram 

O que se percebe é que muitas construções, hoje identificadas como ecléticas e 

até mesmo mais antigas vem sendo demolidas para darem, lugar à prédios comerciais, 

quando não, a estacionamentos. Deste modo, fica perceptível que a população local, 

juntamente com seus governantes, ainda não cultua a importância de resguardar a 

memória da cidade para que as gerações futuras possam entender os acontecimentos do 

passado através de estudos no presente. O que também merece ser destacado é que 

algumas edificações da década de 1920 e que estão sob responsabilidade do governo 

municipal já se encontram degradadas como por exemplo a casa onde hoje funciona o 

Projeto Melhor Idade também situada na Praça Tancredo Neves, no centro da cidade. 

Datada do mesmo período e logo ao lado, existe uma construção particular que merece 

o mesmo cuidado, visto que sem o zelo dos proprietários, e  constante ação do clima, a 

construção está perdendo as principais características comuns às demais casas da Praça 

Tancredo Neves, local onde se encontram e dá acesso a vários departamentos públicos.  
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Sem contar que muitas destas casas já estão sendo modificadas para atender às 

necessidades administrativas e comerciais da atual fase da cidade, visto que já se 

encontram modificadas para atender  as demandas do setor privado e também ao 

público, como é o caso dos locais ocupados pela loja Empório e também da Câmera de 

Vereadores e da Prefeitura Municipal que mesmo não estando na Praça em questão, 

merece toda a atenção no que diz respeito à descaracterização do patrimônio edificado 

cidade. O que para muitos moradores pode representar desenvolvimento no setor 

privado e publico da pequena metrópole. Visto que todas as transformações que 

acontecem nas edificações desta cidade provoca rendimentos no setor da construção 

civil e ao mesmo tempo provoca transformando a área modificada em um lugar 

“dinâmico” animado pelo fluxo de pessoas, veículos e mercadorias decorrentes da 

marcante presença de atividades terciárias. E como afirmado por Vargas e Castilhos 

(2009), os centros das cidades são identificados como um lugar dinâmico da vida 

urbana animados pelo fluxo de pessoas, veículos e mercadorias decorrentes da marcante 

presença de atividades terciárias. 

A Arquitetura: identidade da população 

O mundo contemporâneo vive em constantes transformações. E devido a isso, 

surge a necessidade da preservação do patrimônio cultural, como valorização do 

passado e respeito à memória coletiva das atividades de pessoas que não estão mais 

entre nós, mas que de certa maneira, contribuíram na formação da identidade da 

localidade onde viveram.  Manuel Castells (1996) identifica a “Identidade” em questão 

como uma “Identidade de resistência”, ou seja, quando os atores sociais, encontram-se 

em uma posição de desvalorização, construindo assim, trincheiras de resistências e 

sobrevivência com baseiam em princípios diversos que estão semeados na sociedade: 

[...] Vale-se da matéria-prima fornecida pela história, geografia, 

biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva 

e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho 

religioso. [...] A construção social da identidade sempre ocorre em um 

contexto marcado por relações de poder.(Castells, 1996, p.23;24). 

Craig Calhoun;  por sua vez, afirma que:  

Não temos conhecimento de um povo que não tenha nomes, idiomas 

ou culturas em que alguma forma de distinção entre o eu e o outro, 
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nós e eles, não seja estabelecida... O autoconhecimento- 

invariavelmente uma construção, não importa o quanto possa parecer 

uma descoberta – nunca está totalmente dissociado da necessidade de 

ser conhecido, de modos específicos, pelos outros (Calhoun apud 

Castells, 1996, p.26) 

 A falta de valorização destas construções põe em risco não só a identidade da 

cidade, mas também a realização de uma expressão cultural da população. Isso acontece 

devido a ausência de leis municipais que possam acompanhar os procedimentos para 

conservação, demolição, reformas e tombamento das construções mais antigas não só da 

Praça Tancredo Neves, mas de toda a cidade.   O que se percebe é que sem uma 

legislação fundamentada,  fica difícil de se manter a memória edificada da cidade, 

abrindo um vasto caminho para que construtoras e outros empresários comerciais se 

apropriem das casas mais antigas do centro da cidade afim de demoli-las e construir 

novos ambientes sem expressão alguma, atrelado a modernidade e crescimento da 

cidade. 

Atualmente, uma das construções mais antigas da cidade data o ano de 1910 e 

estabelece o desenvolvimento das relações entre a difusão da arquitetura eclética em 

Conquista e também marca a inauguração da primeira tipografia da cidade e 

posteriormente do primeiro jornal impresso em 1911. Levando-se em consideração a 

necessidade de planejamento podemos afirmar que a busca  pela modernização  da 

cidade acontece a partir dessa data e entender o quanto essas edificações refletiram  os 

acontecimentos que se desenrolavam não só na cidade e na capital do estado. Desta 

maneira, podemos afirmar que a arquitetura eclética conquistense representa uma época 

em que grandes latifundiários, mostravam sua influência e poder através dos arabescos 

que decoravam as paredes e as platibandas de suas casas.   

Portanto, a arquitetura eclética se tornou “testemunha” da história da cidade. 

Assim, Visto que o local onde estas residências se encontram  foram palcos de 

importantes batalhas pelo poder publico da época,  e por possuir suas peculiaridades, 

cada construção possui uma memória única para os moradores mais antigos da cidade e 

também para a própria memória conquistense. Daí a importância da preservação. 

[...] com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalecem(m) 

sobre outras fontes de significados. para um determinado indivíduo ou 
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ainda um ator coletivo pode haver identidades múltiplas. No entanto, 

essa pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na alta 

representação quanto na ação social. [...] são definidos por normas 

estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade (Castells, 

1996, p. 22; 23). 

 

Mídia local e a falta de notícias sobre a preservação e conservação do 

patrimônio edificado de Vitória da Conquista 

Muito se fala da importância da mídia como mediadora e provocadora de 

discursões considerados importantes  e que vão de encontro ao bem comum da 

sociedade. Muitas vezes, na cidade de Vitória da Conquista, os meios de comunicação 

da cidade deixam a desejar quando o assunto realmente está ligado a informação. Visto, 

que grande parte da notícias divulgadas  tanto na emissora de tevê (TV Sudoeste), nos 

blogs/sites mais conhecidos (Blog do Anderson, Resenha Geral e Blog do Rodrigo 

Ferraz- respectivamente) e nas diversas emissoras de rádios que  estão situadas na 

cidade tem como principal e único objetivo divulgar informações e notícias  

relacionadas ao cunho político partidária, policial e quase nunca social. Muitas vezes 

impondo a sociedade o que deve ser lido e discutido pela massa local/regional. Segundo 

Sousa (2004), é impossível que emissores e grande parte dos receptores tenham 

interesses comuns, visto que o que está realmente em jogo entre a comunicação e a 

informação é adquirir conhecimento e propiciar entrosamento social.  

Um receptor pode ler um livro ideológico escrito para mudar 

pensamentos e comportamentos, unicamente para cultivar o saber. [...] 

Tal como no exemplo da recompensa retardada, o objetivo do receptor 

ao ir ao cinema poderá ser satisfazer-se de imediato com o filme 

(objetivo consolatório). Mas, também poderá ser conhecer o filme 

para depois o poder contar aos colegas.(Sousa, 2004, p.17). 

 E quando isso não é levado em consideração, as notícias se tornam repetitivas e 

rotineiras fazendo com que o veículo caia no descredito. Barros Filho & Martino (2003), 

afirmam: 

A repetição diária, inerente,  a uma certa produção jornalística, e, em 

menor grau, a semanal, enseja, ou talvez force, a inculcação de 

associações entre fato e notícia que se neutralizam, se enrijecem, se 

cristalizam. Aprendizado sui generis porque dispensa reflexão. Como 

o olfato, dando razão ao jornalista. (Barros Filho & Martino, 2003, 

p.141). 
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A ação da Agenda Setting 

No jornalismo, quando se fala em agendamento é o mesmo que nos falar, o que 

pensar e no que pensar. E é esta Teoria do Jornalismo, que na maioria das vezes pauta e 

influencia os produtos comunicacionais (impressos, radiofônicos, websites e telejornais 

e outros programas televisivos) o que deve ou não ser divulgados, por considerarem o 

que é ou não importante. Ou seja, a mídia nos diz e nos “influencia” sobre o quais 

assuntos discuti e desta maneira, pauta nossos relacionamentos. 

 Esta “Teoria”, não afirma que a imprensa pretende persuadir o receptor. Mas, do 

dinamismo dos acontecimentos para influenciar as conversas da população, com sua 

própria cultura e seus critérios de noticiabilidade. Em outras palavras, podemos 

reafirmar o que Shaw, citado por Woff “as pessoas têm tendência para incluir ou excluir 

de seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu 

próprio conteúdo”.  E é disso que se trata o agendamento das notícias. Visto que na 

maioria dos estudos baseados nessa teoria referem-se a confluência entre a agenda 

midiática e agenda pública. Mas, neste caso, o agendamento tem por objetivo entender 

como a mídia de Vitória da Conquista influencia na opinião dos cidadãos. Ou seja, quais 

assuntos devem ser prioritariamente abordados na mídia local. Com isso, a mídia se 

sente no dever de “orientar” seu receptor com conteúdos /notícias que julgam 

importantes.  

Sobre a Teoria do agendamento, McCombs e Shaw (1972) concluíram que : 

[...] o mundo político é reproduzido de modo imperfeito pelos 

diversos órgãos de informação. Contudo, as provas deste estudo, de 

que os eleitores tendem a partilhar a definição composta 

dos media acerca do que é importante, sugerem fortemente a sua 

função de agendamento (McCombs e Shaw, 1972, In: Traquina, 2000, 

p.57). 

 O estudo dos efeitos dos meios de comunicação tem importância para a 

sociedade, uma vez que se compreende como estes meios trabalham na formação da 

opinião pública. É inegável a influência dos meios de comunicação no cotidiano das 

pessoas, visto que temos uma infinidade de informações que são disseminadas por estes 

canais. A pauta das conversas interpessoais é sugerida pelos jornais, televisão, rádio e 

internet, propiciando aos receptores a hierarquização dos assuntos que devem ser 
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pensados/falados. A realidade social passa a ser representada por um cenário montado a 

partir dos meios de comunicação de massa. 

A sociedade não consegue criar suas próprias “produtos” de discursão e por isso 

recorrem aos mass medias para pautarem suas conversas e debates nas varias rodas do 

cotidiano. McCombs (2004) , diz que a população usa os mass medias como meio de 

orientação. Seja para acumularem conhecimentos pertinentes sobre os assuntos 

considerados importantes  ou para saber do endosso editoria do media. Macombs afirma 

que  “a  necessidade de orientação é um conceito psicológico que descreve as diferenças 

individuais no desejo de obter pista e informações de contexto” (McCombs, 2004, 

p.90). Ainda segundo McCombs, “a relevância de um tópico – sentimento de que um 

assunti tem alguma relevância pessoal ou relevância para a sociedade ampla-brotas de 

várias fontes” (McCombs, 2004, p.91). Porém, David Weaver que descreve que 

McCombs e Shaw (1972) encontraram uma forte correlação entre a hierarquia dos 

temas estabelecidos pelos meios de comunicação e a hierarquia temática expressada 

pelos sociedade que recebe o discursos dos mass medias. Esta conclusão sugere que 

os media têm uma a influência sobre a sociedade ou uma sensibilidade acerca das 

preocupações da população. Se olharmos ou avaliarmos Weaver (1996, p.02) 

concluiremos que, os meios teriam uma influência direta sobre as opiniões das pessoas, 

retornando à teoria hipodérmica. Mas a essência do Agenda Setting procura identificar 

se os temas que são expostos na grande mídia tornam-se importantes para os receptores, 

assim como se são pauta das conversas diárias.  

. 

 

CONSIDERAÇÕES  

A Praça Tancredo Neves é um dos pontos turísticos da cidade de Vitória da 

Conquista mais conhecidos e mais antigo. O local faz parte da história do município, 

mas, até mesmo a gestão municipal parece ignorar (ou fechar os olhos para questão), 

quando se  abre mão de sua história afim de obtenção de lucros e empreendimentos 

imobiliários visando apenas o lucro econômico, o que muitas vezes não existe 

planejamento o que ignora a memória da cidade. A Administração pública, ao apagar os 

traços históricos, está renegando as origens, costumes e até mesmo o esforço das mãos 

que participaram da construção da comunidade conquistense. 
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Essas casas e ruas vem da ocupação do espaço provocada, sobre tudo pelas 

explorações do ouro, madeira, café e da criação bovina. Porém, tudo que remete a 

memória da cidade está ligado as transformações arquitetônicas que a Vila da Conquista 

sofrera até  chegar ao modelo atual. É ali, na Praça Tancredo Neves que se encontram os 

últimos resquícios físicos da memória do povo conquistense. Algumas já modificadas 

pelo próprio poder público, o que não impede a sua (des)configuração. O que se percebe 

é que sem as devidas leis que regeriam a ordem de preservação e conservação destas 

casas, a cidade de Vitória da Conquista corre o risco de perder as suas origens, 

transformando-se em uma cidade contemporânea com fins lucrativos e sem resquícios 

históricos. 
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APROPRIAÇÃO, VALORIZAÇÃO E SOFISTICAÇÃO DA NATUREZA: 

Contradições na (re) produção do espaço urbano-natureza em Vitória da 

Conquista 

Claudio Oliveira de Carvalho 

João Pedro Marcelino Teixeira 

 

 

Resumo: 

Para interpretar a cidade faz-se necessário considerar sua dinâmica de 

(re)produção e crescimento através do processo de construção do espaço urbano, 

fruta das disputas sociais vivenciadas pelos atores sociais no conflito de interesses. 

Nesse contexto, insere-se o entrelaçamento de duas crises, ambiental e social, 

resultantes das contradições próprias de um momento histórico e que se materializam 

em lugares, observadas na relação entre desigualdade social e degradação ambiental 

em meio ao processo de urbanização. Dessas contradições, surgem questionamentos 

acerca da apropriação e mercantilização do solo urbano, do exercício da cidadania e 

do direito à cidade. Logo, em meio a este processo desigual de (re) produção material 

da sociedade, em que os lugares são previamente selecionados e mercantilizados, 

observa-se a incorporação e a apropriação ideológica da natureza (ou das 

representações da natureza) à vida social pelo mercado imobiliário tornando-a um 

bem privado, sofisticado, cujo acesso e uso são privilégio para poucos. O presente 

trabalho é uma análise da apropriação, valorização e sofisticação da natureza, pelo 

mercado imobiliário em seus empreendimentos, diante do processo de segregação 

sócio-espacial, degradação ambiental e negação do direito à natureza. 

Palavras-chave: Produção do espaço urbano; Direito à Natureza; Valorização 

Imobiliária. 

Abstract 

To interpret the city it is necessary to consider its dynamic (re)production and 

growth through the process of construction of the urban space, fruit of the social 

struggles experienced by social actors in the conflict of interests. In this context, it is 

the interweaving of two crises, environmental and social, resulting from the 

contradictions of a historic moment and that manifests itself in places, observed in the 
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relationship between social inequality and environmental degradation in the midst of 

the process of urbanization. These contradictions. Questions emerge about ownership 

and commercialisation of urban soil, the exercise of citizenship and the right to the city. 

As Soon As, in the midst of this unequal process of (re)production of material society, 

in which the posts are selected beforehand, and commoditized, Notes to incorporation 

and ownership of ideological nature (or the representations of nature) the social life on 

the real estate market making it a private asset, sophisticated, whose access and use 

are privilege for a few. The present work is an analysis of the ownership, development 

and sophistication of the nature, the real estate market in their ventures, before the 

process of segregation socio- spatial, environmental degradation and denial of the right 

of nature. 

 

Keywords: Production of Urban Space; Right to Nature; Property valuation. 

 

Introdução: 

O espaço urbano, analisado a partir do processo de acumulação do capital, 

deve ser compreendido como condição meio e produto da realização do modo de 

produção capitalista, (re) produzido por meio de interesses e necessidades de uma 

sociedade de classes que se realiza historicamente a partir das contradições inerentes 

à dinâmica das forças produtivas (CARLOS, 1992). 

Assim, a valorização do urbano se dá através das localizações diferenciadas, 

gerando lugares mais ou menos valorizados conforme sua disposição no espaço, 

numa relação capital-espaço, em que o próprio processo de urbanização torna-se para 

o capital um objeto e meio de acumulação e investimento (MORAES e COSTA, 1987). 

A construção de um espaço urbano segregado, mediante o processo desigual 

de (re) produção material da sociedade, em que os lugares são previamente 

selecionados e mercantilizados, HENRIQUE (2009) analisa a incorporação e a 

apropriação ideológica da natureza (ou das representações da natureza) à vida social 

pelo mercado imobiliário tornando-a um bem privado, sofisticado, cujo acesso e uso 

são privilégios para poucos. 

Material e Métodos: 

Com o intuito de subsidiar a análise do tema proposto foram desenvolvidos 

procedimentos metodológicos bibliográficos e documentais, a partir da seguintes 
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técnicas de investigação: 

 

 Levantamento bibliográfico em torno do processo de valorização imobiliária e dos 

aspectos circundantes do tema; 

 Análise de elementos históricos, econômicos, políticos e sociais que influenciaram 

a atual configuração do território urbano de Vitória da Conquista; 

 Levantamento de material publicitário dos empreendimentos imobiliários em Vitória 

da Conquista; 

 Análise quantitativa e qualitativa dos materiais publicitários coletados; 

 

Resultados e Discussão: 

O presente trabalho ressaltou a produção imobiliária do município de Vitória da 

Conquista entre os anos de 2014 e 2015, no que se refere a valorização dos 

empreendimentos a partir do ideal de natureza apresentados nos materiais 

publicitários distribuídos pelas imobiliárias e construtoras. Dentre os quais foram 

analisados, aqueles que traziam em seu texto referências à qualidade de vida 

associada à natureza, em que seus próprios nomes sejam atrelados ao ideal de 

natureza.  São eles: Haras Residence, Lago Premier, New Life Residence, Parque das 

Palmeiras, Parque Florestal, Terras Alphaville, Verana Reserva Imperial, Vivenda das 

Árvores e Vog Jardins.  

A partir da análise do material publicitário foi observado que predominou entre 

eles as cores verde e azul e fotografias de paisagens naturais ou pessoas em contato 

com à natureza. Outro aspecto observado foram as logomarcas, em que a maior parte 

delas fazem referências à elementos naturais: árvores, borboletas, flores e folhas. E, 

ainda, slogans como: “ar puro em parcelas reduzidas”, “contato com a natureza: 125 

mil m² de área verde”, “Exemplos de empreendimentos que se aliaram a natureza para 

oferecer qualidade de vida e satisfação aos seus moradores”, e “Respire a pureza do 

ar e sinta o verde da natureza”.  

Sobre essa questão LEFEBVRE (1983, p. 31-33 apud CARLOS e LEMOS, 

2005, p.361) afirma que: 

 

Esses símbolos produzem-se massivamente e se vendem. Uma 
árvore, uma flor, um ramo, um perfume, uma palavra converteram-se 
em símbolos da natureza ausente, converteram-se em sua presença 
fictícia ou ilusória. Ao mesmo tempo, a naturalização ideológica se 
torna obssessiva. Em toda publicidade, seja de produtos alimentícios 



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 
828 

 

ou têxteis, seja de moradia ou férias, a referência à natureza é uma 
constante. Todos os “significados flutuantes” que são utilizados pela 
retórica prendem-se a sua re-presentação com o fim de dar-lhes 
sentido e conteúdo. Aquilo que já carece de sentido pretende voltar a 
tê-lo utilizando o fetiche da “natureza”. 
 

 
O direito à natureza na cidade como afirma HENRIQUE (2009) se constitui na:  

 

Superação da utilização da natureza como um processo de satisfação 
individual vinculado ao consumismo, através da construção de um 
processo de ação e uso da natureza como uma forma de 
emancipação coletiva, constituindo no mundo contemporâneo, um 
direito à natureza na cidade para todos os seus habitantes. 

 

Conclusão: 

Nesse contexto, insere-se o entrelaçamento de duas crises, ambiental e social, 

resultantes das contradições próprias de um momento histórico e que se materializam 

em lugares observadas na relação entre desigualdade social e degradação ambiental 

em meio ao processo de urbanização (BITOUN apud CARLOS E LEMOS, 2005).  

Logo, a natureza na cidade tornou-se uma necessidade que foi difundida pelas 

possibilidades de consumo da moradia, convertida numa mercadoria para poucos 

consumidores. Para os agentes do mercado imobiliário, a natureza não é uma 

necessidade coletiva, sua exploração atende ao conforto individual, em que a exclusão 

é exercida a serviço do capital (HENRIQUE, 2009). 
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A Administração Política e o Desenvolvimento no Contexto Regional: 
Análise da Gestão no Município de Vitória da Conquista – BA 

Lucas Ribeiro 
Elinaldo Leal Santos 

Weslei Gusmão Piau Santana 
 
Resumo 
Este artigo tem como objetivo primordial analisar a gestão do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na cidade de Vitória da Conquista entre os anos 2005 e 2014, a 
partir das dimensões da gestão, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento 
social. As bases teóricas do estudo são ancoradas na Administração Política e na 
Administração do Desenvolvimento. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, 
tendo como unidade de análise a gestão do município de Vitória da Conquista, Bahia. 
Nesta fase da pesquisa, a estratégia foi coletar apenas dados secundário, recolhidos 
de forma gradual através das bases de dados públicas e além de relatórios de gestão. 
Os resultados são tratados com a abordagem qualitativa. Na primeira etapa do estudo 
é possível perceber as contradições da gestão a partir dos princípios ou leis gerais da 
Administração Política, principalmente nos aspectos da conquista do bem estar 
(materialidade) e nas diferenças de temporalidade do tempo da gestão e do tempo dos 
problemas sociais. Há uma contradição no discurso do foco nas políticas sociais, pois 
há um aumento na produção de riquezas, que não são distribuídas igualitariamente à 
sociedade. 
Palavra-Chave: Administração Política; Desenvolvimento Regional; Políticas Públicas; 
 

Management Policy and Development in the Regional Context: Management Analysis 

in the Municipality of Vitoria da Conquista – BA 

Abstract 

This article has as main objective to analyze the management of the Party calling 
Partido dos Trabalhadores (PT) in the city of Vitória da Conquista, between the years 
of 2005 and 2014, using from the views of management, economic and social 
development. The theoretical study of the bases is anchored in Policy Administration 
and Development Management. It’s a descriptive exploratory study, with a unit of 
analysis of the municipal management of the city of Vitória da Conquista, Bahia, from 
the year of 2005 at the year of 2014. At this stage of research, the strategy was only 
collecting secondary data, collected gradually through public databases and beyond 
management reports. Results are treated with the qualitative approach. In the first 
stage of the study is possible to perceive the contradictions of management from the 
general principles or laws of Administration Policy, especially in the aspects of the 
conquest of welfare (materiality) and the differences of temporality time management 
and time of social problems. There is a contradiction in the focus of the speech on 
social policy, because there is an increase in the production of wealth, which are not 
distributed equally to society. 
Keyword: Management Policy; Regional development; Public policy; 
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Introdução 

A Administração Científica surge apenas no decorrer dos séculos IX e XX, resultante 

das Grandes Revoluções Industriais e com objetivo de racionalizar o processo de 

gestão. Entretanto este campo teórico não abarcava a sociedade, restringindo-se à 

gestão dos contextos intrínsecos às organizações.  

Diante destas contradições, com os Estudos Críticos em Administração (ECA), a 

Administração Política surge para tratar da gestão das relações sociais de produção, 

circulação e distribuição. Esta abordagem vem se ampliando, como um referencial de 

análise da gestão crítica em qualquer período histórico e para todos os tipos de 

organizações (SANTOS; SANTANA, 2011). Associada à discussão de Administração 

do Desenvolvimento, obtém-se uma possível fonte para a análise das perspectivas de 

gestão regional. 

Administração do Desenvolvimento tem sido retomada como modelo estudo e 

prescrição das relações sociais, culturais e de produção, nas várias dimensões socio-

regionais de modo que objetive o bem estar da sociedade a partir de sua atuação 

(SANTOS; SANTOS; BRAGA, 2012).  

Este artigo objetiva analisar a gestão do Partido dos Trabalhadores (PT) em Vitória da 

Conquista no período 2005-2014, a partir das dimensões Gestão, Desenvolvimento 

Econômico e Desenvolvimento Social. Nesta fase da pesquisa são utilizados apenas 

dados secundários. 

O artigo na primeira seção delimita o tema e objetivo do estudo. Em seguida, são 

definidos os conceitos de Administração Política e Administração do desenvolvimento 

e seus desdobramentos. A terceira parte esclarece os procedimentos metodológicos. 

A quarta parte trata da gestão municipal nas dimensões do desenvolvimento 

econômico e social. Por fim, são expostas algumas considerações finais e dos 

desdobramentos do estudo. 

 

Material e Métodos 

Este artigo está delineado como um estudo de caso único, descritivo-exploratório, 

segundo as definições de Marconi e Lakatos (2003). Exploratório, pois há pouco 

conhecimento na área pesquisada e descritivo porque visa descrever características 

de um fenômeno. Conforme explica Gil (2002), este tipo de pesquisa tem como 

principal objetivo a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Justifica-se a 

escolha deste tipo de pesquisa pela necessidade de se conhecer com mais 

profundidade o fenômeno em estudo.  

O estudo de caso se mostrou como a técnica de pesquisa mais adequada a esta 

investigação. Os parâmetros de orientação foram baseados em Yin (1989), quando 

defende que o estudo de caso deve ser usado na análise de eventos contemporâneos, 
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onde os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas é passiveis de 

observações, possibilitando o investigador lidar com variedade de evidências tais 

como documentos, artefatos e observação, no desenvolvimento da pesquisa. 

Adota como unidade de análise a gestão do município de Vitória da Conquista, Bahia, 

no período 1995-2014. Embora a gestão do Partido dos Trabalhadores no município 

se inicie em 1997 e completará 20 anos de continuidade em 2016, o estudo faz um 

recorte de 2005 a 2014, diante da limitação de dados disponíveis, compreendendo as 

últimas duas gestões e meia.  

Nesta primeira etapa de análise, a estratégia foi coletar apenas dados secundário, 

recolhidos de forma gradual através das bases de dados públicas e tratados com 

estatísticas descritivas, além de relatórios de gestão. A observação do tipo não 

participante também foi utilizada, para permitir que os pesquisadores atuassem como 

espectadores atentos, apenas observando e registrando as ocorrências que 

interessavam ao trabalho. Godoy (1995) afirma que a observação tem um papel 

essencial no estudo de caso, pois procura apreender aparências, eventos ou 

comportamentos. Daí infere-se que a observação não participante constitui-se uma 

técnica que descreve a rotina e os momentos problemáticos do contexto observado e, 

potencialmente, apreende o significado que os sujeitos dão aos fenômenos sociais. 

Os resultados são tratados com a abordagem qualitativa (GODOY, 1995), com o uso 

da análise de conteúdo, adotando como categorias de análise a gestão, o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com os documentos de gestão, o Prefeito afirma que o “Governo Municipal 

dará continuidade aos investimentos que proporcionarão o segundo ciclo de 

desenvolvimento para a cidade” (PMVC, 2013), semelhante ao ocorrido na primeira 

gestão (1997-2000), que criou diversos políticas no município. No entanto, percebe-se 

uma discrepância entre o discurso oficial e os dados da pesquisa. Semelhante aos 

estudos de Bispo e Santos (2014, p. 07), quando se analisa os índices de 

desempenho local é possível detectar uma diferença significativa entre o ritmo de 

crescimento dos níveis econômicos e a o ritmo de crescimento dos índices de 

desempenho sociais. Para se ter uma ideia da deficiência no que cerne ao trato com 

os índices sociais podemos recortar a reflexão feita por Novais e Santana (2013, p. 13) 

onde tais autores denotam a deficiência do desempenho da educação no município, e 

sugerem uma mudança de prioridades por parte da gestão municipal, para que se 

possa mudar tal realidade. Os índices indicam que é necessário ser feito muito para se 

alcançar um crescimento no que cerne ao nível educacional municipal, este que seria 

essencial ao desenvolvimento, apontando fatores de atenção que devem ser 

trabalhados, como evolução na qualidade do ensino, qualificação e avanços salarial 

dos professores, aumento de índices de aprovação escolar, redução dos níveis de 

reprovação e evasão, assim como uma evolução na atuação dos profissionais 
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envolvidos no setor. Os dados iniciais demonstram que a cidade acaba por cair no 

paradigma da concentração de renda espelhado nos moldes capitalistas mundiais. 

 ovais e Santana (2013), na mesma linha de pensamento, questionam: “Qual a lógica 

de ter um PIB, ISS e IPTU com crescimento, se essa dinâmica não é transferida para 

o campo social com saúde e educação de excelência para toda população?” ( OVAIS, 

SANTANA, 2013, p. 13). Esta é uma questão primordial na reflexão abordada, visto 

que se espelha na cidade o paradigma Capitalista Neoliberal da concentração de 

riquezas, onde a riqueza produzida dentro da cidade por vezes não alcança a maioria 

da população. Uma realidade comum a esta lógica que ainda não é debatida sob a 

perspectiva da Administração Política e com o auxílio Administração do 

Desenvolvimento. Assim, os dados iniciais desta etapa do estudo, indicam que os 

aspectos econômicos ainda se sobrepõem aos aspectos sociais, motivo pelo qual os 

índices econômicos se aproximam ou ultrapassaram a margem de aumento de 100% 

enquanto a saúde e educação ficaram abaixo de 75%, e embora tenha aumentado, 

parte deste salto é perdido devido à densidade populacional, que ao aumentar 

sobrepõe custos de educação e saúde e não necessariamente indicam investimentos 

nestas áreas, que proporcionariam uma situação real de desenvolvimento. 

 

Conclusões 

Na primeira etapa do estudo é possível perceber as contradições da gestão a partir 

dos princípios ou leis gerais da Administração Política, principalmente nos aspectos da 

conquista do bem estar (materialidade). Há uma contradição no discurso do foco nas 

políticas sociais, pois há um aumento na produção de riquezas, que não são 

distribuídas igualitariamente à sociedade. 
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Empreendedorismo e Relações de Gênero: um estudo nos Anais do 
EGEPE E EnANPAD e na base Scielo.  

Priscila Lucia Oliveira Silva, Almiralva Ferraz Gomes 
 

Resumo: A crescente participação feminina nas esferas produtivas tem despertado o 
interesse de muitos pesquisadores no Brasil e no mundo. Embora a quantidade de 
estudos tenha aumentado pouco ainda se sabe sobre o “empreendedorismo feminino” 
e as relações de gênero. Diante do exposto, este trabalho objetivou mapear e analisar 
o campo de estudos que trata das relações de gênero e do “empreendedorismo 
feminino” no Brasil. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura a partir do 
levantamento da bibliografia nacional constante na base de dados do indexador de 
periódicos Scielo e anais dos eventos ENANPAD e EGEPE. Foram identificados 84 
artigos. Contudo, o presente resumo se deteve a analisar as seguintes categorias: 
competência e comportamento empreendedor, divisão sexual do trabalho, políticas 
públicas, mercado de trabalho, liderança e gênero e alguns artigos que não se 
enquadraram em nenhuma das categorias propostas. 

Palavras Chaves: Empreendedorismo Feminino, Mulher, Relações de Gênero. 

ABSTRACT: The increasing participation of women in productive spheres has aroused 
the interest of many researchers in Brazil and worldwide. Although the number of 
studies has increased little is known about the "female entrepreneurship and gender 
relations. Given the above, this study aimed to map and analyze the field of study that 
deals with gender relations and the "female entrepreneurship" in Brazil. For that we 
conducted a literature review based on a survey of national bibliography contained in 
the database indexer SciELO journals and annals of events and ENANPAD and 
EGEPE. We identified 84 articles. However, the present summary stopped to look at 
how categories: expertise and entrepreneurial behavior, sexual division of lavor, public 
policy, the labor market, leadership and gender e some and articles that did not fall into 
any of proposals categories. 

Keywords:, Womanly Entrepreneurship, Woman, Gender relations 

 INTRODUÇÃO 

          A crescente participação feminina nas esferas produtivas tem despertado o 
interesse de muitos pesquisadores no Brasil e no mundo. Embora a quantidade de 
estudos tenha aumentado pouco ainda se sabe sobre empreendedorismo feminino. 
Boa parte da produção científica sobre o tema se agarrou à identificação e descrição 
de características ou atributos que seriam inerentes às mulheres e as relações por 
elas vivenciadas. 
            A deficiência, em determinado momento, de certo norteamento teórico que 
respaldasse a discussão sobre a complexidade das relações de gênero talvez tenha 
sido responsável pelo alto índice de heterogeneidade dos discursos na literatura 
especializada. Mas essa variedade de posicionamentos contribuiu, a seu modo, para 
despertar o interesse da investigação a respeito do novo papel da mulher na 
sociedade, seu desempenho e a maneira como são vistas no atual contexto. 
           Desse modo, o presente trabalho objetivou mapear e analisar o campo de 
estudos que trata das relações de gênero e do “empreendedorismo feminino” no 
Brasil, no período de 2011 a 2014.  
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 MATERIAL E MÉTODOS  
           Para alcançar o objetivo de revisar a literatura produzida nacionalmente no 
período de 2011 a 2014, pesquisaram-se a base Scielo e os anais do EnANPAD e 
EGEPE. O critério de seleção no processo de busca foi por palavras chave como: 
empreendimento, mulher, gênero e palavras e expressões que remetessem à temática 
ou ainda filtrassem com melhor precisão os dados para a pesquisa. Assim, foram 
levantados 86 publicações no período de 2011-2014. Os artigos por sua vez foram 
fichados e analisados de modo a receber tratamento quanti-qualitativo. No tratamento 
quantitativo, eles foram classificados quanto ao ano da produção, ao meio de 
publicação, ao gênero dos autores, à localização geográfica da pesquisa, à área 
temática. O presente resumo se propôs a apresentar o resultado da análise de seis 
categorias das 16 identificadas no levantamento. Em outras palavras, este resumo se 
deteve as seguintes categorias: competência e comportamento empreendedor, divisão 
sexual do trabalho, políticas públicas, mercado de trabalho, liderança e gênero e 
diversos. Foram levantados um total de trinta artigos. Nove deles abordavam a 
temática empreendedorismo feminino e 21 relações de gênero 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
           Na análise quantitativa, observaram-se trabalhos de autoria feminina e 
masculina. Isso demonstra que os homens se interessam em pesquisas que envolvem 
questões de gênero. Quanto à metodologia empregada, predominou a pesquisa 
qualitativa, o que demonstra que não houve interesse em quantificar dados. Quanto à 
região, destacaram-se as regiões Sul e Sudeste do país, ou seja, as regiões mais 
ricas. Os meios de publicação foram anais e revistas, em sua maioria, anais. E no 
período foi de 2011 a 2014, houve concentrações nos anos anteriores a 2014. A 
categoria “competência e comportamento empreendedor” abrange pesquisas que 
focaram nas características e nos desafios das empreendedoras. De acordo com 
Medeiros e Júnior (2012) e Franco (2014), as mulheres avançaram nos aspectos 
ligados a vida profissional, porém, ainda há barreiras a serem vencidas, como: salários 
desiguais e resistência para que elas assumam determinadas funções na organização. 
Em estudo, Gomes et al; (2014) constataram que, a maioria das empresas é 
comandada financeiramente por homens, enquanto as  mulheres só são consultadas 
em caso de decisões de altos investimentos.  
A categoria “divisão sexual do trabalho” relata como as questões de gênero interferem 
na atividade laboral. De acordo com Castro e Maffia (2012) e Barbosa et al; (2011), as 
profissões mais qualificadas são destinadas aos homens.  
A categoria “políticas públicas” agrupam artigos que tratam da importância de políticas 
públicas como geração de mudança. A propósito, muitas mulheres se acomodam a 
receber a ajuda econômica oferecida. Isso acontece com algumas mulheres que 
participam do Programa Bolsa Família. Observou-se na pesquisa realizada por 
Moreira et al; (2013), que não é o Programa que impede estas mulheres de crescerem 
profissionalmente e serem independentes, mas o baixo nível de escolaridade e os 
valores pessoais de cada uma.   
A categoria “mercado de trabalho” agrupou não só artigos que investigaram como as 
mulheres conduzem a sua jornada de trabalho como também estudos que tratam da 
visão dos homens diante de trabalhos que eram considerados masculinos. Cardoso et 
al; (2014) constataram que em algumas profissões, os homens alegam não terem 
muito contato com colegas do sexo feminino. Silva et al; (2014) observaram que 
muitas empreendedoras sentem-se satisfeitas com a atividade que desempenham, 
embora trabalhem muito mais  do que 8 horas diárias em seus negócios. 
 A categoria “liderança e gênero” discute como as questões de gênero afetam as 
mulheres gestoras. Gomes e Gomes (2012), em pesquisa realizada na Confederação 
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Brasileira de Esportes, notaram que a gestora entregava-se à Organização, contudo, 
os altos cargos eram ocupados por homens. De acordo com Menezes e Diniz (2011) e 
Henderson e Ferreira (2012), para que as mulheres sejam reconhecidas como líderes, 
é necessário que suas características femininas sejam mescladas com as masculinas.  
Alguns artigos não se enquadram em nenhuma das categorias. Fonseca et al; (2012) 
constataram num grupo de pesquisa de enfermagem, que as participantes sentem 
dificuldade em produzir ciência, principalmente quando se trata de diferenciações 
entre masculino e feminino.  
 
 

 CONCLUSÕES 
           Esta pesquisa ampliou a visão da bolsista a respeito da noção de construção 
social, de como são tratadas as mulheres no mercado de trabalho, dos obstáculos que 
elas enfrentam para conseguir ascensão na carreira e de que há um longo percurso 
para se falar de fato em equidade entre os gêneros. 
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O ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL DA ONU E SUA APLICAÇÃO NOS 

MUNICÍPIOS BAIANOS75¹ 

 

William Lima Martins76 

Fernanda Caasans C. L. Pessoti77 

 

RESUMO 

A presente pesquisa apresenta o resultado do cálculo do indicador de pobreza 
multidimensional (IPM) adotado pela ONU tendo como unidade de análise os 
municípios baianos. O objetivo principal do projeto é analisar a pobreza na Bahia sob o 
enfoque multidimensional, de modo a contribuir para as políticas que visam o seu 
combate. Para isso, primeiramente, fez-se necessário um estudo teórico do que é 
pobreza e quais os indicadores utilizados para seu cálculo. A partir de conceitos 
empregados por dimensões como saúde, educação e padrão de vida, buscou-se 
saber se os indivíduos possuem privação nessa(s) dimensão(ões). A dimensão renda 
não entra na abordagem de cálculo do índice. Com base nas informações do Censo 
2010, foi feita uma adaptação da metodologia empregada pela ONU para o cálculo do 
IPM às informações existentes nesta base de dados. Essa metodologia consiste no 
estabelecimento de linhas de corte para cada uma das variáveis que compõem o 
indicador e para cada uma das dimensões resultantes da agregação dessas variáveis. 
A aplicação desse método também permite estabelecer uma linha de pobreza 
multidimensional, utilizada como critério de identificação da pobreza. Conforme 
esperado, os resultados apontam que a pobreza nos municípios baianos é mais 
intensa do que os indicadores monetários de pobreza sinalizam. Portanto, conclui-se 
que o estudo da pobreza, por meio de um índice multidimensional, possibilita saber 
quais as dimensões que os indivíduos sofrem maiores privações. 

 

Palavras-chave: Pobreza Multidimensional. Indicador. ONU. Bahia.  

 

THE MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX OF THE UN AND ITS APPLICATION IN 

THE BAHIA’ CITIES 

 

ABSTRACT 
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This study presents the results of the calculation of multidimensional poverty index 

(MPI) adopted by the UN as an analytical unit of the municipalities in Bahia. The main 

objective of the project is to analyze poverty in Bahia under the multidimensional 

approach in order to contribute to policies aimed at combating them. For this, first, a 

theoretical study was made necessary than is poverty and what the indicators used for 

its calculation. From concepts used by dimensions such as health, education and 

standard of living, it sought to know whether individuals possess in that deprivation (s) 

size (s). The size income does not enter the index calculation approach. Based on 

2010 Census information, an adaptation of the methodology used by the UN to 

calculate the MPI to existing information in this database was made. This methodology 

consists in establishing cutting lines for each of the variables that compose the window 

and for each dimension resulting from aggregation of these variables. Application of 

this method also allows you to establish a line of multidimensional poverty, poverty 

used as identification criteria. As expected, the results show that poverty in the 

municipalities of Bahia is more intense than the monetary indicators signal poverty. 

Therefore, it is concluded that the study of poverty through multidimensional index, 

allows to know the dimensions they individuals suffer greater deprivation. 

 

Keywords: Multidimensional Poverty. Indicator. UN. Bahia. 

 

INTRODUÇÃO 

A pobreza é um dos maiores problemas socioeconômicos enfrentados no mundo, 
principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Logo, como 
combate-la se não houver uma tentativa de compreender seus fundamentos que 
envolvem questões econômicas, sociais, culturais e políticas? Na atual conjuntura, a 
pobreza vem sendo discutida e estudada por muitos com objetivo de buscar respostas 
e soluções para a sua ocorrência considerando o seu caráter multidimensional. 

Existem diversas formas de mensurar a pobreza, que dependerá de sua conceituação. 
Pode ser medida com uma metodologia abordada como unidimensional, considerando 
apenas uma única dimensão, em muitos casos essa dimensão é a renda. A outra é 
denominada como multidimensional, e existem diversos índices que consideram mais 
de uma dimensão, como é caso dessa pesquisa. 

Com base nessa abordagem de mensuração da pobreza, iniciou-se a construção de 
índices de pobreza que pudesse captar, ainda que de modo limitado, o caráter 
multidimensional da pobreza. Entre estes índices, está o Índice de Pobreza 
Multidimensional da ONU, desenvolvido em parceria com a Oxford Poverty and 
Human Development (OPHI). Trata-se de uma nova medida internacional para estudar 
a pobreza, com o objetivo de ser um índice simples e reconhecido mundialmente. A 
pesquisa aqui apresentada é uma aplicação deste índice à análise da pobreza nos 
municípios baianos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa, descritiva. Em um primeiro 
momento, foi feito o levantamento bibliográfico sobre o tema pobreza, com ênfase na 
perspectiva multidimensional, incluindo os trabalhos aplicados ao Brasil. 
Posteriormente, foi calculado o Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM) com base 
nas informações do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Na aplicação do IPM aos dados censitários foram 
necessárias algumas adaptações em virtude das variáveis disponíveis no Censo. Três 
dimensões compõem o IPM: educação (ano de escolaridade e frequência escolar), 
saúde (mortalidade infantil e nutrição) e padrão de vida (eletricidade, água potável, 
saneamento básico, tipo de piso usado no condomínio, combustível usado para 
cozinhar e ativos que relacionam aos aparelhos domiciliares) (PNUD, 2010). É 
importante lembrar que o IPM não usa a variável renda, porque é uma proposta para 
se contrapor com o indicador de renda, já que a família pode receber uma renda maior 
que a estabelecida ao mensurar a pobreza utilizando a variável renda, mas vive em 
péssimas condições. 

O Indicador de Pobreza Multidimensional baseia-se na metodologia desenvolvida por 
Alkire e Foster (2007) e utilizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na 
elaboração do Multidimensional Poverty Index, apresentado pela primeira vez no 
Relatório de Desenvolvimento Humano de 2010.  A metodologia proposta por esses 
autores consiste no uso de um método híbrido para identificar o pobre sob a 
perspectiva multidimensional, incluindo a abordagem das capacitações. A alternativa 
seria estabelecer uma linha de corte intermediária k para o vetor de privações sofridas 
pelo indivíduo ci, sendo 1 ≥ k ≥ d. Então, k seria o número máximo de dimensões em 
que o indivíduo não alcançaria os cutoffs específicos para ser considerado pobre. Por 
exemplo, se o indivíduo tivesse k ou mais privações dentro das d dimensões 
escolhidas seria considerado pobre. A função de identificação seria então dependente 
de cortes intra dimensão (z) e entre dimensões (k). Este método é chamado pelos 
autores de dual cutoff method (método de corte dual) (ALKIRE; FOSTER; 2007). Todo 
o procedimento é feito utilizando o software estatístico Stata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apontam que parte considerável dos municípios baianos apresentavam, 

em 2010, percentual elevado de privação nas três dimensões avaliadas. As 

deficiências no acesso à educação e saneamento básico são maiores do que as 

deficiências no acesso aos bens de consumo duráveis e às condições adequadas de 

moradia, que integram a dimensão padrão de vida. Isso reflete a ação do Estado nos 

últimos anos de transferência de renda para a população mais pobre, como o 

programa Bolsa Família, o que permitiu a uma parcela da população ingressar no 

mercado consumidor desse tipo de bens. Além disso, as políticas de universalização 

do acesso à energia elétrica e de ampliação do acesso à água também repercutiram 

nos resultados mais satisfatórios apresentados por esta dimensão. No entanto, o 

mesmo não pôde ser verificado para as dimensões educação e saúde, que 

apresentaram resultados bastante preocupantes. 
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CONCLUSÕES 

Conforme o esperado, a pobreza ainda é um grave problema a ser enfrentado pela 

população baiana. Apesar dos resultados se referirem ao ano de 2010, eles 

demonstram a necessidade de se continuar avançando na ampliação do acesso aos 

serviços sociais como educação e saneamento. O indicador calculado é apenas o 

início de uma área de pesquisa com perspectiva de aprofundamento de estudo. 

Calcular o IPM para anos censitários anteriores a 2010 permitirá que a construção de 

uma análise de evolução histórica da pobreza multidimensional na Bahia, com 

importante contribuição para a formulação de políticas públicas.  
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RESUMO 

O rio Catolé é de grande importância para cidade de Itapetinga, visto que é 
dele que se capta a água para abastecimento da cidade de Itapetinga na Bahia. A 
poluição hídrica influencia diretamente a qualidade da água aumentando os gastos 
com o tratamento da mesma. Neste trabalho foram analisados as variáveis 
condutividade elétrica e turbidez, através de amostras coletadas por integração 
vertical, em diferentes níveis de vazão em uma seção transversal do rio 
Catolé.Grande. Os valores de turbidez encontrados estão dentro do limite permitido 
pela resolução CONAMA 357. Em relação à condutividade elétrica, os valores 
encontrados (em geral maior que100 µs/cm), indicam que o ambiente apresenta-se 
impactado. 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da água, monitoramento ambiental, amostragem. 

 
Turbidity And Electrical Conductivity Monitoring Of Catolé River In 

Different Seasons 
ABSTRACT 
The Catolé river is very  import for the Itapetinga city, it is that captures the water 
supply for the Itapetinga city, Bahia. Water pollution affects water quality by increasing 
the costs of treating it. In this work it was analyzed electrical conductivity and turbidity 
parameters , using samples collected by vertical integration at different levels of 
flow.rate in a transversal section of the Catolé Grande river The turbidity values are 
within the limits permitted by CONAMA Resolution 357. The electrical conductivity 
values, (usually greater que100 S / cm), indicate that the environment presents itself 
impacted. 
KEYWORDS: water quality , environmental monitoring, sampling. 

 

INTRODUÇÃO 
O município de Itapetinga-BA está inserido na Bacia do rio Pardo, e está 

localizado às margens do rio Catolé Grande, depois da confluência com o rio 
Catolezinho e o riacho de Duas Barras. (PINTO, 2010).  

O rio Catolé Grande recebe esgotos domésticos e efluentes industriais. Suas 
águas são utilizadas pela população ribeirinha para lavagem de roupas e utensílios 
domésticos, banhos e criação de animais. O desenvolvimento urbano e o processo de 
industrialização contribuíram para a modificação das condições naturais deste 
ecossistema, refletindo na possível diminuição do pescado e poluição da sua água. 
(VOGEL et al., 2009). 

Os programas de monitoramento fluvial, realizados num espaço de tempo 
definido e replicável, tem como objetivo  inferir sobre impactos ambientais no 
ecossistema e alterações nas características fluviais. Dentre as variáveis monitoradas 
destacam-se a condutividade elétrica e turbidez. 

 Segundo SOUZA et al.(2012), a condutividade elétrica expressa a capacidade 
de condução de corrente elétrica de sais dissolvidos e ionizados presentes na água, 
podendo ser utilizada como parâmetro de avaliação de qualidade. Assim a 
condutividade também fornece boa indicação de modificações na composição da 
água. 

A turbidez é caracterizada pela dificuldade de um feixe de luz penetrar em um 
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corpo d'água, devido a presença de matéria orgânica e argila, formando colóides e 
deixando a água com uma aparência turva . Essa medição é feita com o turbidímetro, 
que compara o espalhamento de um feixe de luz ao passar pela amostra, com o de 
um feixe de igual intensidade, ao passar por uma suspensão padrão. (COUTO,2015). 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar, em diferentes níveis de 
vazão, a qualidade da água, em relação a turbidez e condutividade a montante do 
município. 

 
Material e métodos 

O trabalho de amostragem foi realizado a montante do município de Itapetinga, 
próximo ao sistema de captação de água que abastece a cidade, evitando assim 
qualquer tipo de contaminação provocada pela mesma 

A forma de amostragem utilizada foi a designada pela CETESB (1988) , que 
consiste em coleta a amostra na calha central do rio a uma profundidade de 15 a 30 
cm. Uma vez coletada as amostras, estas foram levadas ao Laboratório de Dispersão 
de Poluentes, onde foram realizadas análises de condutividade elétrica e turbidez, em 
triplicata. A condutividade elétrica foi obtida por meio de condutivímetro marca 
Digimed, modelo DM – 32. A turbidez foi determinada em laboratório, pelo método 
nefelométrico, utilizando-se um turbidímetro, Marca Digimed, modelo DM-TU – 0 a 
1000 UNT.  

Para medição da vazão, foi necessário medir a área da seção transversal e a 
velocidade média. Para isso, delimitou-se uma seção transversal, medindo, com a 
utilização de uma régua, a profundidade da seção a cada 1 metro de extensão, até 
chegar na outra margem do rio. Uma vez medida toda a seção,foi feita a medição de 
área de cada subseção, ligando o local mais profundo do primeiro ponto com o do 
segundo, criando um polígono. Enfim calculou-se a soma das áreas de cada polígono, 
obtendo a área da seção transversal do rio. A velocidade média foi obtida com o 
auxílio de um molinete hidrométrico, posto de forma vertical no centro de cada 
subseção em um intervalo de tempo de 1 minuto. A profundidade de imersão do 
molinete foi feita seguindo as recomendações descritas em PRUSKI et al.(2006), como 
mostra a tabela 1. 

 
TABELA 1. Profundidade recomendada para o posicionamento da vertical do 

molinete de acordo com a profundidade do curso d'água (H)  
 

Profundidade do rio (m)  Profundidade da medição (m)  

H ≤ 0,60 0,6H 

0,60 < H ≤ 1,20 0,2H e 0,8H 

1,20 < H ≤ 2,00 0,2H 0,6H e 0,8H 

 
Resultados e discussão 

Os resultados de condutividade elétrica, turbidez e vazão para a seção 
monitorada estão apresentados na Tabela 2. 

Nota-se que os valores de turbidez variaram de 93,32 a 113,27 µs/cm. Como 
não há delimitações para a condutividade na Resoluão  CONAMA,357/2015 utiliza-se 
o valor estabelecido pela CETESB, o qual sugere que ambientes com condutividade 
elétrica acima de 100 µs/cm apresentam-se impactados. Dentre as análises, apenas 
no mês de Junho houve valor abaixo do limite estabelecido pela CETESB, podendo-se 
inferir que nas outras coletas, a água do rio catolé pôde ser caracterizada como 
impactada, com presença de sais minerais acima do normal 

 Nota-se (Tabela 2) que a medida que a vazão aumenta a condutividade 
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também aumenta, com exceção para o valor, de vazão de 3,84m3/s. ROCHA et al. 
(2010), avaliando a qualidade da água também neste mesmo rio, verificaram  que  a  
CE apresentou  grandes variações em relação à época avaliada e concluíram que a 
variação sazonal  da  condutividade  elétrica  pode  ter  sido  causada  pelo  regime  de  
precipitação, que foi distinto para os diferentes meses avaliados.  

A condutividade elétrica em uma água é representada em sua maioria por 
sólidos nela dissolvidos, dos quais se destacam dois tipos: compostos iônicos e 
compostos catiônicos.  Desta forma, quando mensuramos a condutividade elétrica de 
uma amostra, estamos na realidade quantificando uma grande quantidade de 
compostos nela contidos - uns positivos, outros negativos - e que, em solução, 
permitem a passagem da eletricidade ( VILLAS et al.,  2013). No Brasil, do ponto de 
vista do CONAMA, responsável pelo controle do setor ambiental, a condutividade 
elétrica do meio aquático não é considerada um parâmetro relevante.  

 
TABELA 2. Valores de condutividade elétrica, turbidez e vazão em uma seção 

transversal do rio Catolé Grande em diferentes épocas do ano 
Mês Condutividade 

(µs/cm) 
Turbidez  

(NTU) 
Vazão 
(m³/s) 

Abril 101,70 7,695 2,346 

Março 110,54 8,205 2,731 

Maio 113,27 6,710 2,985 

Junho 93,32 8,845 3,840 

 
 
 
Os valores de turbidez variaram entre 6,710 a 8,845 NTU. Nota-se que a 

medida q a vazão aumentou a turbidez também aumentou,com exceção da vazão 
2,985 m3/s.  

As principais causas da ocorrência de turbidez na água são: presença de 
materiais sólidos em suspensão (silte, argila, sílica, colóides), matéria orgânica e 
inorgânica finamente divididas, organismos microscópicos e algas. A origem desses 
materiais pode ser o solo (através de lixiviação), lixos industriais ou esgoto doméstico, 
lançado na água sem tratamento. 

De acordo com a resolução CONAMA n° 357 (BRASIL,2005), o limite de 
unidades nefelométricas de turbidez (UNT ou NTU) permitido  para o rio Catolé 
(condição de qualidade Classe 2) é de 100 NTU, valor muito acima do encontrado nas 
análises realizadas, o que indicada uma baixa quantidade de matéria sólida em 
suspensão e colóides formados por argila, matéria orgânica e/ou inorgânica, podendo 
concluir que na seção transversal estudada, a água contém poucas impurezas sólidas 
suspensas.  
 
Conclusão 

No estudo da condutividade, notou-se uma relação diretamente proporcional 
com a vazão, exceto no mês de Junho, onde a condutividade teve seu menor valor, 
enquanto a vazão apresentou o maior desde o inicio do trabalho. A turbidez também 
apresentou relação direta com a vazão, salvo o mês de Maio, onde a vazão aumentou, 
mas o valor da condutividade diminuiu.  
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Estudo ergonômico do Campus de Itapetinga da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia - UESB 

Felipe Távora de Oliveira¹, Adair Calazans Trancoso², Hiêgo de Castro Aguiar Oliveira³, Joarley 

Barreto da Silva Andrade
4
, Sônia Martins Teodoro

5 

Resumo: O conforto térmico no ambiente de trabalho é um fator primordial de 
destaque e de importância para a busca contínua da qualidade e eficiência de todo e 
qualquer profissional que almeja o seu próprio sucesso. Este fator afeta diretamente o 
desempenho dos mesmos, logo, quando a acomodação ergonômica apresenta uma 
qualidade o mais agradável e qualificada possível, a produtividade tem uma ascensão 
relevante, assim como a motivação e a segurança para cumprir a rotina proposta. 
Tendo em vista este conceito, se objetivou uma avaliação detalhada do conforto 
térmico no na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus 
Itapetinga, analisando os efeitos positivos e negativos gerados pelo fator em questão, 
identificando suas principais funções no que trata à qualidade ambiental. Realizaram-
se monitoramentos microclimáticos e avaliações simultâneas da percepção climática 
dos objetos de estudo, através da aplicação de questionários. Os resultados 
mostraram que a estabilidade térmica aumenta com a ausência de ar condicionado, 
sendo alterada se a observação é realizada em ambiente externo ou interno, e outras 
determinadas condições.  
Palavras chave: Qualidade Ambiental, Conforto Térmico, Produtividade, Bem-estar, 
Indicadores de Conforto. 
 

Ergonomic study of Itapetinga Campus of the State University of Southwest 
Bahia - UESB 

Abstract: The thermal comfort in the workplace is an important key factor and 
importance to the continuous pursuit of quality and efficiency of all and any 
professional who longs for his own success. This factor directly affects their 
performance, so when the ergonomic accommodation offers a quality and qualified as 
pleasant as possible, productivity has a significant rise, as well as the motivation and 
security to meet the proposed routine. In view of this concept, it aimed a detailed 
evaluation of the thermal comfort in the State University of Southwest Bahia - UESB, 
Campus Itapetinga, analyzing the positive and negative effects generated by the factor 
in question, identifying its main functions in dealing with environmental quality . There 
were microclimate monitoring and simultaneous assessments of climate perception of 
objects of study through questionnaires. The results showed that the thermal stability 
increases with the absence of air conditioning, if the observation being changed is held 
in internal or external environment and certain other conditions. 
Keywords: Environmental, Thermal Comfort, Productivity, Well-being Indicators of 
Quality Comfort. 

Introdução 

O conforto térmico se caracteriza por ser um estado físico e mental que 
expressa satisfação do homem com o ambiente térmico em que o mesmo está 
inserido. As relações entre o ambiente e os seres humanos têm sido pesquisadas 
desde a época da Grécia clássica, quando se ressaltava como a direção do vento 
afetava o humor e o conforto dos indivíduos. Nos tempos presentes, estudos 
relacionando a saúde do homem e o clima se intensificou, ampliando a ideia de que o 
clima poderia ser um fator negativo que causasse possíveis prejuízos durante a 
execução do trabalho diário. 

Visando o cumprimento do objetivo proposto na pesquisa, dividiu-se o trabalho 
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em duas etapas. Na primeira foi realizado um estudo sobre os diferentes fatores que 
influenciam o conforto térmico do ser humano e a forma como o organismo humano a 
eles reage. Na segunda etapa da pesquisa foram estudados os diferentes modelos de 
avaliação do conforto térmico e as variáveis e fatores considerados para avaliar essa 
importante condição que afeta o ser humano e, mais especificamente, para os 
professores e estudantes universitários em sala de aula e para funcionários que 
executam funções administrativas. A proposta do modelo baseia-se na elaboração de 
um questionário subjetivo que deverá ser preenchido pelos estudantes que 
participarão da análise. 

 
Materiais e Métodos 

Para a decorrência do projeto, houve uma investigação bibliográfica acerca do 
tema visando abarcar teoricamente o bolsista, assim como a área de estudo foi 
previamente estudada, negociando e adquirindo todas as permissões para viabilidade 
da pesquisa. Posteriormente houve a coleta e análise dos dados.  

As coletas de dados na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 
Campus Itapetinga, ocorreram entre junho de 2013 a abril de 2015. Para o 
monitoramento microclimático ser realizado, foram utilizados medidores de variáveis 
físicas, como: temperatura do ar (°C), temperatura de globo negro (°C), umidade 
relativa do ar (%), velocidade do vento (m/s), a intensidade de ruído (decibéis) – por 
meio do decibelímetro Minipa MSL -, a intensidade dos raios UVA e UVB e da 
Radiação Global, tanto no Sol quanto na sombra em ambos os casos. Foram 
utilizadas medições simultâneas, onde dois ou mais medidores se localizavam na 
parte interna de um determinado local, e outro medidor se encontrava no exterior do 
mesmo local, numa região próxima ao mesmo, onde as variáveis externas possuem 
uma probabilidade maior de interferir no conforto térmico. Para a melhor estruturação 
e viabilidade da medição em ambiente externo, foi montada uma miniestação portátil, 
com mesa e banco de madeira dobráveis, facilitando a estabilidade dos equipamentos, 
tendo em vista que os mesmos poderiam atrapalhar de alguma maneira o decorrer das 
aulas e da jornada de trabalho do objeto de estudo.  

Assim como as medições, foi aplicado um questionário para os frequentadores 
do local, a fim de determinar dados que influenciam na questão do conforto térmico e a 
percepção, estimativa e preferência térmica dos indivíduos. 

 

Resultados e Discussão 

 Após toda a coleta de dados nos setores administrativos e parcialmente no 
campo, pode-se analisar que em geral, os funcionários de ambos os setores se 
sentem satisfeitos com o ambiente de trabalho, levando em consideração todos os 
fatores físicos citados anteriormente. Destacam-se muito mais pontos positivos em 
relação a estes ambientes. A temperatura é agradável, tendo em vista que a mesma 
pode ser regulada por meio do aparelho de ar condicionado na maioria dos setores, 
exceto no campo, escolhendo a temperatura que for de agrado aos indivíduos do local, 
assim como a umidade relativa. Pode-se citar também que o ambiente externo 
contribui significativamente na temperatura interna. Quanto à velocidade do vento, 
sempre se encontrou valores de zero metro por segundo nas partes administrativas e 
valores baixos de ate 0,2 m/s em áreas abertas, tendo em vista que a maior parte do 
tempo as janelas de todas as salas ficam fechadas. Levando em consideração a 
intensidade luminosa, a depender da área pesquisada, influencia positivamente ou 
negativamente, pois em áreas mais altas, algumas áreas da sala, em determinada 
hora do dia recebe diretamente a incidência dos raios solares, ou os mesmos são 
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refletidos diretamente pra o local de análise. Quando se leva em consideração o ruído 
nestes ambientes, o mesmo se apresentou moderado, uma das justificativas é o fato 
das portas das salas de aulas permanecerem fechadas durante as atividades e os 
barulhos exteriores não interferirem nos processos internos, a acústica estrutural das 
salas qualifica o ambiente para uma produtividade eficaz. Já no campo, o barulho 
apresenta uma intensidade ainda menor. 
 Devido à extensão dos dados, torna-se inviável expor neste resumo, porém 
cita-se como exemplo destas análises, uma coleta externa no Setor de Bovinocultura, 
no turno vespertino às 15:11h, quando se encontravam em trabalho externo 1 pessoa,  
o céu estava aberto, sem presença de nuvens, e o trabalhador estava na sombra 
utilizando como vestuário: bota, calça, camisa de manga curta e boné . Adotando-se 6 
pontos distribuindo pelo local, sendo metade na sombra e metade exposto à luz solar. 
Sendo assim, obteve-se os seguintes dados: 
 
Tabela 1 – Valores médios do monitoramento microclimático externo na Bovinocultura 

Local  Altura 
V TA UR TG NS 

UVA/UV
B (Sol) 

UVA/UV
B 

(Sombra) 

RG 
(Sol) 

RG 
(Sombra) 

m/s o
C % o

C dB µW.cm-² µW.cm-² W.m-² W.m-² 

Ponto 0,1m 0,2 35,1 36,5 44,7 59,6 252 95 951 48,5 

1 0,6m 0,2 35,3 36,8 44,6 59,4 265 96 972,1 54,2 

  1,7m 0,2 35,4 36,9 44,8 59,3 280 84 973,9 56 

Ponto 0,1m 0,1 35,2 37,1 44,6 59,2 277 82 961,3 56,4 

2 0,6m 0,2 35,3 37 44,7 59,2 276 81 970,7 77,3 

  1,7m 0,1 35,4 36,9 44,8 60,7 288 80 964,8 79,5 

Ponto 0,1m 0,1 35,2 37,2 44,8 63,5 285 77 963,9 78,6 

3 0,6m 0,1 35,1 37,3 44,9 64,3 260 79 971,5 80,9 

  1,7m 0,1 35 37,4 45 67,2 252 76 955,7 84,9 
 V = velocidade do ar; TA = temperatura do ar; UR = umidade relativa; TG = temperatura de globo negro; 
NS = nível sonoro; RG = Radiação Global. 
 

Depois das coletas de dados nos setores de campo, analisou-se o conforto 
térmico e a qualidade ambiental do setor administrativo da Universidade, utilizando da 
mesma metodologia para coleta em ambos os casos (Tabela 2).  

 
 

Tabela 2 - Frequência dos resultados referentes à percepção, estimativa e 
preferência térmica desejada dos 40 entrevistados 

      Percepção do microclima Porcentagem 

     Com muito Calor 0 
     Com calor 10.0 

Percepção Térmica Levemente com calor 22.5 
     Neutro levemente com frio 62.5 
     Com frio 5.0 
      Com muito frio 0 
      Confortável 57.5 

     Levemente confortável 37.5 
Estimativa Térmica Inconfortável 5 

      Muito confortável 0 
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      Bem mais aquecido 5 

     Mais aquecido 2.5 

     Um pouco mais aquecido 10 
Preferência Térmica Assim mesmo 45 

     Um pouco mais refrescado 25 
     Mais refrescado 12.5 
      Bem mais refrescado 0 
 

Os setores analisados foram: DCEN, DTRA, Colegiados de Química, 
Pedagogia, Zootecnia, Biologia, Física, Engenharia de Alimentos e Ambiental, Pós-
graduação em Engenharia de Alimentos e Zootecnia, SEAV, ADUSB, Protocolo, 
CEPESA, PABX, Serviços Gerais, Secretaria de Cursos, UINFOR e Serviços Gerais. 

Na tabela 2, foram feitas as análises da mesma maneira, porém nos setores 
administrativos citando o exemplo agora do questionário aplicado, destacando que 
nem todos os setores possuem aparelho de ar condicionado em perfeitas condições, 
segundo os entrevistados, logo a parte do questionário que trata da percepção, 
estimativa e preferência térmica foi citada como exemplo. Aliada a estes fatores, 
também estão dados pessoais, como idade, altura, peso, sexo. A média de idade dos 
entrevistados no setor administrativo foi de 28.68%, a média de altura foi de 1.72 
metros, uma média de peso de 74,4 quilos, sendo 28 mulheres e 12 homens. Leva-se 
em consideração erros por conta de informação errada ou até mesmo não 
preenchimento do quesito, questão essa que foi calculada de maneira a não interferir 
de maneira muito significativa nos resultados obtidos. 

Maioria das pessoas entrevistadas informaram neutralidade térmica e 
confortáveis em seu ambiente de trabalho, na maioria das vezes controlado com 
eficácia pela utilização do ar condicionado. A sensação de desconforto surge a partir 
do momento em que os aspectos no ambiente externo varia com maior amplitude, 
após analisar-se as variáveis físicas externas, nota-se que quando há essa sensação, 
a sensação térmica se reduziu ou aumentou bastante, conforme a intensidade da luz 
solar, que a mesma também se eleva, e a redução da umidade relativa do ar, devido 
ao tempo mais frio ou mais quente. Situação esta descrita por alguns dos indivíduos, 
que citaram o fato da mudança de roupa durante um horário e outro por conta da hora 
do dia e da situação climática, às vezes nem é preciso ligar o ar condicionado, ou às 
vezes o mesmo não esfria com eficiência tal que mantenha um bem-estar confortável 
internamente, favorecendo o local e beneficiando e qualificando a produtividade. 

 
Conclusões 

As análises exploratórias dos resultados obtidos permitem inferir que a 
qualidade ambiental na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 
Campus Itapetinga se caracteriza como sendo em parte agradável, levando em conta 
as considerações realizadas, os indicadores de conforto analisados contribuíram de 
maneira muito significativa no estudo do conforto térmico nos locais analisados. Os 
resultados obtidos demonstraram o nível de satisfação dos indivíduos com relação à 
percepção, à preferência térmica e os cuidados ambientais dos locais de coleta. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICAS E FUNCIONAIS DA MUÇARELA LIGHT 

PRODUZIDA COM PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE 

 

Josane Cardim de Jesus1, Jaqueline de Jesus Silva1, Gabrielle Cardoso Reis Fontan2 

 

RESUMO: O queijo Muçarela é um produto amplamente consumido no Brasil, e vem 

sendo fabricado com teor reduzido de gordura para atender aos consumidores que 

procuram por alimentos mais saudáveis. O objetivo do trabalho foi a caracterização 

físico-químicas e funcionais da muçarela light produzida com proteínas do soro do 

leite. As formulações foram fabricadas com leite pasteurizado com 1,5% de gordura. A 

porcentagem de concentrado proteico do soro (CPS) adicionada para cada formulação 

foi de 0%, 0,3%, 0,6% e 0,9%. Após a produção dos queijos, foram realizadas análise 

de teor de umidade, cinzas, cloretos, gordura e proteína, segundo os procedimentos 

analíticos sugeridos pelo Ministério da Agricultura (2006), e análise das propriedades 

funcionais (derretimento, liberação de óleo e elasticidade). Por meio da análise de 

variância verificou que não houve diferença significativa (p>0,05) nos parâmetros 

físico-químicos e propriedades funcionais, ou seja, a adição de CPS não influenciou 

nas variáveis estudadas. 

PALAVRA CHAVES: queijo, proteína, soro 

 

INTRODUÇÃO 

O queijo muçarela, é um produto obtido pela coagulação do leite com coalho 

e/ou outras enzimas coagulantes, formando então uma massa acidificada, que pode 

ser complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas (BRASIL, 

1996). 

O queijo Muçarela, que é largamente consumido no Brasil, vem sendo 

fabricado com teor reduzido de gordura (FERREIRA, 2004). 

A gordura atua de diferentes formas nos alimentos, contribuindo no sabor, 

aroma, maciez e cremosidade. Entretanto, a remoção da gordura altera as 

características do produto final, acarretando defeitos na textura, no sabor e nas 

propriedades funcionais (ZISU e SHAH, 2007; SHEEHAN e GUINEE, 2004). 

Visando aperfeiçoar a qualidade dos queijos com reduzido teor de gordura, várias 

alternativas têm sido apresentadas, como o uso de alguns substitutos de gordura 

(BRANKS, 2004; MISTRY, 2001; JOHNSON, 2009).  

A incorporação da proteína do soro na fabricação de queijos proporciona 

alguns benefícios como o maior valor nutricional, o aumento do rendimento do queijo e 

a melhoria do aspecto sensorial. Além disso, essa aplicação proporciona um bom uso 

para o soro, que normalmente é descartado (HINRICHS, 2001). 

O objetivo deste trabalho foi analisar as características físico-químicas e 

propriedades funcionais de muçarela produzida com teor de gordura reduzido e 

acrescida de concentrado proteico de soro. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

O queijo muçarela foi fabricado na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, no laboratório de Processamento de Panificação e Secagem, utilizando leite 
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integral com 3,0% de gordura e desnatado com 0,5% de gordura sendo feito cálculo 

de balanço de massa para fixar a gordura no leite de 1,5%. Para cada formulação 

foram utilizados 5 litros de leite. A influência de concentrado proteico do soro (CPS) na 

muçarela foi verificada por meio da adição de 0% (controle), 0,3%, 0,6% e 0,9%. Foi 

realizado um tratamento térmico no CPS em 5% do total do leite utilizado para 

produção do queijo. 

As análises físico-químicas e das propriedades funcionais foram feitas 

duplicatas. A quantificação de umidade, cinzas, cloretos, gordura e proteína, foi 

realizada segundo os procedimentos analíticos sugeridos pelo Ministério da Agricultura 

(2006). Para estimar a elasticidade utilizou-se o método preconizado pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), segundo McManhon (1993) 

citado por CORTEZ (1998). O derretimento foi feito segundo o método de Schreiber, 

conforme descrito por Kosikowski & Mistry (1997) e a liberação de óleo foi 

determinada pelo método de Gerber modificado conforme metodologia de Kindstedt e 

Fox (1991). 

O experimento foi desenvolvido seguindo um delineamento inteiramente 

casualizado, com duas repetições. Os resultados foram analisados por meio de 

análise de regressão com α=0,05.  

 

RESULTADOS  

Os valores médios obtidos nas análises físico-químicas estão apresentados na 

Tabela 1, Não houve influencia significativa (p>0,05) da adição de CPS nas variáveis 

estudas. 

Tabela 1: Valores médios dos parâmetros físico-químicos do queijo muçarela light 

produzida com CPS. 

Tratamentos Umidade 
Proteína extrato 

 seco% 
Gordura% Cinzas% Cloretos% 

0% 56,54 52,22 9,16 3,49 0,25 

0,3% 64,22 58,58 5,46 3,76 0,35 

0,6% 58,30 58,53 8,43 3,36 0,26 

0,9% 57,29 58,35 8,82 3,47 0,14 

 

Foi observado que o teor de umidade em todas as formulações apresentaram 

valores (>55%), caracterizando-se como queijos de muito alta umidade, como no 

previsto pela IN nº 4 de 2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). 

Os resultados obtidos indicaram que a adição CPS não influenciou no teor de 

umidade do queijo, ou seja, não foi possível realizar um ajuste linear e quadrático 

entre as formulações.  

 a análise de regressão para a variável “proteína no extrato seco” (Tabela 1) 

não foi observado ajuste significativo. Novos testes devem ser realizados para 

contrastar o controle com os tratamentos que tiveram a adição de CPS uma vez que 

pode ter ocorrido uma retenção máxima do CPS. A análise da quantidade de CPS 
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perdida no soro também deve ser realizada. As perdas de CPS estão relacionadas à 

forma de como o CPS foi adicionado nas formulações, ou ainda devido ao tratamento 

térmico dado ao CPS não ter sido suficiente para desnaturação das proteínas. 

Segundo Hinrichs, 2001 o tratamento a alta temperatura submetido ao CPS, permite a 

complexação das proteínas do soro com as caseínas que então ficam retidas na 

matriz do queijo. 

O percentual de cinzas teve média entre os tratamentos de 3,52%. No presente 

estudo observou-se que a adição do CPS do leite, não alterou o conteúdo de cinzas 

no queijo e também que não houve relação direta entre o teor de cinzas e cloretos. 

Para as propriedades funcionais dos queijos produzidos também, não foi 

possível realizar um ajuste linear e quadrático significativo (P>0,05). Segundo Furtado 

(1996), o “a liberação de óleo” será favorecido em queijos com teores de gordura mais 

elevados. Nesse estudo com queijos light a gordura nas formulações se separou ente 

0,05 a 0,1%. A elasticidade dos queijos também não foi influenciada pela adição de 

CPS. Os resultados obtidos apresentaram a altura onde o fio se estendia de 39,37cm 

(±3,54), onde as amostras tiveram elevação dos fios acima de 7,5 cm.  

Com relação à capacidade de derretimento não foi possível verificar uma 

tendência clara no derretimento das formulações, ou seja, nas diferentes 

concentrações do CPS a capacidade de derretimento não variou entre as amostras 

apresentado valores aleatórios. A formulação controle apresentou capacidade de 

derretimento de 5,78%, sendo um valor considerado baixo quando comparado a um 

queijo muçarela produzido com leite padronizado. Tal comportamento pode ser 

atribuído devido a menor porcentagem de gordura nos queijos, que interfere de forma 

negativa na capacidade de derretimento de queijos mussarela. Já as formulações 

0,3%, 0,6% e 0,9% apresentaram valores de capacidade de derretimento de (-1,87%, -

2,41% e 2,61%) respectivamente. Os valores negativos indicam que houve um 

encolhimento das amostras durante o aquecimento. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que os queijos muçarela light produzida com proteínas do 

soro do leite nas diferentes concentrações possivelmente tiveram uma baixa retenção 

da proteína, sendo insignificante para promover alterações signifivativas aos queijos. 

Novas maneiras de fixar e reter as proteínas do CPS à matriz do queijo devem ser 

estudadas e avaliadas quanto a influencia sobre as características físico-quimicas e 

funcionais dos queijos. 
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RESUMO: O desenvolvimento de novos adsorventes é um segmento estratégico na 
separação de biocompostos, tendo os criogéis poliméricos grande potencial para a 
purificação de macromoléculas. Além disso, esta é uma área em constantes avanços, 
mostrando-se cada vez mais viável. Através da técnica de gelificação criogênica, 
buscou-se, nesse trabalho, produzir um novo adsorvente supermacroporoso trocador 
de íons voltados para a purificação de macromoléculas. Os adsorventes foram 
produzidos a -20°C e através dos monômeros de acrilamida (Aam), bis-acrilamida 
(BAam) e alil-glicidil-éter (AGE). Após sua síntese, foram avaliados os aspectos 
associados à sua porosidade e capacidade iônica. Para a determinação da 
porosidade, igual a 0,97, foi utilizado um método simples e amplamente difundido na 
análise de criogéis poliméricos e que se baseia na medida do conteúdo de água livre. 
A partir dos resultados obtidos, verificou-se que tais técnicas foram adequadas na 
síntese e caracterização dos criogéis, possibilitando novas perspectivas nesses 
estudos. 

PALAVRAS-CHAVE: adsorção, caracterização, cátions, criogel. 

 

Characterization of a Super Macroporous Cation Exchanger Focused on Protein 
Purification 

ABSTRACT: The development of new adsorbents is a strategic segment in the 
separation of biocompounds, where polymeric cryogels have great potential for the 
purification of macromolecules. Moreover, this is an area in constant progress, being 
more and more viable. Through the cryogenic gelling technique we sought in this 
research to produce a new adsorbent supermacro-porous ion exchanger focused on 
the purification of macromolecules. The adsorbents were produced at -20°C by 
monomers of acrylamide (Aam), bis-acrylamide (BAAM) and allyl-glycidyl-ether (AGE). 
After the synthesis, was evaluated the aspects related to its porosity and ionic capacity. 
For the determination of porosity, equal to 0.97, it was used a simple method and 
widely spread in the polymeric cryogels analysis which is based on the measurement 
of the free water contente. From the results obtained, it was found that such techniques 
were adequate on the synthesis and cryogels characterization, opening up new 
perspectives in these studies. 

KEYWORDS: adsorption, characterization, cations, cryogel. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A utilização de técnicas adsortivas em leitos monolíticos poliméricos 
supermacroporosos vem se mostrando viável e desperta cada vez mais interesse por 
permitir a purificação de macromoléculas e, até mesmo, de células inteiras. Esses 
leitos possuem a vantagem de possuir alta permeabilidade ao escoamento, apesar de 
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possuírem menor área superficial e menor eficiência quando comparados a outros 
leitos. Atualmente, o maior desafio para os pesquisadores é aumentar a seletividade e 
eficiência destes monólitos sem comprometer sua elevada permeabilidade e 
compreendê-los melhor. Assim sendo, o principal objetivo neste trabalho é produzir 
novos adsorventes supermacroporosos trocadores de íons voltados para a purificação 
de macromoléculas. Objetivou-se, também, caracterizar os adsorventes com relação à 
sua estrutura e relações termodinâmicas e determinar as relações de equilíbrio no 
processo de adsorção da macromolécula albumina de soro bovino. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a produção dos criogéis, foi adaptada a metodologia proposta por Kumar 
et al. (2006) e Yao et al. (2006a). Foi preparada uma solução contendo acrilamida 
(Aam), bis-acrilamida (BAam) e alil-glicidil-éter (AGE). Essa solução foi desgaseificada 
em banho ultrassônico e, posteriormente, foram adicionados APS e TEMED. Logo 
após, a solução foi vertida em seringas com volume de 5,0 mL, levadas para um 
banho termostático à temperatura de -20°C por 24 h. Feito isso, as seringas foram 
colocadas à temperatura de 4°C por mais 24h e, depois, os criogéis foram secos em 
estufa a 60°C. 

Uma vez preparados, os criogéis foram ativados para que o grupo trocador de 
cátions fosse ligado a ele. Para isso, foi feita a ativação com diperiodato cuprato de 
potássio, conforme metodologia adaptada de Savina et al. (2005). A solução ativadora 
foi uma mistura de NaOH e diperiodato cuprato de potássio, que foi recirculada através 
do criogel. Posteriormente, os criogéis ativados foram percolados por uma solução de 
AMPSA. A solução utilizada foi recirculada para que ocorresse a ligação do maior 
número de moléculas possíveis. Após esse tempo, os criogéis foram lavados com uma 
solução de HCl seguido de água deionizada.  

Como parte das análises para a caracterização dos criogéis, foi determinada a 
capacidade de inchamento (). Os criogéis secos tiveram as massas verificadas em 
uma balança analítica () e, após serem hidratados com água deionizada por 24 h, 
tiveram novamente as massas verificadas (). O valor de  foi calculado utilizando-se a 
equação (Savina et al., 2005): 

                                                (1) 
 

              Outra medida introduzida foi o grau de expansão (), em que os criogéis 

hidratados foram transferidos para uma proveta contendo um volume de água, , e 

aquele lido na proveta após a colocação do criogel, . 

                                            (2) 

 

Para determinar a porosidade, foi utilizado um método que se baseia na 

medida do conteúdo de água livre dos criogéis (Plieva et al., 2004a e 2004b; Erzengin 

et al., 2011). Para isso, os criogéis foram mantidos por quinze dias em um dessecador 

contendo uma solução saturada de sulfato de potássio, para que a umidade relativa do 

ar permanecesse em torno de 98% (Greenspan, 1977), sendo as massas novamente 
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determinadas ao fim deste período (). Posteriormente os criogéis foram saturados com 

água deionizada durante 24 h e então espremidos e secos com lenços de papel para 

retirada da água livre no interior dos macroporos, sendo suas massas novamente 

medidas (). A fração de macroporos ( ), fração de meso e microporos ( ), fração 

de água ligada ( ), fração do polímero seco ( ) e porosidade total ( ) dos 

criogéis foram calculadas utilizando-se as equações: 

                                                                  (3) 

                                                                  (4) 

                                                                 (5) 

                                                                         (6) 

                                        (7) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme descrito anteriormente, após a síntese os criogéis foram 
desidratados na estufa. Quando o processo transcorria normalmente, o criogel obtido 
era cilíndrico, poroso e de cor branca. Quando havia algum problema na síntese, 
devido principalmente à polimerização da solução de monômeros antes da redução 
adequada da sua temperatura, verificava-se que ao se desidratar os criogéis surgiam 
regiões de deformação em sua estrutura. Provavelmente nas regiões defeituosas dos 
criogéis ocorreu um processo de gelificação ao invés da criogelificação. 

Os resultados obtidos para a porosidade dos criogéis a -20 ºC, a partir do 
método testado, é apresentado na Tabela 1. 

Utilizando-se os criogéis produzidos, verificou-se uma distribuição da água no 
criogel que difere da faixa de 70 a 85% observada em outros trabalhos (Yao et al., 
2006a, 2006b e 2007). A água livre no criogel (dentro de todos os poros) foi de, 
aproximadamente, 58% da sua massa total. Entretanto, o valor para porosidade total 
foi igual à fração total de água no criogel, mostrando coerência nos resultados. 

 
CONCLUSÕES 

 
A produção de novos adsorventes supermacroporosos voltados para a 

purificação de macromoléculas é possível. Entretanto, os estudos adsortivos não 
apresentaram resultados satisfatórios, não havendo boa capacidade de retenção da 
proteína utilizada. Mais estudos serão necessários para compreender melhor o que 
houve e propor melhorias no processo. 
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ATIVIDADE DA ALFA-GALACTOSIDASE EM CULTIVARES DE FEIJÕES 
Vigna unguiculata CONSUMIDOS NA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA. 

Márjorie Castro Pinto Porfirio
1
, Marcondes Viana da Silva

2
. 

 

RESUMO: Objetivou-se com o presente estudo a determinar a atividade da alfa- 
galactose e capacidade antioxidante dos cultivares do feijão Vigna unguiculata 
consumido na região Sudoeste da Bahia. Essas leguminosas são intensamente 
estudadas na América Latina, destacando-se como as principais fontes de proteína 
vegetal, constituindo parte dos hábitos alimentares da população, destacando–se por 
sua importância alimentar além do menor custo de produção em relação à proteína 
animal. O feijão-fradinho é uma cultura de expressiva importância econômica e social 
para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, pois representa uma excelente fonte de 
proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e fibras dietéticas. Também apresentam 
em sua composição química, substâncias antioxidantes. O tema a ser estudado é de 
relevante importância, considerando que uma grande parte da população após a 
ingestão tem dificuldade na digestão de feijões considerando a presença de fatores 
antinutricionais. 
PALAVRAS-CHAVE: fontes de proteínas, antioxidantes, fatores antinutricionais. 
 

TITLE: ACTIVITY ALFA - GALACTOSIDASE IN CULTIVARS Vigna unguiculata 
CONSUMED BEANS IN THE REGION SOUTHWEST OF BAHIA. 
 

ABSTRACT: The objective of this study to determine the activity of alpha-galactose 
and antioxidant capacity of bean cultivars Vigna unguiculata consumed in the 
Southwest Bahia region. These legumes are intensely studied in Latin America, 
standing out as the main sources of vegetable protein, constituting part of the diet of 
the population, standing out for its food value as well as lower cost of production in 
relation to animal protein. The cowpea is a culture of significant economic and social 
importance for the North and Northeast regions of Brazil, as it represents an excellent 
source of protein, carbohydrates, vitamins, minerals and dietary fiber. They also have 
in their chemical composition, antioxidant substances. The issue to be studied is of 
great importance, considering that a large part of the population after eating beans 
have difficulty in digesting considering the presence of anti-nutritional factors. 
Keywords: protein sources, antioxidants, anti-nutritional factors. 
 

INTRODUÇÃO: 

O feijão-fradinho (Vigna unguiculata) também denominado de feijão macassar, 
caupi, corda, feijão de praia, feijão miúdo ou feijão colônia é uma leguminosa, 
difundida em todo o mundo, destacando-se por ser uma espécie facilmente adaptada 
a regiões quentes e secas, além de ser uma fonte de proteína vegetal de baixo custo 
(SINGH, 2002). De acordo com Onwuliri e Obu (2002) a produção e o consumo 
nacional dessa leguminose estão concentrados nos estados nordestinos. 

De acordo Barros et al. (2013), o feijão fradinho é uma leguminosa com alto 
valor nutritivo, rico em proteínas, fibras, minerais além de compostos bioativos com 
propriedades antioxidantes. 

Diversas sementes são excelentes fontes de proteínas, com teores protéicos 
variando de 10% a 40% em certos legumes e sementes de oleaginosas 
(CARBONARO et al., 2000). Embora o potencial de proteínas das leguminosas seja 
alto, elas podem conter fatores antinutricionais e outras substâncias nocivas à saúde 
(PROLL et al., 1998), tais como inibidores das enzimas proteases, lectinas, taninos, 
fatores de flatulência, e toxinas. Esses fatores antinutricionais podem reduzir seu valor 
nutricional, provocar efeitos fisiológicos adversos ou diminuir a biodisponibilidade de 
certos nutrientes (SILVA e SILVA, 1999). 
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Estes alimentos contem diferentes compostos bioativos, desempenham ação 
antioxidante. (VELIOGLU et. al., 1998). Os antioxidantes são substâncias que 
previnem ou retardam a oxidação de lipídios ou de outros compostos ao inibirem a 
iniciação ou propagação das reações de oxidação em cadeia (AL-MAMARY et al., 
2002). 

Contudo, pretende-se no presente estudo estabelecer a caracterização 
bioquímica, destacando a atividade da α-galactosidase de lotes distintos do feijão 
vigna unguiculata comuns consumidos na região Sudoeste da Bahia. 
 

MATERIAL E MÉTODOS: 
Para a realização das análises foram adquiridos lotes distintos de feijão 

fradinho Conquista coletados nos supermercados do município de Itapetinga – Ba. Os 
Feijões foram produzidos dentre os meses de dezembro 2013 a fevereiro de 2014. Os 
feijões foram selecionados, e então processados em moinho de facas e, para 
uniformização da granulometria, utilizou-se peneira de 80 mesh, obtendo-se as 
farinhas. 
Determinação espectrototométrica de proteínas totais 

     A concentração de proteínas foi determinada pelo método de Bradford (1976), 
utilizando-se curva-padrão construída com albumina sérica bovina (BSA). 
Determinação da atividade de α-galactosidase  

A metodologia adotada para a determinação da atividade da α-galactosidase 
foi baseada em (OLIVEIRA et al, 2005). Onde a medida da taxa de conversão do 
substrato sintético ρ- P α-Gal (ρ-nitrofenil α-D galactopiranosídeo). Uma unidade de 
atividade enzimática será definida como a quantidade de enzima capaz de liberar 1 
µmol de ρ-NP/minuto/ml em 100mg de grãos de feijão. 
Determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

A determinação das substancias reativas ao ácido tiobarbitúrico foi realizada 
segundo o procedimento recomendado por Silva et al. (2012) com adaptações. Para 
avaliar e quantificar a presença desta propriedade nos extratos utilizou-se a gema do 
ovo como fonte lipídica. Foram homegeinizados em 0,1 ml do extrato em diferentes 
concentrações (0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg.mL-1 de gema de ovo). Adicionando 0,1 ml 
de AAPH (0,12M). Depois foram incubados 37ºC por 30 min. Em 0,5 ml da mistura 
foram adicionados 0,5 ml de ácido tricloroacético (15%), e centrifugados a 8000 x g 
por 10 minutos. 0,5 ml do sobrenadante foram homogeneizados com 0,5 ml de TBA 
(1%), sendo aquecidos a 100°C por 30 min. As leituras foram realizadas a 532 nm no 
espectrofotômetro. DMSO (1%) foi utilizado como controle. Os resultados expressos 
em mg de tetrametoxipropano (TMP). 100 g-1 de amostra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os teores da atividade enzimática α-galactose total, atividade enzimática 

especifica, e proteínas totais estão apresentados na tabela 1. Não houve diferença 
significativa (p<0,05) entre os lotes analisados. Os valores encontrados nesse trabalho 
para a atividade enzimática da alfa galactosidase total e especifica foram inferiores ao 
encontrado por Guimarães et al. (2001) que para sementes de soja verificou valores 
de 135 µmol.min-1 e 0,030 µmol.mg-1 respectivamente. 

Teores inferiores aos encontrados neste trabalho para o conteúdo de proteínas 
foram observados por Rocha et al. (2011), quando também analisaram linhagens de 
feijão-caupi tipo Fradinho (48,75 mg BSA.g-1 a 78,44 mg BSA g-1). 

 

Tabela 1- Determinações dos teores de atividade enzimática α-galactosidase total e 
especifica, teores de proteínas totais. 

Determinações Lote 01 Lote 02 Lote 03 
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Atividade 
enzimática α-

galactosidase total 
(µmol.min-1) 

0,98 ± 0,03 a 0,90 ± 0,01 a 0,81 ± 0,01 a 

Proteínas (mg de 
BSA.100g-1) 

152,24 ± 0,01 a 168,17 ± 0,01 a 174,67 ± 0,07 a 

Atividade 
enzimática 
especifica 
(µmol.mg-1) 

0,006 ± 0,0005 a 0,005 ± 0,0002 a 0,004 ± 0,0001 a 

As médias seguidas pela mesma letra em cada linha não diferem estatisticamente, entre si pelo 
teste Tukey (p < 0,05). 
Valores médios ± desvio padrão 
 

A proteína é um dos principais componentes do feijão, sendo este considerado 
uma boa fonte proteica, contribuindo com aproximadamente 28% de proteína e 12% 
de energia na dieta da população brasileira (DURIGAN et al., 1987). 
 

Tabela 2 - Determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 
TBARS (mg TMP 100 g-1 amostra) 

Concentração (µg.mL-1) 
Lote 01 

Lote 02 

Lote 03 

0,9 

 

368,30 ± 0,03 
 

 

189,73 ± 0,08 
 

397,45 ± 0,09 

1,8 

465,70 ± 0,06 

293,22 ± 0,07 

525,23 ± 0,05 

3,6 

601,66 ± 0,08 

538,76 ± 0,05 

634,68 ± 0,04 

5,4 

670,65 ± 0,02 

567,16 ± 0,09 

682,44 ± 0,08 

7,2 

690,95 ± 0,04 

656,46 ± 0,03 

708,31 ± 0,07 

 

A peroxidação lipídica foi analisada pelo método de quantificação do TBARS, 
que é um ensaio utilizado extensivamente para estimar a peroxidação dos lipídios nas 
membranas e sistemas biológicos. Os resultados obtidos mostraram que, em todas as 
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concentrações testadas, (0,9; 1,8; 3,6; 5,4 e 7,2 µg.mL-1) para os extratos do feijão 
fradinho causou uma redução significativa na produção de TBARS em relação ao 
grupo AAPH (2,2'-Azobis-2-amidinopropane-dihydrochloride), para todos os lotes 
analisados, o mesmo foi verificado por Deuner et al (2011) ao analisar sementes de 
feijões fradinho. Evidências epidemiológica mostram associação inversa entre o 
consumo frequente deste alimento e o risco de doenças crônicas não transmissíveis 
como as doenças cardiovasculares e os diversos de câncer, o que pode ser explicado 
pelo efeito protetor dos antioxidantes contidos em tais alimentos (AL-MAMARY et al., 
2002). 

 

CONCLUSÕES: 
Os resultados obtidos nas condições na qual este trabalho foi desenvolvido 
permitem concluir que, os teores de proteínas, e atividade enzimática alfa-
galactosidase foram semelhantes nos diferentes lotes estudados. 

Os feijões analisados são fontes de fitoquímicos bioativos com potencial 
antioxidante, devendo seu consumo ser estimulado. 
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Obtenção e caracterização de extratos protéicos para a purificação de 

glicoproteínas. 

Rebeca Rodrigues Vieira
1,
*, Rafael da Costa Ilhéu Fontan

2
. 

RESUMO 

A classe das lectínas, as glicoproteínas, apresenta grande importância na Indústria de 

Alimentos, já que a sua purificação pode ocorrer a partir de resíduos agroindustriais, e 

podendo ser utilizada na produção de biossensores. Técnicas cromatográficas são as 

mais importantes no desenvolvimento de processos de purificação de biocompostos, 

para essas técnicas de purificação é necessário que a matéria-prima sofra pré-

tratamentos, visando à otimização das etapas de refino na purificação. Para a 

obtenção de lectinas, glicoproteínas com grande potencial industrial e farmacêutico, o 

preparo de um extrato proteico a partir das fontes disponíveis é essencial, visando a 

garantir que tal proteína de interesse seja extraída com alto grau de purificação. Foram 

avaliadas concentrações de proteína em extratos obtidos do caroço de jaca e umbu 

em função do valor do pH, onde foi realizado em cinco níveis (3,5; 4,5; 7,0; 9,5; 10,5), 

e em função da concentração de NaCl, que foram cinco também (0,01; 0,05; 0,15; 

0,25; 0,29). O delineamento composto central rotacional (DCCR) foi usado para 

otimizar ou verificar o efeito do pH e concentração de sal nos resultados. Para a 

semente de jaca o sal não apresentou um efeito significativo, o pH obteve um ponto de 

máximo igual a 1,321 mg/mL através de um modelo na análise de regressão. Já para 

a semente de umbu o sal apresentou um efeito bastante significativo, obtendo um 

ponto de máximo igual a 0,65 mg/mL através de um modelo na análise de regressão. 

Palavras-chave: Jaca, Lectina, Umbu. 

 

 

Obtaining and characterization of protein extracts for the purification of 

glycoproteins. 

Rebeca Rodrigues Vieira
1,
*, Rafael da Costa Ilhéu Fontan

2
. 

ABSTRACT 

The class of lectins, glycoproteins, has great importance in the Food Industry, since the 

purification can occur from agroindustrial waste, and can be used in the production of 

biosensors. Chromatographic techniques are the most important in the development of 

purification processes biocompounds, techniques for such purification is necessary that 

the raw material undergoes pretreatment, aiming to optimize the refining steps in the 

purification. For obtaining lectins, glycoproteins with great industrial and pharmacist 

potential, the preparation of a protein extract from the sources available is essential, 

order to ensure that this protein of interest is extracted with a high degree of 

purification. Protein concentrations were evaluated in the extracts of jackfruit and umbu 

lump in pH value of the function, which was conducted in five levels (3,5; 4,5; 7,0; 9,5; 

10,5), and a function of NaCl concentration, which were also five (0,01; 0,05; 0,15; 

0,25; 0,29). The design central composite rotational (DCCR) was used to optimize and 

verify the effect of pH and salt concentration on results. For jackfruit seeds salt had no 

significant effect, pH achieved a maximum point equal to 1.321 mg/ml at a model for 

the regression analysis. As for the umbu seed salt had a very significant effect, 

obtaining a maximum point equal to 0.65 mg / ml at a model for the regression 
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analysis.  

Keywords: Jackfruit, Lectin, umbu. 

 

INTRODUÇÃO 

As lectinas representam uma classe de (glico)proteínas de origem não imune 

que se ligam, específica e reversivelmente, a açúcares. Amplamente distribuídas na 

natureza, são encontradas em plantas, animais vertebrados, invertebrados e 

microorganismos. A principal fonte de lectinas são as plantas, em especial sementes 

de leguminosas, mas muitas fontes menos usuais também são utilizadas, em alguns 

trabalhos ainda vêm sendo feitos com extração de lectinas da jaca e do umbu. 

 Estudos com lectinas mostram que essa classe de proteínas apresenta 

potencial bactericida, fungicida, antitumoral, inseticida e de inibição da protease HIV-1. 

Além disso, ela é muito importante na Indústria de Alimentos, já que a sua purificação 

pode ocorrer a partir de resíduos agroindustriais, e podendo ser utilizada na produção 

de biossensores, verificando a existência de certos grupos de analitos e 

microrganismos, assegurando a qualidade de matérias-primas e produtos 

industrializados. Como a demanda das indústrias de alimentos e farmacêutica por 

biocompostos ativos é crescente, busca-se, portanto, o emprego de técnicas que 

mantenham ao máximo a bioatividade dos mesmos. Devido a isso, o desenvolvimento 

de novos adsorventes é constante. 

 O baixo uso das sementes de jaca e umbu as torna muito importante no estudo 

de purificação da lectina, pois elas passam de um resíduo que seria descartado, a 

uma matéria-prima de um processo importante para indústria de alimentos e 

farmacêutica, obtendo assim um menor custo. Assim, neste trabalho pretende-se 

otimizar as condições de obtenção dos extratos protéicos de sementes de umbu e 

jaca, que são matérias-primas de diferentes fontes vegetais de baixo custo, visando 

assim à posterior aplicação de técnicas cromatográficas para a purificação de lectinas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Preparo das amostras: 

As sementes de jaca e umbu foram obtidas de produtores locais. Essas 

sementes foram secas ao sol, trituradas, desidratadas em estufa a vácuo, peneiradas 

e desengorduradas. Então, as farinhas obtidas foram misturadas numa proporção de 

1:10 com as soluções-tampão fosfato de 20mM preparadas com diferentes valores de 

pH e contendo diferentes concentrações de NaCl. Em seguida foram colocadas em 

agitação por 24 h a temperatura ambiente. Após essa agitação, tais amostras foram 

centrifugadas por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante foi recolhido. 

Quantificação da proteína: 

 A quantificação de proteínas foi realizada segundo a metodologia de Bradford 

(1976), usando albumina bovina como padrão. 

Delineamento experimental: 

 O delineamento utilizado foi o Delineamento Composto Central Rotacional 

(DCCR), ele foi usado para otimizar a extração de proteína da semente de jaca e 

umbu. 
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 No DCCR de maneira geral, temos dois níveis definidos (-1 e +1), foram 

obtidos 2K pontos fatoriais + 2 x K pontos axiais + um número arbitrário de pontos 

centrais, onde K é o numero de variáveis independentes, assim foi obtido 22 pontos 

fatoriais + 2 x 2 pontos axiais + quatro pontos centrais, com um total de nove 

tratamentos e doze unidades experimentais (Tabela 1 e 2). 

 

TABELA . Variáveis e níveis do delineamento composto central rotacional 

(DCCR). 

Variáveis   Níveis   

 -1,41 -1 0 +1 +1,41 

Concentração de 

NaCl 

0,01 0,05 0,15 0,25 0,29 

pH 3,5 4,5 7,0 9,5 10,5 

 

 

TABELA . Tratamentos e planejamento experimental do DCCR. 

Ensaios Tratamentos Concentração de 

NaCl 

pH 

1 1 -1 -1 

2 2 +1 -1 

3 3 -1 +1 

4 4 +1 +1 

5 5 -1,41 0 

6 6 +1,41 0 

7 7 0 -1,41 

8 8 0 +1,41 

9 9 0 0 

10 9 0 0 

11 9 0 0 

12 9 0 0 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi utilizada uma análise de regressão para observar o efeito do pH e do sal em relação 

a quantidade de proteína no extrato das sementes de jaca e umbu. 

Para os extratos feitos com as sementes de jaca foi possível observar que o sal não foi 

significativo, enquanto o pH foi bastante significativo, apresentando um ponto de máximo 

igual a 1,321 mg/mL, através do modelo quadrático abaixo: 

[Proteína] = - 0,053[pH]2 + 0,759[pH] - 1,378 

Já para os extratos feitos com as sementes de umbu, observou-se que o sal e o pH 
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foram significativos na extração, mas o pH apresentou um efeito muito pequeno podendo 

assim ser ignorado. Enquanto o pH foi pouco significativo, o sal foi bastante significativo, 

apresentando um ponto de máximo igual a 0,65 mg/mL, através do modelo quadrático abaixo: 

[Proteína] = - 4,888[sal]2 + 3,312[sal] + 0,088 

 

 

CONCLUSÃO 

 Com este trabalho foi possível a obtenção de extratos proteicos em condições 

otimizadas utilizando-se os delineamentos propostos e que serão utilizados em 

experimentos posteriores para o isolamento das lectinas existentes neles. 
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ESTUDO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO DE CORANTES ORGÂNICOS 
PRESENTES EM EFLUENTES DA INDÚSTRIA TÊXTIL EMPREGANDO CARVÕES 
ATIVADOS OBTIDOS A PARTIR DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS. 

 
Tâmara B. Silva, Mylena J. P. Brito, Cristiane M. Veloso, Rafael C. I. Fontan, Renata C. F. 
Bonomo

6
  

 

RESUMO 
 
Muitas indústrias, especialmente as têxteis e de alimentos, utilizam corantes e 
pigmentos para colorir seus produtos. Com isso, esse trabalho teve como objetivo 
produzir e caracterizar carvão ativado obtido a partir da biomassa do caroço de cajá, e 
avaliar a capacidade adsortiva destes na remoção de corante presente em efluente 
industriais, utilizando-se o azul de metileno como sistema modelo de contaminante. O 
carvão foi preparado pelo método de ativação química, utilizando hidróxido de potássio 
(KOH) como agente ativador. No estudo de pH verificou-se que o melhor desempenho 
do processo de adsorção foi verificado em pH 7,0 e a massa ideal para conduzir os 
estudos de adsorção do corante azul de metileno foi de 50 mg. No estudo cinético o 
equilíbrio na adsorção do carvão foi obtido a partir de 180 min. O carvão ativado obtido 
possui boa eficiência na adsorção do corante azul de metileno tornando o seu uso 
como material adsorvente uma boa alternativa para tratamento de efluentes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: adsorção, carvão ativado, corantes. 

COLOURS ADSORPTION PROCESS OF ORGANIC STUDY PRESENT IN 
WASTEWATER OF TEXTILE INDUSTRY USING ACTIVATED CARBONS 
OBTAINED FROM WASTE AGRO INDUSTRIAL  

ABSTRACT 

Many industries, especially textiles and food, using dyes and pigments to color their 
products. Thus, this study aimed to produce and characterize activated carbon 
obtained from biomass cajá seed, and evaluate the adsorptive capacity of these in 
removing dye present in industrial effluent, using methylene blue as model contaminant 
system . The carbon was prepared by the method of chemical activation using 
potassium hydroxide (KOH) as an activator agent. The pH study it was found that the 
best performance of the adsorption process was found at pH 7.0 and optimal mass to 
lead the methylene blue dye adsorption studies was 50 mg. In the study of kinetic 
equilibrium adsorption on coal was obtained from 180 min. The obtained activated 
carbon has good efficiency of adsorption of methylene blue dye thus making its use as 
sorbent material a good alternative for treatment of effluents. 

  KEYWORDS: Activated carbon, adsorption, dyes.. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial das últimas décadas tem sido um dos principais 
responsáveis pela contaminação do meio ambiente, seja devido à negligência no 
tratamento de seus efluentes ou mesmo por acidentes que propiciam o lançamento de 
muitos poluentes no meio ambiente (ALVES, 2007).  

Muitas indústrias, especialmente as têxteis e de alimentos, utilizam corantes e 
pigmentos para colorir seus produtos. Sabe-se que efluentes contendo corantes são 
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muito difíceis de tratar, uma vez que estes são moléculas recalcitrantes, resistentes à 
digestão aeróbia e estáveis a agentes oxidantes. Outra dificuldade é o tratamento de 
efluentes contendo baixas concentrações de moléculas de corantes. Neste caso, os 
métodos convencionais para remover corantes são economicamente desfavoráveis 
e/ou tecnicamente complicados. Assim, o processo de adsorção surge como 
alternativa para a remoção de corantes de efluentes (DOTTO et al,. 2011). 

Com isso, esse trabalho teve como objetivo produzir e caracterizar carvão 
ativado obtido a partir da biomassa do caroço de cajá e avaliar a capacidade adsortiva 
destes na remoção de corante presente em efluente oriundo das indústrias, utilizando-
se o azul de metileno como sistema modelo de contaminante. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os caroços do cajá foram obtidos numa indústria de processamento de polpas 

de frutas na cidade de Coaraci- BA. O material foi seco e depois triturado em moinho 

de facas, peneirados em granulometria de 30 mesh e armazenado. O material 

precursor utilizado na síntese do carvão foi caracterizado em relação ao teor de 

lignina, fibras e celulose. O resíduo foi impregnado com hidróxido de potássio (1: 0,5) 

e permaneceu em estufa a 105°C por 24h. A carbonização do material foi realizada em 

forno mufla, sob fluxo de nitrogênio, durante 1 h à 500°C, com taxa de aquecimento de 

5°C min-1. Após a carbonização o carvão obtido foi lavado com uma solução de ácido 

clorídrico 0,1 mol.L-1 e levado à ebulição por um período de 60 min sobre refluxo. Em 

seguida, o material foi seco em estufa à 105°C, por 24 h. Posteriormente foram 

analisados os teores de umidade, cinzas e o pH do ponto de carga zero do material 

obtido (pHPCZ). Para a determinação do ponto de carga zero foi usado 50 mg da 

amostra de carvão ativado misturada com 50,00 mL de uma solução de NaCl 0,10 mol 

L-1 em diferentes valores de pH (1-11) e deixados sobre agitação constante durante 24 

h. O pH de cada solução foi ajustado com solução de HCl ou NaOH 0,50 mol L-1. 

Para determinar a capacidade adsortiva do carvão obtido inicialmente foi 

realizado um estudo do efeito da variação do pH utilizando-se aproximadamente 50 

mg do carvão, que foram adicionados em tubos contendo 5 mL da solução do corante 

azul de metileno na concentração de 50 ppm, preparada em solução tampão fosfato 

de potássio (20 mM) para os valores de pH de 3,0, 5,0 e 7,0. Os tubos foram 

colocados sob agitação constante de 20 rpm em agitador orbitalar, por 24 h, em 

temperatura ambiente, e em seguida foram centrifugados e o sobrenadante retirado. A 

quantificação do corante foi realizada por leitura direta em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 664 nm. Para o estudo do efeito da massa de adsorvente na 

eficiência de adsorção, foram utilizadas diferentes massas de carvão (10 mg; 20 mg; 

25 mg; 30 mg; 35 mg; 40 mg, 45 mg e 50 mg). As diferentes massas foram 

adicionadas em tubos de ensaio contendo 5 mL da solução do corante azul de 

metileno de 50 ppm em pH 7,0. Os tubos foram mantidos sob agitação constante (20 

rpm) em temperatura ambiente, por um período de 24 h, e em seguida a solução foi 

centrifugada. O sobrenadante foi retirado e em seguida foi feita a quantificação do 

corante remanescente por leitura direta em espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 664 nm. 

O experimento cinético foi realizados sob agitação constante (20 rpm), com 
uma massa de carvão equivalente à 50 mg em contato com uma solução de 5 mL do 
corante azul de metileno com concentração de 50 ppm, por períodos de 15, 30, 90, 



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 
870 

 

120,180, 240 e 300 min, à temperatura ambiente. Ao término de cada intervalo, 
alíquotas foram coletadas para análise do azul de metileno, em espectrofotômetro. Os 
experimentos cinéticos indicaram o tempo necessário para os adsorventes atingirem o 
equilíbrio nas condições experimentais do estudo. A quantificação do corante foi 
realizada por leitura direta em espectrofotômetro no comprimento de onda de 664 nm 
e os gráficos foram plotados no software Sigma. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização físico-química do precursor apontam o caroço 
de cajá como um resíduo com baixo teor de compostos lignocelulósicos. De acordo 
com a composição obtida apenas 35,57% do material é constituído por celulose, 
hemicelulose e lignina, além de um teor de cinzas baixo (1,96%). O teor de umidade 
do carvão está dentro dos valores esperados para carvão ativado, pois segundo 
Pereira (2012) quanto menor for o teor de umidade melhor sua eficiência. Para o teor 
de cinzas (2,5%), pode-se observar que está dentro dos padrões para o carvão 
ativado que varia de 3 a 4% (BARROS, 2006). Já para o rendimento, obteve-se 
15,05%, estando este dentro dos padrões, assemelhando-se aos resultados do 
rendimento para os carvões feitos por Vargas et al. (2011), o qual obteve de 14 a 22% 
para vagem de flamboyant. 

O resultado obtido para o (pHPCZ) foi calculado fazendo-se uma média 
aritmética dos pontos que se apresentaram constantes para o pH final (Figura 1). O 
valor encontrado foi de 6,8 e é o valor no qual o carvão atua como uma solução 
tampão. 

 

Figura 1. Valores de pH inicial e final no experimento de medida do ponto de carga. 

Os resultados obtidos para os testes do efeito do pH sobre o processo de 
adsorção da solução de azul de metileno mostraram que em pH = 7 foi alcançada a 
maior eficiência do processo quando comparado aos demais. Em relação ao estudo de 
massa, que foram realizados para obtenção do valor da massa de carvão necessária 
para conduzir o processo de adsorção do corante azul de metileno, os estudos 
indicaram que a melhor massa seria 0,05 g, o qual apresentou maior eficiência.  

Para os estudos cinéticos de adsorção observou-se que para o corante em 
estudo o equilíbrio é alcançado a partir de 180 min. (Figura 2). A adsorção do corante 
foi mais rápida nos estágios iniciais do processo, ao passo que é mais lenta próxima 
ao equilíbrio. 
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Figura 2. Estudo do tempo necessário para atingir o equilíbrio de adsorção. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que o carvão 

produzido a partir do caroço de cajá apresenta boa capacidade de adsorção do 

corante azul de metileno presentes em solução aquosa. 
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DETERMINAÇÃO DOS DADOS DE EQUILIBRIO DE SISTEMAS AQUOSOS 
BIFÁSICOS CONTENDO SAL, POLIMERO E ÁGUA: EFEITO DA 

TEMPERATURA. 

Teresa Raquel Santos de Sá
1
, Renata Cristina Ferreira Bonomo

2
. 

RESUMO: 
Os sistemas aquosos compostos de líquido iônico são uma nova alternativa para ser 
utilizada em processos envolvendo a separação de biocompostos. Objetivou-se nesse 
experimento determinar os dados de equilíbrio de sistemas aquosos bifásicos 
contendo sal, polímero e água, observando o efeito da temperatura. Foram obtidos 
dados de equilíbrio dos sistemas composto líquido iônico (cloreto de 1 etil-3 metil 
imidazolio) + PEG 1500 ou PEG 4000 + água, nas temperaturas de (20, 30, 40 e 50) 
ºC. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema aquoso bifásico, sal e polímero. 

TITLE: DETERMINATION OF AQUEOUS SYSTEMS BALANCE DATA biphasic 
CONTAINING SALT , POLYMER AND WATER : EFFECT OF TEMPERATURE. 
 

ABSTRACT :  

The aqueous systems of the ionic liquid are a new alternative compounds for use in 
processes involving the separation of biocompounds . The objective of this experiment 
to determine the balance data of two-phase aqueous systems containing salt, polymer 
and water by observing the effect of temperature . The equilibrium data were obtained 
for the ionic liquid systems compound ( chloride, 1 -ethyl- 3-methyl imidazolium ) + 
PEG 4000 + PEG 1500 or water, at temperatures of (20, 30, 40 and 50 ) ° C . 
 

INTRODUÇÃO : 
Os sistemas aquosos bifásicos (SAB’s) surgem como uma forma alternativa para 
substituir métodos de extração líquido-líquido clássicos. SAB’s empregado, 
geralmente, são formados por polietileno glicol (PEG) porque este forma sistemas 
bifásicos facilmente com sais inorgânicos e polímeros neutros. Na separação das 
fases, no caso de sistemas poliméricos, as mesmas coexistem em equilíbrio, com 
cada fase predominantemente contendo água e majoritariamente um dos polímeros. 
Nos últimos anos, foi demonstrado que os líquidos iônicos são uma alternativa viável 
para os SABs compostos por polímeros comuns, visto que apresentam vantagens 
únicas, tais como baixa viscosidade, rápida separação de fase e alta eficiência de 
extração (Yan et al., 2014). 
Os líquidos iônicos (LIs) são sais orgânicos que apresentam baixo ponto de fusão. 
Estes sais apresentam pressões de vapor extremamente baixas e esta característica 
tem atraído atenção como solventes potenciais para substituir solventes orgânicos 
voláteis de uma grande variedade de reações químicas, processos de separação, 
entre outros. Tais compostos possuem muitas propriedades favoráveis que os torna 
atraentes para inúmeras aplicações (França et al., 2009; Muhammad, et al., 2012).  
Os SABs formados por líquido iônico têm sido aplicados com sucesso para separar, 
concentrar, isolar e purificar biocompostos. Vários estudos com os LIs já foram 
publicados nos últimos anos, como por exemplo na remoção completa de corantes, na 
recuperação de antibióticos e na partição de proteínas (FERREIRA et al., 2014; 
HUDDLESTON et al., 1998; FADEEV et al.,2001; DREYER et al., 2009).Assim, 
objetivou-se nesse experimento determinar os dados de equilíbrio de sistemas 
aquosos bifásicos contendo sal, polímero e água, observando o efeito da temperatura. 
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MATERIAL E MÉTODOS: 

Preparo do Sistema Aquoso Bifásico 
Para montagem do sistema aquoso bifásico composto por PEG+liquido iônico+água, 
foram preparadas soluções estoque de PEG em água e LI em água. Os diagramas de 
fase dos sistemas aquosos foram formados utilizando soluções aquosas de PEG 
1500+ liquido iônico + água, PEG 4000 + liquido iônico +água, nas temperaturas de 
(20, 30, 40 e 50)°C. Esses sistemas foram construídos pela aplicação do método 
turbimétrico (ALBERTSSON, 1986). O procedimento consistiu em pesar 1 g da 
solução estoque de PEG em tubos de ensaio, em uma balança analítica (GEHAKA, 
modelo AG–200). O tubo contendo a solução de PEG foi levado ao banho termostático 
e deixado, onde permaneceu até atingir o equilíbrio térmico, na temperatura 
experimental desejada. Em seguida, foram adicionadas alíquotas da solução estoque 
de LI (50µL) com uma pipeta automática, até ocorrer à turvação do sistema (solução 
bifásica). Nesse momento foi registrada a quantidade de LI que provocou a turvação. 
Em seguida, o sistema foi titulado com água destilada até o desaparecimento da 
turvação, registrando o seu valor. Esse procedimento foi repetido continuamente até a 
obtenção dos pontos necessários para fazer a curva. 
Determinação das linhas de amarração 
As linhas de amarração foram obtidas utilizando o método gravimétrico descrito por 
Merchuk et al. (1998), que consiste em selecionar primeiro um ponto acima da região 
bifásica, através da qual a linha de amarração vai passar. Foram utilizados dois pontos 
globais para cada sistema LI-PEG, os quais estão apresentados na Tabela 1. Os 
pontos que deram origem a linha de amarração foram obtidos em cada temperatura, 
com composições conhecidas em tubos de centrífuga graduados de fundo cônico, a 
partir da massa das soluções estoques de LI, PEG e água para uma massa total do 
sistema de 20 g. A mistura foi agitada vigorosamente e então centrifugada (SP 
LABOR, modelo Sp-701) a uma força centrifuga de 1169 g por 10 minutos, para 
acelerar a separação de fases. Os tubos foram mantidos em repouso, durante 12 
horas em estufa B.O.D (LONGEN SCIENTIFC, modelo LG340 FT220), nas 
temperaturas de trabalho estudadas, para se alcançar o equilíbrio das fases. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os diagramas para os sistemas LI-PEG 1500-água e LI-PEG 4000-água estão 
apresentados nas Figuras 1 e 2 respectivamente, em função da temperatura, Os 
dados obtidos experimentalmente pelo método turbimétrico na obtenção das curvas 
binodais dos sistemas foram correlacionados pela equação não linear (Equação 1). 
Estes diagramas relatam o comportamento dos sistemas aquosos bifásicos e são 
únicos para cada sistema em condições de temperatura, concentração de sal e 
concentração de polímero. Sendo assim, o diagrama de fases separa o sistema em 
duas regiões, abaixo da curva as soluções homogêneas e acima da curva a região 
bifásica. De acordo com a concentração de cada componente expressa em % m/m; 
essa curva é chamada curva binodal ou curva de equilíbrio. 

 
FIGURA 1. Diagrama de fases PEG 1500 + liquido iônico, para diferentes 
temperaturas.  
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Figura 2. Diagrama de fases PEG 4000 + liquido iônico, para diferentes temperaturas. 

 
 
Como pode-se observar nas figuras 1 e 2, o aumento da temperatura ocasiona um 
aumento na concentração de liquido iônico e diminuição na quantidade de PEG na 
formação do sistema, tal comportamento é melhor observado no PEG 4000 (figura2) o 
aumento da temperatura desfavorece a formação de fase por diminuir a região de 
imiscibilidade. O mesmo comportamento é observado por Freire et al(2012), portanto , 
a dependência de temperatura do comportamento de fase - diagrama para sistemas 
líquidos iônicos poliméricos assemelha-se de sistemas polímero de polímero como 
resultado a menor densidade de carga dos líquidos iónicos em relação à sais 
inorgânico ( e , portanto, a sua aptidão salting-out diminuiu ). As tendências aqui 
obtidos são, no entanto , um reflexo da natureza hidrofílica dos líquidos iônicos 
investigadas e sua capacidade de criar complexos de água + íon. Como resultado, os 
padrões obtidos nestes sistemas ternários são uma consequência do comportamento 
típico da solução crítica superior temperatura observado em misturas binárias de 
composto líquidos iônicos e água. 
 

CONCLUSÕES : 
Com a analise dos dados de equilíbrio foi possível observar que a temperatura 
influencia diretamente na formação de fase do sistema. Na temperatura de 20°C o 
sistema aquoso formado por PEG +LI+ água não forma fase tanto no PEG 1500, 
quanto para o PEG 4000, já na temperatura de 30°C o sistema só não forma fase com 
o PEG 4000. Nas temperaturas de 40 e 50° C a formação de fase para ambos os 
sistemas. 
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Estudo correlacional de desempenho em testes de memória, leitura e 
escrita de estudantes do terceiro ano do ensino fundamental.1  
 
1 Projeto de Iniciação Científica - FAPESB  
2 Licencianda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia - UESB e bacharelanda em Direito pela Faculdade Independente do 
Nordeste - FAINOR. Pesquisadora CNPQ Dislexia: desenvolvimento de 
conhecimentos e de ferramentas, e membro do grupo de pesquisa em Estudos 
da Linguagem, alinefgusmao@gmail.com. 
http://lattes.cnpq.br/4899861227109129.  
Aline Ferraz Santos Gusmão2  
 
RESUMO: Este estudo tem caráter quantitativo e de análise estatística. Os 
dados deste estudo irão compor o conjunto de elementos necessários e 
suficientes para o desenvolvimento de software indicativo de dificuldade de 
aprendizado segundo previsão do projeto Dislexia: desenvolvimento de 
conhecimentos e ferramentas, sob coordenação do professor Dr. Ronei 
Guaresi, orientador deste estudo. Todo o trabalho de coleta de dados e 
realização de testes foi realizado na comunidade externa, mais precisamente 
no Município de Barra do Choça em duas Instituições Públicas de Ensino 
Básico. Anteriormente, foram realizadas palestras com os pais dos alunos 
sobre a importância do diagnóstico de Dislexia enquanto ainda na idade infantil, 
e rodas de conversa com a equipe docente e coordenadora das instituições de 
ensino, além de parceria com os órgãos públicos máximos do Município como 
Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação. Foi realizada capacitação da 
equipe executora para administração de testes neuropsicológicos. Ainda, 
capacitação para o levantamento e tratamento estatístico dos dados e, por fim, 
para discussão desses dados à luz da literatura explorada. Houve, a nosso ver, 
uma familiarização da equipe com a prática de pesquisa de campo e 
tratamento de dados empíricos.  
 
PALAVRAS CHAVE: memória, desempenho de escrita, desempenho de 
leitura.  
 
ABSTRACT: This study is quantitative and statistical analysis character. Data 
from this study will form the set of necessary and sufficient elements for the 
development of software indicative of learning disability according to a forecast 
from the Dyslexia project: development of knowledge and tools, coordinated by 
Professor Dr. Ronei Guaresi, guiding this study. All the data collection work and 
testing was carried out in the community outside, more precisely in the Barra do 
Choça´s County in two public institutions of basic education. Earlier, talks were 
held with the parents about the importance of diagnosing dyslexia while still in 
infant age, and conversation circles with the teaching staff and coordinator of 
educational institutions, as well as partnership with  
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the maximum public agencies of the City as City Hall and Municipal Education 
Secretariat. Training was carried out of the performing staff for administration of 
neuropsychological tests. Moreover, qualification for the collection and 
statistical processing of data and, finally, to discuss these data in light of the 
literature explored. There was, in our view, a team of familiarity with the field 
research practice and treatment of empirical data.  
 
KEYWORDS: memory, write performance, reading performance.  
 
INTRODUÇÃO  
O presente trabalho de Iniciação Científica foi realizado por meio de análise de 
dados coletados via parceria institucional com os colégios Adelieta Ramalho e 
Teódulo Leite, ambos no Município de Barra do Choça, com devido apoio da 
Secretaria de Educação do Município. Teve início com a aplicação de testes de 
Desempenho de Escrita, de Leitura (PROLEC) e de Memória (visual e verbal) 
para as crianças do 3º ano do Ensino Fundamental. Após a coleta, um banco 
de dados foi construído, com posterior análise e catalogação quantitativa. 
Mediante os dados já computados, a tabulação serviu como via de análise 
estatística dos índices quantificados. Por fim foi direcionado um estudo teórico 
dos testes previamente realizados e publicados em anais e periódicos de 
pesquisadores de universidades do sul e sudeste do Brasil, para assim fazer 
uma análise comparativa com os índices frutos dessa pesquisa, além de 
análise crítica utilizando de fontes doutrinárias de outros estudiosos da área, 
como por exemplo, o emprego de testes visando puramente o caráter cognitivo 
dos indivíduos sem considerar os fatores intercorrentes no âmbito social. Além 
disso a pesquisa apresentará um claro impacto social, pois os resultados deste 
estudo subsidiarão o desenvolvimento de ferramentas que objetivarão a 
qualificação do ensino de escrita no Ensino Fundamental, via construção de 
software para o projeto Dislexia: desenvolvimento de conhecimentos e 
ferramentas3.  
3 Coordenação do professor Dr. Ronei Guaresi. roneiguaresi@uesb.edu.br 
http://lattes.cnpq.br/6588921402042908  
 
MATERIAL E MÉTODOS  
A primeira etapa da pesquisa foi aplicação de quatro testes: subteste de 
Escrita, PROLEC, teste de memória visual, e teste de memória verbal. A 
análise de dados anteriormente coletados no Município de Barra do Choça em 
duas Instituições Públicas de Ensino com público alvo as crianças do 3º ano do 
Ensino Fundamental, foi realizada por meio de estudo comparativo-teórico dos 
testes aplicados analisando resultados de testes previamente realizados e 
publicados em anais e periódicos de pesquisadores de universidades do sul e 
sudeste do Brasil como: Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Os dados levantados permitiram o pleno 
alcance dos objetivos previstos sendo necessária a correlação entre os escores 
de testes de memoria visual e verbal e testes de leitura e escrita conforme 
todas as possibilidades. Das crianças alvos dos testes: 36% dos alunos 
pesquisados eram alfabéticos, 20% silábico-alfabéticos, 18% silábicos e 26%  
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pré-silábicos. Ou seja, levando em conta que essas crianças tinham em sua 
maioria 10 anos, é muito grande a taxa de 26% de pré-silábicos, comum na 
faixa etária de 3 a 5 anos. Esse fator interferiu nos dados apresentados.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
As associações estatísticas e suas respectivas conclusões podem ser vistas a 
seguir.  
a)Quanto ao Desempenho de leitura (PROLEC) x Desempenho de memória 
(memoria visual e verbal). O coeficiente de correlação de Pearson 
considerando essas variáveis foi de 0,406760662, portanto, correlação 
moderada entre as variáveis desempenho em leitura e em memória dos 
sujeitos avaliados.  
 
c) Desempenho em escrita (subteste de escrita) x Desempenho de leitura 
(PROLEC) 
d) Desempenho em escrita (subteste de escrita) x Desempenho de memória 
(memória visual): Para os Pré-silábicos o índice de Memória Visual foi de 25,9; 
o índice de 30,23 para os Silábicos; 30,21 alcançado pelos Silábico-alfabéticos 
e por fim um índice de 31,07 para os Alfabéticos. Conforme os sujeitos 
avançam nas etapas de aquisição da escrita, também avançam no 
desempenho em memória visual, contudo, esse avanço é quase insignificante.  
Os testes (“a”, “b” e “c”) entram em acordo com os dados de Curi (2012). Em 
seu estudo, Curi levanta dados com correlação moderada entre os índices de 
escrita e memória, dos índices de leitura e memória, além dos índices de leitura 
e escrita em correlação aos testes de memória. E assim o mesmo conclui que 
as variações das médias em desempenho de memória são significativas em 
relação aos níveis de dificuldade de aprendizado na escrita e desempenho em 
leitura.  
Quanto ao último teste (teste “d”), os dados deste estudo não se coadunam 
com os apresentados anteriormente por Souza e Sisto (2001), em publicação 
intitulada Dificuldade de aprendizagem em escrita, memória e contradições. 
Nessa pesquisa os dados evidenciavam que as crianças que apresentam um 
nível baixo de memória visual acabam escrevendo as palavras de forma 
mecânica sem interpretação lógica da correlação grafema fonema, 
apresentando melhores resultados em escrita. Segundo os autores, as crianças 
que estão no estágio mediano de memória visual estão passando por um 
estágio denominado “memória de reconstrução de um esquema operatório”, 
uma fase transitória que requer esforço para a correlação grafema-fonema - 
que se pense no som de cada letra e construa sozinho uma palavra - e nestes 
casos, os índices de escrita são piores. Já aqueles com memória visual em 
nível 3 (nível máximo) já passaram por essa fase de aprendizado e voltam a 
apresentar novamente melhor desempenho nos testes de escrita. Tais 
resultados entram em desacordo com os resultados deste estudo que 
apresenta uma diferença tênue das médias de desempenho em memória visual 
comparado ao nível de escrita do alunado.  
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CONCLUSÕES  
Analise de índices de leitura, escrita e memória4. Imprecisão patológica5. 
Consideração da variação cerebral6 e social7. 
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O PAPEL DO MEDIADOR NA REORGANIZAÇÃO DA LINGUAGEM DO 

SUJEITO AFÁSICO 78 

Brena Batista Caires79, Nirvana Ferraz Santos Sampaio80 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a importância do mediador com formação 

linguística na reorganização da linguagem em sujeitos afásicos numa perspectiva 

sociointeracionista. A pesquisa realizada no período de agosto de 2014 a julho de 

2015 foi baseada na Neurolinguística Discursiva (ND) a partir de (Coudry, 1986) e 

Novais Pinto (2012), acerca do cérebro e funcionamento cognitivo na perspectiva 

sócio histórica cultural. Ortiz(2006) ressalta a importância dos fatores socioculturais na 

reabilitação de sujeitos afásicos. Destacamos a importância da interação e também de 

como este sujeito expressa nos procedimentos socioculturais, com os demais colegas 

e como reage sobre si mesmo.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Afasia, Linguagem, Mediador, Neurolinguística. 

 

ABSTRACT 

 

 

THE MEDIATOR 'S ROLE IN THE REORGANIZATION OF LANGUAGE 

APHASIC 

The aim of this study is to analyze the importance of the mediator with language 

training in the reorganization of language in aphasic subjects in a 

sociointeractionist perspective. The survey conducted from August 2014 to July 

2015 was based on Neuro Discourse (ND) from (Coudry, 1986) and Pinto Novais 

(2012), about the brain and cognitive functioning in socio cultural historical 
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perspective. Ortiz (2006) emphasizes the importance of sociocultural factors in 

the rehabilitation of aphasic subjects. We emphasize the importance of 

interaction and also how this subject expressed in the socio-cultural procedures, 

with other colleagues and how he reacts on itself. 

 

KEYWORDS: Afasia, Linguagem, Mediador, neurolingüística. 

 

INTRODUÇÃO  

O questionamento que motiva a pesquisa e que deu origem a este trabalho é: “de que 

maneira a intervenção da linguística pode contribuir na reestruturação da linguagem 

de sujeitos afásicos?” A pesquisa se justifica pelo fato de a afasia, que é decorrente de 

alterações ocasionadas por lesões neurológicas, resultantes de acidente vascular 

cerebral, tumor cerebral ou traumatismo craniano, gerar inúmeras alterações na 

linguagem, na vida social, pessoal, emocional e profissional de indivíduos que a 

possuem. Neste trabalho, procuramos observar as atividades realizadas nos 

acompanhamentos individuais e em grupo; descrever os efeitos de atividades de 

leitura e escrita propostas pelo mediador no quadro das dificuldades linguísticas dos 

sujeitos e verificar como as atividades realizadas a partir do cotidiano auxiliam na 

reorganização da linguagem dos sujeitos, vejamos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa teve como base teórica os estudos da Neurolinguística Discursiva 

(COUDRY, 1988, 2010, entre outros) a respeito do cérebro/mente, da linguagem e do 

funcionamento cognitivo, a partir, também da perspectiva sócio histórica cultural 

(Vygotsky), visto que sabemos da importância dos fatores socioculturais na 

reabilitação de sujeitos afásicos. Além de pesquisas bibliográficas, realizamos o 

acompanhamento longitudinal de indivíduos que apresentam determinado tipo de 

afasia em meio a sua relação com o mediador (pesquisador), no Espaço de 

Convivência entre Afásicos e Não- afásicos (ECOA/UESB). As observações destes 

sujeitos são feitas por meio de reuniões em grupo e individuais, onde se destaca a 

importância da interação e também de como este sujeito expressa nos processos 

socioculturais, com os demais colegas e como reage sobre si mesmo. As pesquisas 

desenvolvidas no ECOA são realizadas por meio do acompanhamento longitudinal, 

em sessões semanais individuais e em grupo. Nessa comunidade, o sujeito afásico 

participa, em interação com sujeitos que passam por problemas de linguagem 
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semelhantes e sujeitos não afásicos, de situações que envolvem a comunicação e a 

linguagem verbal e não verbal, com destaque para comentários sobre os 

acontecimentos do mundo, do Brasil, da cidade, e do cotidiano familiar e pessoal de 

cada um. A dinâmica do grupo se dá por meio de registros, nas agendas, de fatos da 

vida pessoal, há também sessões de brincadeiras, jogos, música, conversa e 

discussões, onde todos são ouvidos de maneira cooperativa. E ainda o momento do 

lanche coletivo que possibilita a socialização, a descontração e a conversa entre os 

membros do grupo. O trabalho visa o desenvolvimento de estratégias alternativas 

(verbais e não-verbais) de comunicação (escrita, gestos, desenhos, o apoio nos 

enunciados dos interlocutores, dentre outras). Trata-se de um trabalho alternativo à 

clínica tradicional de linguagem com afásicos (geralmente centrada em treinos motores 

de sons e palavras, descontextualizados do uso social). As práticas efetivas de linguagem, 

em contextos sociais significativos, nos mais diversos gêneros discursivos, norteiam 

também os atendimentos individuais (NOVAIS- PINTO 2012).  Selecionamos, para este 

trabalho, um dado de diálogo entre dois sujeitos afásicos e a investigadora 

(mediadora). Esse dado foi coletado a partir de situações interativas no ECOA, a partir 

disso, buscamos mostrar a importância da presença e estímulo do mediador no papel 

de ajudar na reabilitação do indivíduo. Nossos esforços são essenciais para restaurar 

a harmonia na vida dos sujeitos afásicos. (NOVAIS-PINTO 2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

A reestruturação da linguagem dos sujeitos afásicos se dá, principalmente, pela 

intervenção do fonoaudiólogo. Entretanto, consideramos que, com o auxílio da 

linguística, enquanto estudo dos fatos da língua, e na perspectiva da linguagem em 

funcionamento, numa perspectiva sócio interacionista, pode-se evidenciar a 

importância de olhar para o sujeito como um ser interativo, onde a linguagem acontece 

através das relações com o cotidiano. Dessa forma, é possível direcionar o olhar para 

a reorganização da linguagem, a partir de um processo sociocultural. 

A Neurolinguística de orientação enunciativo-discursiva, que vem se desenvolvendo 

desde os primeiros trabalhos de Coudry (1986/1988), filia-se às abordagens sócio-

histórico-culturais no estudo de questões relativas tanto ao funcionamento cerebral, 

quanto ao funcionamento da linguagem, inspiradas, principalmente, pelos trabalhos de 

autores como Vygotsky, Luria e Bakhtin. Dentre seus objetos de estudo destacam-se 

não só alterações de linguagem decorrentes de lesões cerebrais como afasias, 
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demências, epilepsias, mas também os chamados atrasos de desenvolvimento e de 

aprendizagem, bem como o funcionamento da linguagem “normal”, isto é, fora do 

âmbito das patologias. (NOVAIS- PINTO 2009). 

Em Pensamento e Linguagem, Vygotsky (1984) discutiu, dentre outras questões, a 

inter-relação entre as funções cognitivas superiores, postulando que aquilo que 

entendemos por “desenvolvimento” refere-se justamente às mudanças que ocorrem na 

estrutura interfuncional da consciência, isto é, ao fato de que as funções cognitivas vão se 

tornando cada vez mais complexas e possibilitando aos sujeitos resolverem problemas de 

naturezas diversas, que lhes permitam transformar os meios/bens culturais a seu favor. 

Essa é a essência de seu método dialético: a natureza exerce ações sobre o homem e 

influencia seu comportamento e desenvolvimento, mas o homem também é capaz de agir 

sobre a natureza e modificá-la. (NOVAIS- PINTO 2009). 

Consideramos que para que haja a reestruturação da linguagem é necessário que haja 

interação social, ou seja que os indivíduos afásicos e não afásicos, investigadores e 

interventores executem a reciprocidade no processo de ajuda mútua. Por meio das 

reuniões em grupos e acompanhamento individual, realizados no ECOA buscamos 

observar como o sujeito reage à fala e à escrita, assim como a relação de 

reciprocidade entre mediador e sujeito.  

O recorte a seguir foi retirado de um dos encontros no ECOA entre RG (34 anos, que, 

segundo diagnóstico médico, apresenta afasia como sequela de um Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico (AVCi) decorrente de trombose de seio venoso) e MB (22 anos, 

segundo diagnóstico médico, apresenta afasia como sequela de um Acidente Vascular 

Cerebral Isquêmico (AVCi) na região têmpro parietal esquerda). (lic) é a investigadora 

especialista em linguística que designamos como mediadora. No trecho, RG apresenta 

a sua história para o grupo e MB identifica-se com a história. 

 

Dado: “Encarnou aqui e eu viva ainda. ” 

MB – “Ele também já me falou isso. Que médico? Que médico?” 

RG – “Esse. Dr N.” (Risos) 

MB- “Tu é eu, é? Essa menina sou eu.” 

Iic - Essa menina sou eu. (Risos) 

MB – “Encarnou aqui e eu viva ainda. ” 

RG – “Será por que que essa?” (Risos) 
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Iic - Ah, MB, emociona a gente.  

MB – “Eu não vou falar, não. Você já está falando por mim e por você. Só meu caso que foi 

diferente. “ 

Ins – “Vai falar sim, uai.” 

Fonte (COTA e SAMPAIO, 2012)81 

 

Percebe-se que há interação entre os sujeitos MB, RG e Iic investigadora e mediadora neste 

caso, o sujeito MB demonstra empatia com RG: “Tu é eu, é’’? são traços da subjetividade que 

se fazem presente e permite a aceitação e a percepção de que a afasia não é um problema 

exclusivo dela. Iic possibilita o estímulo para que MB continue falando: “Vai falar sim, uai”, ou 

seja, o mediador desempenha o papel de intervir, estimular e proporcionar diversas alternativas 

para o sujeito exercer a linguagem, deve-se fazer com que ele se sinta seguro para se expressar e 

fazer perceber que através das atividades e esforço individual se faz possível a reabilitação e 

reestruturação da linguagem. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Consideramos que a reestruturação da linguagem dos sujeitos afásicos com a 

intervenção de um mediador com conhecimentos da linguística, enquanto estudo dos 

fatos da língua, e na perspectiva da linguagem em funcionamento, numa abordagem 

sócio interacionista, contribui para a reorganização da linguagem do sujeito a partir de 

atividades linguageiras que reinsere os sujeitos no agir com e sobre a linguagem em 

meio ao seu cotidiano. 

 

 

 

 

 

                                                           
81  Transcrição de Iva Ribeiro Cota. Aluna do Mestrado em Linguística do Programa de Pós-Graduação 

em Linguística da UESB (2012).   
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MÍDIAS SOCIAIS E GRAMATICALIZAÇÃO: UM ESTUDO DAS FORMAS 

COMPARATIVAS DO PORTUGUÊS NO TWITTER 

Caio Aguiar Vieira, Valéria Viana Sousa 

RESUMO: 
A gramaticalização é definida como o processo de mudança em que um item ou 
construção lexical passa a ser gramatical ou, então, um item gramatical torna-se mais 
gramatical ainda, assim a partícula que nem têm se apresentado na Língua 
Portuguesa (co) ocorrendo com a conjunção como e, ao verificar a presença dessa 
partícula na língua, percebemos que a mesma está passando por um processo de 
gramaticalização. No presente artigo, seguindo o arcabouço teórico de Bybee (2010), 
Dias (2011), Lopes (2015) e Recuero (2011) temos o objetivo de investigar, por meio 
de mídias sociais (Twitter), a função da estrutura: que+nem. Diante dos dados 
analisados, foi verificado que, além da utilização como estrutura comparativa, o que 
nem é, ainda, utilizado e mais utilizado com a função de adverbial consecutiva na 
amostra de corpus da pesquisa. 
Palavras-chave: gramaticalização; que nem; mídias sociais; Twitter. 

SOCIAL MEDIA AND GRAMMATICALIZATION: A STUDY OF COMPARATIVE 
FORMS OF PORTUGUESE ON TWITTER 

ABSTRACT: 
Grammaticalization is defined as a process of change in which an item of lexical 
construction becomes grammatical or else a grammatical item becomes further 
grammar thus the particle que nem have been presented in Portuguese competing with 
the conjunction como, and to verify the presence of this particle in the language, it is 
clear that it is going through a grammaticalization process. In this article, following the 
theoretical framework of Bybee (2010); Dias (2011); Heine & Reh  (1984); Lopes 
(2015); Recuero (2011), we aim to investigate, through social network (Twitter), the 
function of the structure:  que+nem.  In view of the analyzed data, it was found that, in 
addition to use as comparative structure, que nem is also used and more used with the 
consecutive adverbial role in the research corpus sample. 
Keywords: grammaticalization; que nem; social media; Twitter 

Introdução 

 No presente artigo temos o objetivo de investigar o uso da expressão 

linguística que nem em um gênero específico das mídias sociais. Para tanto, 

analisaremos, inicialmente, por meio de um dicionário e uma gramática da Língua 

Portuguesa, os itens que e nem. Em seguida, apresentaremos o conceito de 

gramaticalização, estabelecendo um diálogo com o uso dessas partículas, em 

especial, no microblogging (microblog) Twitter na sincronia atual.  Fizemos, portanto, 

uma breve busca nas principais gramáticas normativas, como Cunha & Cintra (1984), 

Bechara (2010) e Cunha & Cintra (1984). Os gramáticos consideram como uma 

conjunção comum que serve para iniciar orações subordinadas adverbiais 

comparativas, no que diz respeito à utilização da partícula que nem, somente Cunha & 

Cintra (1984) elencam essa forma como conjunção comparativa. 
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 A partir dos resultados da pesquisa realizada, é possível notar que a utilização 

do que nem é algo recente e que este item está passando por um processo de 

gramaticalização na Língua Portuguesa. Constatamos que a partícula, além de ter 

valor comparativo, prescrito nos compêndios gramaticais, traz características 

consecutivas. Dessa forma, por meio da gramaticalização, podemos afirmar que a 

conjunção consecutiva que aliou-se à partícula de negação e de intensificação nem  

constituindo uma forma-significado com valores atualizados e ampliados na língua em 

uso a partir de demandas no processo de interação. 

Material e Métodos:  

 Nesta parte avaliamos como necessário para a abertura da discussão sobre a 

expressão que nem trazermos um breve olhar sobre as partículas que e nem em um 

dicionário e em uma gramática da Língua Portuguesa. No dicionário Houaiss (2009), a 

partícula que é descrita como pronome relativo, já Bechara (2010) afirma que o que 

funciona como o membro de outra oração como “conjunção” integrante. O gramático 

ainda diz que esse que é um transpositor.  

 Bybee (2010) diz que as línguas diferenciam-se uma das outras e estão 

sempre mudando, e essa mudança se dá de maneira periódica. Desse modo, ela 

enumera os processos de gramaticalização que, para nossa pesquisa, são 

necessários somente dois que são de domínio geral da língua: encadeamento e 

analogia. O primeiro trata-se da relação sequencial cada vez mais fixa de duas ou 

mais palavras unidas em uma sentença; o segundo é o processo pelo qual um falante 

usa um novo item em uma construção, cotejando-a a outras estruturas e processos de 

mudanças já ocorridos. 

 Para Lopes (2015), a gramaticalização é um processo que um item ou itens 

gramaticais passa desempenhar outros papéis, este novo item gramatical passa a ser 

ainda mais gramatical podendo mudar de categoria sintática. Dias (2011) ressalta que 

deve-se observar que novas formas gramaticais podem desenvolver-se a despeito da 

existência de estruturas velhas funcionalmente equivalentes. À vista disso, verificamos 

que o que e o nem pertenciam a uma categoria sintática e devido ao encadeamento as 

partículas que e nem se juntam e formam um par único de forma-significado havendo, 

também, o processo de decategorização. 

 Nesta pesquisa, utilizamos o microblogging Twitter. Segundo Recuero (2009) 

essa rede social é estruturada com seguidores e pessoas para seguir; as postagens 

(tweets) podem ter um espaço máximo de 140 caracteres. A justificava para utilização 

dessa ferramenta é que o tweet se apresenta com características do texto oral, pois, 



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 
889 

 

embora seja um registro escrito, foi possível verificar significativos indícios de como a 

expressão em estudo aparece em enunciados pouco monitorados e bastante próximos 

a situações de fala. Deste modo, selecionamos 30 tweets de perfis públicos da rede 

social de forma aleatória e, para isso, utilizamos a ferramenta de busca da rede 

procurando a partícula que nem. Os dados coletados foram feitos no mês de abril de 

2015. 

Resultados e Discussão 

 A partir desses dados pudemos constatar que as formas que e nem atuam 

como estruturas encadeadas, ou seja, como construção, em três diferentes 

circunstâncias: i) em estruturas adverbiais consecutivas: “eu tenho tantos nadas pra 

fazer hoje que nem sei por qual começo (M.M)”;  ii) em estruturas adverbiais 

comparativas: “este perfil no momento encontra-se offline pois vai estudar que nem 

um cão pra passar no vestibular. beijos de luz! (M.A)” e   iii) em estruturas ambíguas: 

“Tem gente que mente que nem sente (G.F.S)” 

 No exemplo (1), temos a partícula que nem como comparativo. Estudos feitos 

por Thompson, Tota e Rodrigues (2012) mostram que as construções comparativas 

foram feitas por conta da semelhança às consecutivas. À vista disso, as formas que e 

nem foram interpretadas como um bloco único, por meio da Analogia (analogy) e do 

encadeamento (chunking); no tweet (2), é possível verificar a presença do 

intensificador “tantos/tanto” e do transpositor que na segunda oração mostrando o 

fator de consecução; o exemplo (3), entretanto, não se estrutura nem como 

comparativa, nem como consecutiva, ou seja, são ambíguas.  

 Para melhor ilustrar o processo de gramaticalização do que nem, elaboramos, 

então, um quadro elucidativo com o objetivo de mostrar, em forma quantitativa, as 

formas de como a estrutura aparece no microblogging. 

 

GRÁFICO 1: percentual  da partícula que nem no Twitter 

 

Conclusão: 

 Por meio dessa pesquisa foi possível verificar a partícula que nem aparece 

como construções adverbiais consecutivas, ocorrendo, também, como construções 

adverbiais comparativas e ambíguas. O Twitter, com características do texto oral e 

escrito, nos mostra que o que nem está passando por um processo de 

gramaticalização com mais incidências de construções consecutivas do que 

comparativas.  
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SENTIDO E ACONTECIMENTO EM DOCUMENTOS DA ESCRAVIDÃO 
BAIANA: CLASSIFICAÇÃO LINGUÍSTICO-JURÍDICA 

 

Celina Marília Melo Maurício Roque, Jorge Viana Santos, Adilson Ventura da Silva  
 

RESUMO 

 

O presente trabalho vincula-se ao projeto “Memória Conquistense: recuperação de 
documentos oitocentistas na implementação de um corpus digital”, em 
desenvolvimento no Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus, com vistas a 
construção de um corpus digital de documentos notariais manuscritos guardados em 
arquivos forenses e particulares da região do sudoeste da Bahia. Desse modo, o 
projeto a que faz referência nosso relatório denomina-se “Sentido e Acontecimento em 
Documentos da Escravidão Baiana: Classificação linguístico-jurídica”, que busca 
realizar classificações linguísticos-jurídicas de documentos inseridos no corpus digital 
de modo a proceder a considerações de relações de sentido e acontecimento em 
documentos da escravidão baiana sob a ótica da Linguística e do Direito. 

PALAVRAS CHAVE 

Semântica 
Escravidão 
Discurso Jurídico 
Linguística de Corpus 

 
 

MEANING AND EVENT IN DOCUMENTS BAIANA SLAVERY : LANGUAGE - 
LEGAL CLASSIFICATION 

 
 

ABSTRACT 

 

This subproject is linked to the project " Conquistense Memory : Recovery nineteenth-

century documents in the implementation of a digital corpus " in development at the 

Research Laboratory in Corpus Linguistics , with a view to building a digital corpus of 

notarial documents stored manuscripts in archives forensic and individuals of the 

southwest region of Bahia . Thus, the project that references our report called " Sense 

and Happening Documents of Slavery Bahia : linguistic and legal classification" , which 

seeks to carry out linguistic and legal classifications inserted documents in digital 

corpus in order to make considerations relationships of meaning and event documents 

in the Bahian slavery from the perspective of Linguistics and Law . 
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INTRODUÇÃO 

 

Os documentos resgatados e que são o objeto precípuo dos nossos estudos de 

classificação exercem grande importância no que tange ao viés da Linguística e do 

Direito, provocando impactos tanto no campo acadêmico quanto no campo social, na 

medida em que, ao mesmo tempo em que considera o dado da língua, descreve 

aspectos do seu funcionamento no tocante ao Direito Costumeiro e Positivo. Desse 

modo, a atividade classificatória dos documentos figura como elemento necessário e 

imprescindível tanto na própria divulgação dos documentos a outras áreas 

interessadas, como também auxiliando e facilitando o acesso de outros campos de 

estudo a esses mesmos documentos. É incontestável a relevância atribuída à 

preservação de documentos históricos, mesmo porque, é através deles que o homem 

consegue entender a História, compreender seu passado e planejar seu futuro. Dessa 

maneira, percebe-se “ (…) que a coleta e a divulgação de documentos históricos 

manuscritos é de suma importância par ao desenvolvimento de pesquisas, tanto no 

âmbito da Linguística, quanto da História e de outras áreas do conhecimento” 

(BRITO, 2015, p. 25).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Tendo em vista o que foi proposto no projeto de pesquisa, a metodologia adotada na 

realização deste trabalho foi, basicamente, esta que agora listamos em tópicos, 

contemplando cada etapa devida e suas diferentes atividades: 

 

1) Classificação linguístico-jurídica de documentos originais do Corpus Dovic para 

descrição, ocorrida mediante seleção, organização, ordenação, reposicionamento e 

renomeação de documentos digitais dos séculos XIX encontrados no Fórum de Vitória 

da Conquista, documentos estes que estarão, futuramente, fazendo parte do corpus 

DoViC, possibilitando futuras pesquisas científicas; 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) descrição linguístico-jurídica de documentos originais do Corpus Dovic 

recorrendo a dicionários de língua históricos e contemporâneos. Além de dicionários 

técnicos e específicos da escravidão e jurídico e 3) estudo do referencial teórico. 

 

RESULTADOS E DISSCUSSÃO 

Levando em conta a metodologia aplicada para a concretização de nosso trabalho, 

conseguimos alcançar os seguintes resultados:1) No que se refere à Classificação 

linguístico-jurídica de documentos originais do Corpus Dovic para descrição, podemos 

citar os dois livros, codificados pelo método Lapelinc como E21 e E14, os quais foram 
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devidamente selecionados, organizados, ordenados, reposicionados e renomeados 

segundo fora proposto.2) Na atividade concernente à Descrição de documentos 

originais do Corpus Dovic, pudemos: a) transcrever os cabeçalhos dos respectivos 

livros supramencionados de modo a proceder à identificação dos documentos 

existentes em cada livro. Transcrevemos o total de 400 cabeçalhos, sendo 334 no livro 

E21, e outros 66 no livro E14); b) identificar os documentos presentes em cada livro, 

vez que em um só livro havia uma variedade de documentos, tais como atas, 

procurações, cartas, substabelecimentos, etc; c) quantificar os tipos de documentos 

presentes em cada livro por meio de planilha elaborada no Excel, quando registramos: 

10 atas; 37 cartas de liberdade; 137 escrituras; 132 procurações; 5 testamentos; 4 

substabelecimentos e 9 transcrições, contidos no livro E21; e 3 atas; 3 cartas de 

liberdade; 8 escrituras; 51 procurações e 1 lançamento de notas contidos no livro E14.; 

d) demonstrar graficamente, no Excel, a porcentagem quantitativa de cada documento 

presente em cada livro; e) efetuar a descrição linguístico-jurídica de documentos 

originais do Corpus Dovic recorrendo a dicionários de língua históricos pesquisados no 

site da Biblioteca Brasiliana (USP), quais sejam, o Raphael Bluteau (1728), o Luiz 

Maria da Silva Pinto (1832) e o Antonio de Moraes Silva (1789); e contemporâneos, 

quais sejam o Aurélio (1999), Houaiss (2009) e Aulete (1964). Além disso, definimos 

os termos com dicionários técnicos: jurídico, como o de Sidou (2004); e específicos da 

escravidão, como o de Moura (2004) e o de Scícinio (1997). 3) Em relação ao estudo 

dos referenciais teóricos, os resultados são os que se seguem: a) leitura de 

referenciais como: GUIMARÃES (1995), SANTOS (2007), MENDONÇA (2001) e 

GUIMARÃES (2002), além do fichamento de GUIMARÃES (1995), MENDONÇA (2001) e 

GUIMARÃES (2002); b) participação no curso de “Introdução aos Estudos da Semântica para o 

Direito”, ministrado pelo professor Dr. Adilson Ventura, com carga horária de 40 horas; c) 

participação no minicurso Anotação Morfossintática Automática de corpora do 

português utilizando softwares livres, ministrado pelo Prof. Dr. Leonel Figueiredo 

Alencar de Araripe (UFC), no VIII Seminário de Pesquisa em Estudos Linguísticos, 

realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da 

Conquista, com carga horária total de 04 (quatro) horas; d) 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); e) participação na 

palestra “A palavra “Crime” no Código Penal: uma análise segundo a Semântica do 

Acontecimento” ministrada pelo professor Dr. Jorge Viana Santos (UESB). 

 

CONCLUSÃO 

Os livros resgatados do Fórum João Mangabeira, tal como transpostos para a forma 

de documentos digitais, pelo LAPELINC (Laboratório de Pesquisa em Linguística de 

Corpus/UESB), são uma fonte inesgotável de história e saber. Por isso, devem ser 

preservados e devidamente armazenados para servirem de estudo para as gerações 

vindouras.  
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Elipse  negação e acento: um estudo de caso  aseado em dados de uma 
variante do  ortugu s Brasileiro. 

 
 

Fernanda Gusmão Silva, Cristiane Namiuti-Temponi, Vera Pacheco. 
 
 

Resumo: O presente subprojeto  visa dar continuidade no trabalho que temos 
desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus (LAPELINC). O 
Subprojeto “Elipse, negação e acento: um estudo de caso baseado em dados de 
uma variante do português brasileiro, vinculado ao projeto maior “Sintaxe diacrônica 
em corpus eletrônico: Do português pré-clássico às variantes modernas” , tem como 
objetivo aprofundar o estudo sintático da negação sentencial em português. Para 
tanto, revisitamos a literatura sobre negação sentencial e retomamos o experimento 
de Gonçalves (2014) que foi elaborado para iniciar a investigação da relação entre 
acento e elipse. Nesta empreita estudamos a analise fonética do operador de 
negação sentencial “não” em construções com elipse do VP e em construções sem 
elipse feita por Gonçalves, comparando as imagens formanticas, sobretudo F0, a 
intensidade e a duração da palavra nos diferentes contextos sintáticos. 

 
Palavra Chave: Negação, Elipse, Língua Portuguesa.  
 
Ellipse, negation and accent: a case study based on Brazilian Portuguese data.¹ 
 

Abstract: The sub-project Ellipse, negation and accent: a case study based on 
Brazilian Portuguese data aims to continue the work we have developed in the 
Research Laboratory of Corpus Linguistics (LAPELINC). Linked to the larger project" 
diachronic syntax in electronic corpus: From pre-classic Portuguese to modern variants ", this 
research aims to study the syntax of sentential negation in Portuguese. To do so, we revisit the 
literature and resumed the experiment Gonçalves (2014) which was prepared to initiate an 
investigation of the relationship between accent and ellipse. We study the phonetic analysis of 
negation operator  'não'  in sentences with VP ellipse and sentences without VP ellipse, and 
compare formantic's images, especially F0, intensity and duration of the word in different 
syntactic contexts.  
 

Keyword: Negation, Ellipse, Portuguese. 
 

 
Introdução 

 
Estudiosos como Mioto (1992), Namiuti (2006, 2008), Namiuti e Mioto (2014) 
defendem que o operador de negação “não” é a realização do núcleo de uma 
categoria funcional que domina o IP na estrutura da sentença e se incorpora ao verbo. 
Tal categoria, de acordo com Namiuti (2006), carregaria traços polares de negação e 
afirmação, sendo compatível com a categoria Ʃ, proposta por Chomsky e Laka (1990) 
e reavaliada por Martins (1994).  amiuti (2006) argumenta que o “não” possui o 
mesmo comportamento de outras categorias funcionais, como a categoria 
Determinante (D). Tanto a negação (Doravante NEG) quanto o Determinante(D) 
apresentam derivações ambíguas, ora estão dependentes absolutos ao sintagma que 
encabeçam, ora podendo ser o único material que se resta de um apagamento, como 
no exemplo: O João agrediu o Pedro, mas Paulo “não”. (Mioto 1992:103, apud  amiuti 
2008, p.214), com a elipse do IP “agrediu o Pedro”. Segundo a autora, a presença do 
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“não” e do artigo em construções com apagamento é essencial para licenciar as 
elipses e a presença do acento tonal fica indispensável nesses casos. 
 O presente projeto de iniciação cientifica almejou testar a hipótese, delineada 
por Namiuti (2006), de que a negação recebe o acento lexical do sintagma fonológico 
que tem sua cabeça lexical elidida, pois neste caso, a fonologia entende que o núcleo 
funcional, realizado pelo operador de negação sentencial, é a cabeça do sintagma 
fonológico com o núcleo lexical apagado (ou seja, sem matriz fonológica para receber 
o acento). 
 Um fato que corrobora a hipótese da obrigatoriedade do acento nas 
construções de elipse no português brasileiro, por exemplo, é que nestes casos a 
forma foneticamente reduzida “num” (para não) é agramatical. 
 
(1): *O João agrediu o Pedro, mas Paulo num. (Namiuti, 2008, p.214). 
 
 Utilizando-se das considerações de Lobeck (1995), que relaciona elipse à 
presença de uma categoria funcional forte, e de Guasti e Nespor (1999), que 
relacionam elipse com acento, Namiuti (2008) argumenta que a obrigatoriedade da 
presença do operador de negação ‘não’ para licenciar a elipse, revela seu caráter de 
núcleo funcional na sintaxe associado ao sintagma lexical verbal, e ainda, que a 
negação, que é um núcleo funcional na sintaxe, passaria a ser a cabeça lexical do 
sintagma fonológico incorporando o acento do conteúdo lexical apagado. Sendo 
assim, dado que o núcleo lexical não é mais foneticamente realizado no sintagma, há 
uma reinterpretação na atribuição do acento tonal pela fonologia. 

 
Material e métodos 

 
A pesquisa aqui desenvolvida constitui-se, em grande parte, do estudo de 

referencial bibliográfico. Revisitamos trabalhos e pesquisas que tratavam da negação 
sentencial em português com o intuito de dar fundamento à pesquisa e encontrar 
pistas da natureza do operador de negação sentencial ‘não’ nos contextos que este 
pode ou não licenciar uma elipse. Para melhor compreensão do assunto abordado, e 
domínio de referencial teórico foi elaborado resenhas e resumos do tema. Com base 
nos pressupostos teóricos sobre a negação e nas orientações obtidas ao longo da 
Iniciação Científica, revisitamos dados de negação sentencial em três contextos 
sintáticos:  

(1) Em resposta mínima a uma negativa total; 
(2) Em sentenças completas; 
(3) Em sentenças coordenadas com despojamento (elipse de IP). 
Os dados revisitados foram coletados por Gonçalves (2014) através de um 

experimento com a finalidade de angariar dados para pesquisar a negação sentencial 
em contextos de elipse de IP. Para a construção do experimento, foi utilizado como 
base o texto do Mágico de Oz, sobre o qual elaborou-se perguntas que foram 
respondidas e sentenças que foram repetidas induzindo o informante a produzir a 
negação. 

Todo o processo de gravação do experimento foi feito pelo discente Rafael 
Gonçalves sob a supervisão das professoras Dra Vera Pacheco e Cristiane Namiuti 
Temponi. O experimento foi gravado em cinco repetições com um informante do sexo 
masculino, adulto, em cabine acústica, no Laboratório de Pesquisa em Fonética e 
Fonologia (LAPEFF/UESB).Foi medido a freqüência fundamental(F0), intensidade e 
duração da palavra ‘não’ nos três contextos de análise. As medidas foram obtidas por 
meio do software Praat  e registradas na ferramenta EXCEL.  

Gonçalves, Namiuti e Pacheco (2014) utilizaram o software Bioestat  para a 
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análise estatística, a fim de comparar as médias de duração, intensidade e pitch das 
ocorrências de ‘não’, para saber se as suas médias são iguais ou não nos diferentes 
contextos analisados. Também foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis, e 
através do P Value  constatou-se que existe uma diferença significativa entre os 
valores das ocorrências de ‘não’ nos diferentes contextos sintáticos. 

 
Resultados e discussão 

 
 Foram analisadas 96 ocorrências do operador de negação sentencial ‘não’, 
sendo 51 respostas e 45 frases lidas. 
 Os três contextos sintáticos pesquisados ocorreram na amostra de dados: 
 
(i) Negação em reposta mínima a interrogativa total: (B-R1-S5-O4-1)  “Dorothy queria 
encontrar o Mágico de Oz para pedir-lhe dinheiro?  ão”.  
 
(ii) Negação em sentença completa: (B-R1-S16-D1-n) “A casa de Dorothy não 
suportou a ventania”. 
 
(iii) Negação com elipse de IP: (B-R1-S20-D1-n) “Dorothy tinha um coração, mas o 
lenhador de lata não”. 
 
Os dados foram organizados e anotados de acordo com os critérios sintáticos e 
fonéticos de classificação descritos nas tabelas 1, 2, 3 e 4, em anexo. E, foram 
identificados seguindo o seguinte padrão de codificação: 
 

 

 
Conclusões 

 
 Em uma primeira análise, percebeu-se que o ‘não’ em negativa mínima possui 
duração maior que o ‘não’ dentro de uma sentença completa e maior que o ‘não’ 
licenciador de elipse; porém estes dois últimos, não se diferem quanto à sua duração, 
fato que, se observado isoladamente, pode sugerir que o “não” em resposta mínima a 
interrogativas totais e o “não” em estruturas de elipse representam unidades léxico-
gramaticais distintas, indo de encontro a hipótese delineada por Namiuti (2008).  
  o que diz respeito à relação de intensidade, a pesquisa revelou que o “não” 
das respostas negativas mínimas se assemelha ao “não” das sentenças negativas 
completas, sendo, ambos diferentes do “não” que licenciou as elipses nos dados, pois 
esse possui menor intensidade. Tal fato, se observado isoladamente, pode nos levar a 
concluir que o “não” em resposta mínima a interrogativas totais e o “não” em 
sentenças completas representam unidades léxico-gramaticais iguais, o que, de certa 
forma, constitui argumento que pode corroborar, em parte, a hipótese de Namiuti 
(2008). Todavia, não é simples explicar as diferenças e semelhanças do correlato 
acústico nos diferentes contextos sintáticos, para tanto precisamos controlar o foco, 
pois a focalização também traz correlatos acústicos que geram ruídos para o estudo 
da relação entre elipse e acento nas sentenças negativas. 
 Já, relacionado à F0, temos a negativa mínima assemelhando-se à negativa 
que licencia a elipse ,e a negativa completa com valor superior a elas.  
 Dessa, forma, a presente pesquisa nos permite concluir que o correlato 
acústico que melhor contribui para corroborar a hipótese aqui apresentada é o valor de 
F0. 
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QUESTOES SOBRE A RELACÃO ENTRE MEMÓRIA, CORRUPÇÃO, 

DEMOCRACIA E LEGITIMIDADE NO BRASIL82 

Gustavo Souza Silveira Martins83, Evellyn Santos Souza84, Maressa Kellen Soares Ferraz85, 

Grabriela Sá Coqueiro Sampaio86, Vítor Fonseca-Nunes87, Maria da Conceição Fonseca-

Silva88 

RESUMO 

Nesse trabalho, apresentamos resultados da pesquisa que teve como objetivo 

investigar a crise democrática gerada pela corrupção diante da ilegitimidade. O corpus 

da pesquisa foi constituído de textos do campo do Direito e das Ciências Políticas. Os 

estudos e análises mostraram deslocamento do conceito de corrupção além de 

diversas formas de corrupção que possuem diferenças estabelecidas a partir dos 

juízos morais e consensos normativos. 

Palavras-chave: Corrupção, Democracia, Legitimidade. 

MEMORY, CORRUPTION, DEMOCRACY, LEGITIMACY 

ABSTRACT 

In this work, we present results of research that aimed to investigate democratic crisis 

caused by corruption in the face of illegitimacy. The corpus of the research consisted of 

field texts law and political science. Analyses showed displacement of the concept of 

corruption as well as various forms of corruption that have differences established from 

moral judgments and normative consensus 

Keywords: Corruption, Democracy, Legitimacy 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, vinculado ao projeto temático sobre a corrupção no Brasil, coordenado 

pela Profa. Dra. Maria Da Conceição Fonseca-Silva e desenvolvido no Laboratório de 

Pesquisa em Análise de Discurso (LAPADis), da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, apresentamos resultados da pesquisa que teve como objetivo investigar o 

deslocamento da memória e a crise democrática gerada pela corrupção diante da 

ilegitimidade suscitada por ela. A corrupção, ação ilegítima dos atores políticos, gera 

desconfiança para com as elites políticas e com as instituições democráticas bem 

como acentuam as desigualdades sociais. Para se garantir a legitimidade na 

democracia, cultivada como valor universal pelas sociedades contemporâneas, é 

preciso repensar o modelo de estado e a própria democracia a fim de possibilitar o 

avanço deste sistema político. A corrupção se manifesta em diferentes modalidades a 

depender do aspecto do qual se relaciona, evidenciando um problema sistêmico muito 

mais abrangente e complexo do que um desvio moral por parte dos atores corruptos, 

como acredita parte da população. Para possibilitar o desenvolvimento da democracia 

é preciso rediscutir a legitimidade no sistema e entender as consequências da 

corrupção para o aviltamento das instituições democráticas. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa. Utilizamos os 

procedimentos técnicos bibliográfico e documental para constituição do corpus por 

meio de  busca no banco de dados do scielo e do banco de dados de teses e 

dissertações do PPGMLS e da Capes. A busca nos bancos de dados foi realizada 

utilizando os seguintes descritores corrupção política x democracia x legitimidade 

cadastradas nos descritores em Ciência Política e Direito. O critério de inclusão dos 

estudos encontrados foi a abordagem da corrupção política no Brasil. Na análise, 

mobilizamos pressuposto da Análise de Discurso, da Ciência Política e do Direito. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises indicaram que no jogo da memória sobre a questão da corrupção, 

democracia e legitimidade, a corrupção no Brasil existe desde o período colonial. A 

coroa portuguesa remunerava mal seus servidores e os dotava de grandes 

prerrogativas arbitrárias, tornando o ambiente fértil para o mau uso dos recursos 

públicos e favorecimento de vantagens pessoais.  

Até o final dos anos 70 do século XX, alguns teóricos defendiam a corrupção em 

países periféricos por acreditar que este modelo permitia uma fiança do setor privado 

no setor público. Aquele veria no estado um aliado ao lucro e isto faria com que se 

sentisse motivado a investir no país tendo em vista que seus riscos seriam reduzidos e 

seu interesse privado garantido. Todavia, posteriormente, pesquisadores avaliaram os 

custos e benefícios da corrupção e comprovaram que era improcedente a defesa 

utilitarista corrente, pois o desenvolvimento causado pela corrupção era muito 

insignificante diante dos custos que a prática trazia para o erário público, 
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consequentemente a oneração de toda a coletividade que financiava, através dos 

tributos, todo o esquema corrupto. Os resultados das análises realizadas indicaram 

diversas formas de corrupção que possuem diferenças estabelecidas, a partir dos 

juízos morais e consensos normativos.  

A Corrupção Política apresenta como juízo moral o decoro e se firma na diferenciação 

entre o público e privado, tendo como consequência de sua prática a prevaricação que 

leva a deslegitimação da ordem pública. A forma Política ou Republicana na corrupção 

ocorre quando o sistema é corrompido por parte dos atores sociais numa ruptura do 

que é determinado pelo consenso republicano, estipulado por meio de juízos morais 

atrelados a valores das ordenações. Os lugares de memória são importantes para a 

conservação da república. O que leva ao sucesso e continuidade do bom 

funcionamento das instituições não é o que é determinado pela engenharia das 

instituições, mas sim pelas virtudes cívicas que começam a ser atreladas a heróis 

históricos que ao terem suas histórias recontadas criam a valorização da vida 

comunitária. A corrupção, de acordo com o ponto de vista maquiaveliano, resulta da 

falha por parte da população em manter a liberdade, tendo em vista que as virtudes 

cedem espaço para os desejos em função de ocupações sórdidas, buscando a 

ampliação de grandeza e implicando a corrupção. 

 A Corrupção Cultural relaciona-se ao juízo moral do costume e traz a desonestidade 

como corrupção, resultando numa reprodução de práticas nocivas a sociedade. A 

forma cultural ou comunitária de corrupção confude-se, muitas vezes, com a corrupção 

republicana, já que o consenso comunitário de certo modo está atrelado ao consenso 

republicano por ambos estarem relacionados à vida por excelência. O consenso 

comunitarista trata da identificação empática das normas que positivam os costumes 

como mecanismos de aplicação de um plano interativo de sistema cultural. Todavia, 

estes mecanismos de controle tem sua eficácia restrita à entronização de valores em 

determinada ordem social, possibilitando a mediação da vida por excelência.  

A corrupção Social traz como fundamento moral o respeito e a segurança e a sua 

corrupção, a usurpação, sendo capaz de proporcionar o exercício da violência para 

atingir patamares avançados de prestígio e renda. Por fim, a Corrupção Econômica, 

praticada por entes privados, traz como juízo moral a confiança, a sua não observação 

leva a fraude que gera uma transferência ilegal de renda entre grupos sociais que 

exercem atividades econômicas. 

A Corrupção Econômica, por seu turno, praticada por entes privados, traz como juízo 

moral a confiança, a sua não observação leva a fraude que gera uma transferência 

ilegal de renda entre grupos sociais que exercem atividades econômicas. A forma 

econômica ou liberal de corrupção gira em torno da propriedade privada. Segundo 

Locke, a propriedade privada é um direito natural que surgiu anteriormente a 

sociedade e que por conta disso nunca poderia ser violada pelo Estado. A propriedade 

privada, delimitado por sua função social, estipulam normas coercitivas que 

possibilitam a convivência pacífica. A imposição de obediência por parte do Estado por 

meio da operação da regulamentação pode resultar em constrangimento. Todavia, 

tendo em vista que a regulamentação é necessária para a manutenção do domínio 
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privado da dos sujeitos de direito é mister a moralização da vida econômica por via do 

domínio público.  

No que tange à corrupção e a crise da democracia, Filgueiras (2008) argumenta que 

sistema democrático representativo encontra sua legitimação em uma ordem 

constitucional que determina como serão realizadas as eleições de forma idônea e 

periódica, ou seja, só é possível a partir de um modelo formal previamente 

estabelecido. Não podemos pensar em democracia sem a existência de regras justas 

pré-estabelecidas para a conquista do poder pelos atores sociais. Segundo Weber 

(1999), pensar em democracia em uma sociedade capitalista implica em constatar o 

modelo de burocratização que caminha no sentido da crescente racionalização e da 

luta pela satisfação dos interesses. Nosso sistema eleitoral, considerando o nosso 

modo de produção, é essencialmente burocrático. O resultado é a definição de uma 

elite partidária que será a responsável por decidir os rumos e interesses representados 

pelo partido. As máquinas eleitorais, partidos políticos, seguem para a utilidade prática 

da passividade da sociedade perante as eleições e a eles próprios. Weber atrela a 

passividade das massas a pouca participação desta na vida institucional, tendo em 

vista que esta posição é ocupada pelas elites partidárias.  

O maior desafio da democracia representativa moderna é a obtenção de um equilíbrio 

entre poder ao povo e burocratização. O Direito, por possibilitar limitações ao exercício 

do poder político da burocracia por meio da instituição disciplinas na administração 

pública que permitem a absorção da pluralidade dos interesses políticos das diferentes 

classes em uma sociedade, bem como o controle da administração pública, é 

essencial à vida institucional. Isso se exprime nas constantes tensões entre o poder e 

a lei que o limita.  

A crise da representatividade reverbera no descrédito da democracia e isso tem como 

efeito a deslegitimação das instituições democráticas, a crescente desconfiança nas 

elites políticas, a fundamentação das desigualdades sociais e a centralização 

excessiva pela criação de uma elite política que reproduza o poder. Como mostra 

Filgueiras (2006; 2008), os sistemas de patronagem, clientelismo e espólios, presentes 

desde o financiamento das campanhas, tornam os modelos de democracia-

representativa coniventes com atos contrários a elementos republicanos basilares, 

atingindo desse modo a própria noção de cidadania democrática. O dinheiro, visto 

como elemento central das eleições é o responsável por essa deturpação devido a 

práticas corruptas. A corrupção não ocorre unicamente por conta de desvios morais 

individuais, mas principalmente por uma estrutura burocrática e administrativa que 

ocorrem no interior dos partidos gerando patologias da representação política. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados das análises indicaram que a corrupção, que têm precedentes históricos 

no Brasil desde a colonização, tomou novos sentidos no nosso modelo democrático 

representativo do século XXI. Indicaram também que os efeitos da aceitação da 
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corrupção afetam tanto a legitimidade do Estado democrático quanto o principio 

segundo o qual ninguém está acima da lei na democracia: i) o princípio de igualdade 

política inerente ao regime é fraudado, já que seus protagonistas podem manter o 

poder e benefícios políticos desproporcionais aos que alcançariam por meios legítimos 

de competir politicamente; ii) a dimensão republicana da democracia é distorcida já 

que as políticas públicas resultam de acordos de bastidores que favorecem interesses 

espúrios. Dessa forma, a falta de responsividade gerada pela priorização dos 

interesses privados em detrimentos dos públicos leva a uma crise de legitimidade 

democrática que põe em risco nosso sistema político. É preciso pensar em reformas 

do Estado e da própria democracia, a fim de possibilitar uma efetivação dos princípios 

democráticos, por meio do controle efetivo da corrupção, bem como a credibilidade 

das instituições democráticas e das instituições de controle, a exemplo do Ministério 

Público. 
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O líder religioso: estereotipia e pentecostalismo89 

Ingrid Mendes Silva90, Edvania Gomes da Silva91 

 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados finais do subprojeto intitulado: 

“Imagens do líder religioso em movimentos pentecostais”, que teve como objetivo 

analisar a construção de imagens acerca do líder religioso (padre, pastor, diácono, 

coordenador de movimento, etc.) no âmbito das igrejas/movimentos pentecostais. 

Trata-se, mais especificamente, de selecionar, catalogar e analisar textos coletados no 

âmbito dessas/desses igrejas/movimentos (documentos, livros, revistas, internet) a fim 

de verificar quais os estereótipos acerca do líder são discursivamente construídos. 

Para tanto, partimos do conceito de hiperenunciador, conforme formulado por 

Maingueneau (2006), a fim de mostrar que os estereótipos (imagens cristalizadas) 

acerca do líder religioso nas/nos igrejas/movimentos pentecostais é construída com 

base na imagem do hiperenunciador Deus/Jesus Cristo. 

 

Palavras-chave: Hiperenunciador – Discurso religioso – Estereótipos  

 

Title: Religious Leader: stereotyping and Pentecostalism 

 

Abstract: This paper presents the final results of the subproject entitled “Images of the 

religious leader in Pentecostal movements " which aimed to analyze the construction of 

images about the religious leader (priest, pastor, deacon, movement coordinator, etc.) 

within the churches/Pentecostal movements. It is, more specifically, selecting, 
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cataloging and analyzing texts collected under these/those churches/movements 

(documents, books, magazines, internet) to see what stereotypes about the leader are 

discursively constructed. The starting point was the concept of hiperenunciador, as 

formulated by Maingueneau (2006), in order to show that stereotypes (pictures 

crystallized) about the religious leader on/in churches/Pentecostal movement is built on 

hiperenunciador image of God/Jesus Christ. 

 

Keywords: Hiperenunciador – Religious Discourse - Stereotypes 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados finais de uma pesquisa que faz parte do 

subprojeto “Imagens do líder religioso em movimentos pentecostais”, o qual está 

vinculado a um projeto maior, cujo título é “Memória e fórmula em diferentes narrativas 

do campo religioso”, coordenado pela Profa. Dra. Edvania Gomes da Silva. O projeto 

“Imagens do líder religioso em movimentos pentecostais” teve como principal objetivo 

verificar, a partir da observação de materialidades verbais, a forma pela qual as 

imagens cristalizadas do líder religioso são construídas no âmbito de 

igrejas/movimentos pentecostais. Para tanto, recorremos, principalmente, ao conceito 

de hiperenunciador, proposto por Maingueneau, para mostrar que as referidas 

imagens cristalizadas acerca do líder religioso são construídas com base na imagem 

do hiperenunciador Deus/Jesus Cristo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização das análises, recorremos ao arcabouço teórico-metodológico da 

Escola Francesa de Análise de Discurso (doravante AD). No próximo tópico, 

mostramos um exemplo de como foi feita a referida análise. De forma geral, 

realizamos a coleta dos dados e, após a referida coleta, analisamos os textos, com 

base nos postulados de Pêcheux, Amossy & Pierrot e Maingueneau, bem como em 

alguns conceitos discutidos nos estudos de Possenti e Fonseca-Silva. Em relação ao 

corpus, coletamos os dados em livros e textos da internet, todos vinculados, em 

alguma medida, a movimentos religiosos pentecostais. No que se refere aos textos 

teóricos, recorremos a alguns conceitos da AD, como o de hiperenunciador e o de 

estereótipo. Para Maingueneau (2006), o hiperenunciador é aquele que garante a 

unidade e a validade dos enunciados contidos em um thesaurus cultural e confirma os 

membros de uma determinada comunidade em sua identidade. Também trabalhamos, 
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como dito acima, com o conceito de estereótipo, advindo da Psicologia Social. O 

referido conceito foi definido no início do século XX por Lippmann (1922), e retomado, 

posteriormente, no campo da Análise de Discurso, de forma sistemática, por Amossy e 

Pierrot (2005). Tal conceito diz respeito às “imagens de nossa mente que mediatizam 

nossa relação com o real” (AMOSSY & PIERROT, 2005, p. 24). Partindo, assim, dos 

pressupostos teóricos acima especificados, buscamos verificar nas análises: i) as 

imagens cristalizadas acerca do líder religioso presentes nos textos; ii) a construção 

desta imagem com base na imagem do hiperenunciador Deus/Jesus Cristo; e iii) os 

efeitos de sentido construídos na/pela enunciação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicam que os estereótipos dos líderes religiosos (padres, pastor, 

diácono, coordenador de movimento), no âmbito das igrejas pentecostais, são 

construídos com base na imagem do hiperenunciador Deus/Jesus Cristo, o que 

confirma a hipótese inicial da pesquisa. Além disso, verificamos que essa imagem é 

reconstruída por meio de outras imagens presentes, principalmente, na bíblia, como, 

por exemplo, a imagem do “Bom pastor”.  esse sentido, os textos analisados 

recorrem a citações bíblicas, as quais funcionam como argumento de autoridade, para 

mostrar que um líder religioso “de verdade” conhece cada uma das suas ovelhas, 

como mostra o texto bíblico do evangelho de João (10: 14), no qual o enunciador 

Jesus Cristo afirma: “Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das 

minhas sou conhecido”. Nos textos analisados, essa imagem do bom pastor é 

retomada e reconfigurada, funcionando como base para constituição do verdadeiro 

líder. É o que vemos no seguinte excerto: “Porque Ele é capaz de dar a vida por Suas 

ovelhas, Ele não só cuida, ama, trata e dá o que a ovelha precisa, mas o fundamental: 

todas as vezes que preciso for, Ele dá a vida pelas ovelhas!”.  este excerto, o 

enunciador pentecostal faz menção à passagem bíblica: “Eu sou o bom Pastor; o bom 

Pastor dá a sua vida pelas ovelhas” (João 10, 11).  o exemplo, verificamos que o fato 

de dar a vida pelas ovelhas é enfatizado, tanto por meio da expressão catafórica “o 

fundamental”, que qualifica enfaticamente o enunciado que encapsula, quanto por 

meio dos dois pontos, os quais conferem uma posição de destaque ao que está escrito 

em seguida. Além da imagem do bom pastor, outra imagem vinculada a do “bom líder” 

é aquela que o apresenta como exemplo para os demais fiéis da igreja. Nesse caso, o 

líder é, mais uma vez, vinculado à imagem do Cristo. É o que mostra o seguinte 

excerto: “Devemos ser exemplo para nossos irmãos, assim como Jesus Cristo foi 
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exemplo para seus apóstolos”. Aqui, vemos que, para o enunciador pentecostal, o 

líder está para Cristo, assim como os “irmãos da igreja” estão para os apostólos. Essa 

comparação permite-nos afirmar que os fiéis da igreja devem manter com o líder 

religioso a mesma relação que os apóstolos mantinham com Jesus Cristo, o que 

implica uma postura de obediência, de respeito e, até mesmo, de reverência. As 

análises também mostraram que o Bom líder deve se basear nas ações dos apóstolos 

de Jesus, principalmente os apóstolo Pedro e Paulo, pois estes, segundo os dados 

coletados, foram os que mais “seguiram” os passos de Jesus e deram continuidade ao 

seu trabalho de forma eficaz, ou seja, são exemplos de “bom líder”. Tal análise pode 

ser comprovada no seguinte excerto: “Estes santos [Pedro e Paulo] são considerados 

‘os cabeças dos apóstolos’ por terem sido os principais líderes da Igreja Cristã 

Primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários”. Partindo, 

então, do exemplo dos líderes cristãos Pedro e Paulo, o bom líder deve edificar a 

igreja, assim como os referidos apóstolos o fizeram.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados finais indicam que os estereótipos que constituem a imagem do líder 

religioso são construídos com base na imagem de Jesus e dos apóstolos Pedro e 

Paulo. Indicam, ainda, que o verdadeiro líder é aquele que tem os princípios bíblicos 

como parte constituinte da sua própria identidade. Tal imagem de líder aproxima-se 

bastante do conceito de “vocação”, apresentado por Weber (1920). 
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CONTRIBUIÇÕES DAS CIÊNCIAS SOCIAIS PARA A COMPREENSÃO DE 
FENÔMENOS LINGUÍSTICOS DO SERTÃO DA RESSACA 

 
Kaio Silveira Queiroz, Jorge Augusto Alves da Silva, Valéria Viana Sousa 

 

RESUMO: 
Resumo: O presente estudo procura discutir teoricamente a necessidade da 
inclusão de visões sociais e sócio-históricas na interpretação da formação do 
Português Popular do Brasil. Para isso, foi utilizado o relativismo cultural como 
suporte para enriquecer pressupostos sócio-históricos da Sociolinguística 
Laboviana.  

Palavras-chave : Relativismo cultural, Sociolinguística, Português Popular 
 

CONTRIBUTIONS OF SOCIAL SCIENCES FOR UNDERSTANDING Phenomena 
SURF SERTÃO THE LANGUAGE 

 
ABSTRACT: 

This study seeks to theoretically discuss the need to include social visions and socio-
historical interpretation of the formation of the Portuguese Popular Brazil. For this we 
used the cultural relativism as support for rich socio-historical assumptions of 
Sociolinguistics Labovian. 

Keywords: cultural relativism ,Sociolinguistics , Portuguese People . 
 

Introdução 

O presente artigo procura estabelecer um diálogo entre o relativismo 

cultural adotado pelas Ciências Sociais (Sociologia) e a Sociolinguística 

Variacionista Laboviana, procurando explicar a origem e a formação do 

Português Popular, a fim de servir de base para estudos realizados com o 

corpus do Português Popular de Vitória da Conquista.  

 Embora seja uma abordagem predominantemente teórica, o texto 

discute questões que corroboram para situações de contato e visam a trazer 

evidências acerca da pouca eficácia do uso da deriva secular (drift) como 

arcabouço teórico explicativo para a constituição do vernáculo popular 

conquistense.  

 Dividimos o estudo em três partes: no primeiro, apresentamos o 

relativismo cultural, numa análise teórico-temporal para, em segundo lugar, 

demonstrar como a Sociolinguística tem agido atualmente para explicar a 

situação do vernáculo conquistense, por fim, na terceira parte, apresentamos 

uma visão da concordância verbal e como ela serve para discutir a origem e a 

formação do português popular de Vitória da Conquista.  
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Material e Método:  

Nesse estudo, apresentamos evidências de como a Sociolinguísitca tem 

utilizado o relativismo cultural e a equivalência estrutural nas pesquisa que 

desenvolve.  

Araújo (2014), numa abordagem sociolinguística e sócio-histórica, destaca a 

importância de se estudar os usos linguísticos inseridos na estrutura social mais ampla 

da comunidade de fala, pois não se pode ignorar a natureza distinta da variação na 

concordância verbal, pelo fato de a ausência da concordância servir como estigma 

sociolinguístico no Brasil, associado à população socioeconomicamente menos 

favorecida ao longo da história brasileira. Observa-se, também, que é digno notar que 

na estrutura linguística há amplamente ausência de marcas formais de concordância 

no vernáculo brasileiro, inclusive, em contextos mais salientes, como em “nós é fraco” 

e “eles veio”, ao passo que, na variante culta, a variação está associada a contextos 

estruturais específicos, como a posposição do sujeito e distância entre sujeito e verbo, 

contextos esses que também são essenciais para a variação na norma culta brasileira. 

Barbosa (2015) a respeito disso afirma:  

 

Além disso, Silva (2005) afirma que acredita “que a variação na 
concordância verbal tenha como causa principal fatores 
sintáticos (a distância entre sujeito e verbo) e fatores 
semânticos (concordância ad sensum, no caso do coletivo) que 
se repetiriam em períodos posteriores da nossa história 
linguística e que se repetem na realidade oral de muitos 
falantes do português do Brasil. Tais fenômenos do português 
arcaico teriam sido os responsáveis por desencadearem os 
níveis de concordância verbal observados em três 
comunidades do interior do Estado da Bahia. (BARBOSA, 
2015)  

 

Resultados e Discussão: 

A respeito disso, podemos ver que Silva traz um acréscimo à situação exposta: 

“a ausência de concordância no português popular não está em uma raiz do português 

arcaico que aqui se desenvolveu mais do que em Portugal, mas na situação do 

contato que produziu uma erosão de estruturas que por influxo de fatores externos 

estão sendo recuperadas. Não se encontram na língua portuguesa arcaica 

construções que se assemelham ao que vemos no português popular do Brasil 

(SILVA, 2005, p.196). 

Além de Silva (2005), Lucchesi, Baxter e Silva (2009) assim se pronunciam:  
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Lucchesi, Baxter e Silva (2009) salientam a importância do 
estudo sobre a concordância verbal, tanto para discutir as 
características sociolinguísticas do PB em oposição do PE 
quanto para fomentar o debate sobre a importância do contato 
entre línguas na constituição da realidade linguística brasileira. 
Os autores discutem o continnum sociolinguístico do PB, 
salientando a frequência diferenciada de uso do morfema de 
plural na norma urbana culta, nas comunidades rurais afro-
brasileiras, e nas intermediárias (a norma semiculta urbana e 
as populares rurais/ rurbanas). (ARAÚJO, 2014, p. 186) 
 

 
 Tais visões sociolinguísticas sobre a história da concordância no Português do 

Brasil apresentam claramente um quadro em que uma forma linguística é tomada 

como estigma e como elemento diferenciador de classes sociais. Logo podemos ver 

como o relativismo cultural e a equivalência funcional corroboram com as visões 

trazidas pelos autores, já que as formas adaptativas foram provocadas por pressões 

de contato linguístico.  

 

Conclusão: 

A Sociolinguística tem se mostrado como alternativa explicativa para os 

fenômenos percebidos no Português do Brasil. Nesse sentido, o relativismo cultural e 

a equivalência funcional aparecem como elementos de acréscimo para a aceitação de 

diversas normas, convivendo de forma harmônica no tocante à funcionalidade 

linguística, mas em conflito segundo os padrões sociais.  

 Nesse sentido, as crises escolares advindas de pressões linguísticas podem 

ser atenuadas por práticas voltadas para a compreensão do relativismo cultural e 

equivalência funcional, largamente expostos pelas Ciências Sociais.  
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ESTEREÓTIPO E AFORIZAÇÃO NO DISCURSO RELIGIOSO92 
Laíse Araújo Gonçalves93, Edvania Gomes Silva94 

 
 

RESUMO:  
 
Este trabalho apresenta os resultados finais de uma pesquisa que teve a finalidade de 

analisar a presença de estereótipos que se materializam nas aforizações presentes 

em textos que circulam no campo religioso. Este trabalho apresenta coletas e análises 

realizadas dentro só subprojeto: “Aforização e Estereótipos no Discurso Religioso.” 

Nas análises, buscamos mostrar como certo recurso linguístico-discursivo (a 

aforização) revela diferentes imagens cristalizadas, as quais circulam, principalmente, 

no campo religioso. Para tanto, o corpus da pesquisa foi composto de diversos textos 

coletados em sites, livros, revistas, panfletos, enfim, em diferentes materialidades 

verbais que têm em comum o fato de serem produzidas e de circularem no âmbito 

religioso.  este trabalho, apresentamos a análise do texto “Eu sou a Igreja Universal”, 

que faz parte do banco de dados da pesquisa, a fim de verificar, por meio do estudo 

das aforizações presentes no referido texto, a materialização de diferentes 

estereótipos. O texto que analisamos aqui foi coletado no blog cristão Universo 

Universal, cujo endereço é: https://universouniversal.wordpress.com/2013/03/27/eu-

sou-a-igreja-universal. 

 
Palavras-chave: Aforização,  Estereótipos, Discurso Religioso. 
 
Abstract: Este trabajo presenta los resultados finales de un estudio que tenía como 

objetivo analizar la presencia de estereotipos que se materializan en aforizações 
presentes en los textos que circulan en el campo religioso. Este artículo presenta 
las colecciones y analiza en tan sólo subproyectos ". Aforização y estereotipos en 
el discurso religioso" En los análisis, tratamos de mostrar cómo ciertas acción 
lingüística discursiva (aforização) revela diferentes imágenes cristalizadas, que 
circulan principalmente en el campo religioso. Con este fin, el corpus de 
investigación se compone de varios textos recogidos en los sitios web, libros, 
revistas, folletos, finalmente, en diferente materialidad verbal que tienen en común 
el hecho de que se producen y se distribuyen en el ámbito religioso. En este 
trabajo, se presenta el análisis del texto "Yo soy la Iglesia Universal", que es parte 
de la base de datos de búsqueda con el fin de verificar, a través del estudio de 
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aforizações presentes en ese texto, la materialización de diferentes estereotipos. El 
texto analizado aquí se recogieron en el blog cristiana Universo Universal, cuya 
dirección es: https://universouniversal.wordpress.com/2013/03/27/eu-sou-a-igreja-
universal. 

Palabras llave: Estereotipos, Aforização; Discurso Religioso 
 
INTRODUÇÃO 

 

 o projeto “Estereótipo e aforização no discurso religioso”, analisamos a circulação de 

estereótipos no âmbito das igrejas/movimentos pentecostais, a fim de mostrar como 

diferentes recursos linguísticos, como ocorre no caso da aforização, revelam diversas 

imagens cristalizadas que circulam no campo religioso. Visando, especificamente, a 

análise da materialização desses estereótipos, partimos da análise de diversos textos 

coletados no blog cristão Universo Universal: 

https://universouniversal.wordpress.com/2013/03/27/eu-sou-a-igreja-universal/, do site: 

www.universal.org; e, ainda, no blog: www.universal.org/bispomacedo, além de outros 

documentos, como livros e artigos. Para fundamentar as análises realizadas e o 

desenvolvimento da pesquisa, tivemos como base textos da Escola Francesa de 

Análise de Discurso (doravante AD), tais como os de Fonseca-Silva, Maingueneau, 

Pêcheux, Possenti, Brunelli, Amossy e Pierrot, entre outros.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste projeto, realizamos: i) leituras de textos teóricos; ii) coleta, 

seleção e catalogação dos dados da pesquisa, a fim de compor um banco de dados; 

iii) análise dos textos selecionados e catalogados, a fim de verificar a materialização 

de diferentes estereótipos. Dessa forma, por meio das aforizações encontradas nos 

textos analisados, verificamos os efeitos de sentido construídos na/pela enunciação e 

os discursos com os quais se relacionam os estereótipos acerca da imagem do/da fiel 

no âmbito das igrejas e movimentos pentecostais.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que os estereótipos materializados nas aforizações 

encontradas nos textos analisados materializam imagens cristalizadas acerca do “fiel 

pentencostal”.  Para afirmar o que foi dito, tomemos como exemplo o texto “EU SOU A 

UNIVERSAL. No referido texto, foram encontrados dois enunciados destacados, os 

quais são aparentemente iguais, mas, quando inseridos na enunciação textualizante, 

produzem efeitos de sentido distintos. Verificamos que o subtítulo “EU SOU A 

U IVERSAL”, que foi retirado do texto analisado, é apresentado em caixa alta, o que 

produz o efeito de sentido de ênfase. Levando-se em conta as características das 

aforizações, tomamos tal subtítulo como um enunciado destacado ou, mais 

especificamente, como uma aforização. Isso porque, em relação ao produtor do 

referido enunciado, não há um “eu” enunciativamente marcado. Dessa forma, não há a 

presença de um enunciador que se revela, mas, apenas, de um locutor que afirma 

com convicção “EU SOU A U IVERSAL”.  Vale salientar que o pronome “eu” produz, 
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nesse caso, um efeito de aproximação entre enunciador e coenunciador. Assim sendo, 

vemos que o efeito de sentido produzido pela aforização é o de que o enunciador se 

aproxima do coenunciador, colocando-se, dessa forma, como aquele que está entre os 

coenunciadores e que, nesse caso específico, também é um fiel IURD. Já na segunda 

aforização do texto sob análise, qual seja: “Eu sou a Universal!” (agora não mais como 

subtítulo, mas como um enunciado do texto), o efeito de sentido produzido é o de que 

“ser Universal” interfere, de forma significativa, no status social e no próprio “eu” do 

fiel. Dessa forma, vê-se que o “fiel IURD” é aquele fiel que tem a igreja dentro de si e 

que, por isso, mostra-se como alguém que é feliz na família e bem sucedido na vida. 

Podemos confirmar a análise das aforizações acima citadas também com base nos 

enunciados textualizantes encontrados no texto analisado. Citamos, se seguir, dois 

desses enunciados:  “Gente que luta, que constrói o próprio destino com alegria, 

trabalho e fé”; e “São as vidas de homens e mulheres que batem no peito e dizem, 

com orgulho”: “Eu sou a Universal!”. Verificamos que essa segunda aforização, a qual 

aparece como uma “fala” do fiel da Igreja Universal, está na forma injuntiva, como 

mostra o uso do sinal de exclamação. Tal recurso reforça o tom de exaltação que 

condiz com a suposta alegria do “fiel IURD”, o qual também se apresenta como sendo 

extremamente determinado. Vale salientar, por fim, que, nas análises realizadas em 

outros textos do corpus, constatamos que o discurso religioso funciona com certa 

regularidade: sempre (re)configurando imagens já cristalizadas, como, por exemplo, a 

de que o fiel que pertence a alguma igreja pentecostal é alguém realizado e feliz.  

CONCLUSÕES 

Os resultados finais da pesquisa indicam que os estereótipos materializados nas 

aforizações encontradas nas análises apresentam o fiel que circula no âmbito do 

pentecostalismo como aquele fiel que “tem” a igreja dentro do seu próprio “eu” e que, 

por levar a igreja dentro de si, acredita ser feliz na família, bem sucedido 

profissionalmente e sente orgulho de ser pentecostal. 
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A aquisição da escrita de sujeitos com síndrome de Down: similaridades 
e especificidades neste processo e o papel do mediador.¹ 

 
Lauana Souza Ferreira² 

Carla Salati Almeida Ghirello-Pires³ 

 

RESUMO 

O projeto de pesquisa tem por objetivo principal, observar e analisar a aquisição da 
linguagem escrita para crianças com síndrome de Down, utilizando métodos que 
incentivem a linguagem oral, criando possibilidades para avanços de acordo com o 
nível de cada uma, até atingir a meta proposta. Acreditamos na singularidade de cada 
criança e não é diferente com a criança down, apenas necessitando buscar recursos 
que a coloque em igualdade no processo de aprendizagem, mostrando que é possível 
o desenvolvimento da escrita, internalizando os signos de acordo com os significados 
próprios. Partindo do pressuposto onde a ação educacional, familiar e terapêuticas são 
fundamentais a essa criança, devemos utilizar técnicas apropriadas com uma 
diversidade de recursos que facilitem a compreensão e a interpretação das 
informações que buscamos transmitir. 

PALAVRAS CHAVES: educação – deficiência - síndrome de down. 

TITLE: The acquisition of writing subjects with Down syndrome: similarities and specific 
features of this process and the role of mediator. 

ABSTRACT  

The research project's main goal, observe and analyze the acquisition of written 
language to children with Down syndrome, using methods that encourage oral 
language, creating possibilities for advances in accordance with the level of each until 
reaching the proposed target . We believe in the uniqueness of each child and is no 
different with the child down, just need to seek resources that put on equality in the 
learning process, showing that the development of writing is possible, internalizing the 
signs in accordance with their own meanings. Assuming where the educational, family 
and therapeutic action are fundamental to the child, we should use appropriate 
techniques with a variety of features that facilitate the understanding and interpretation 
of information we seek to convey. 
 
KEY WORDS: education – disabilities - down syndrome. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Conforme afirmam cientistas e antropólogos, a síndrome de Down está presente na 

humanidade há séculos, porém só a partir do século XIX começaram a surgir trabalhos 

científicos com esse foco. Um fator que contribuiu para que não houvesse tantos 
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estudos sobre o tema no passado foi o fato de as crianças que nasciam com essa 

deficiência, até o século XIX, raramente passavam da primeira infância. Sabemos que 

o desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down é mais lento do que nas 

crianças típicas, porém o desenvolvimento social e emocional, normalmente, é bem 

semelhante aos de qualquer criança. Consideramos que a criança sindrômica passa 

pelas mesmas etapas de desenvolvimento, apenas com o aprendizado um pouco mais 

lento. 

Assim como para Vygotsky (1984) o aprendizado da linguagem escrita difere da oral 

por exigir atividades específicas, complementando que a criança aprende a escrever 

quando compreende que a escrita “é um sistema particular de símbolos e signos cuja 

dominação prenuncia um ponto crítico em todo desenvolvimento cultural da criança” 

(Vygotsky, 1984, p. 120). Para chegar nesse nível de abstração, a criança passa por 

um processo permeado de idas e vindas, por não possuir uma continuidade definida, 

uma regra que determina como ocorrerá essa compreensão. Vygotsky ainda destaca 

que o uso dos gestos pelas crianças é uma importante característica nesse processo 

pois, “o gesto é o signo visual inicial que contém a futura escrita da criança” (Vygotsky, 

1984, p. 121). 

Para LURIA (1988), a criança deve ser inserida em atividades que despertem seu 

interesse em fixar suas ideias através da escrita, atribuindo a isso de significado 

funcional da língua, ou seja, quando passa a perceber suas funções dentro de sua 

relação com o mundo.  

Ainda segundo LURIA: 

”(...) o desenvolvimento da escrita na criança prossegue ao longo de 

um caminho que podemos descrever como a transformação de um 

rabisco não-diferenciado para um signo diferenciado. Linhas e 

rabiscos são substituídos por figuras e imagens, e estas dão lugar a 

signos. Nesta seqüência de acontecimentos está todo o caminho do 

desenvolvimento da escrita, tanto a história da civilização como no 

desenvolvimento da escrita. " (LURIA, 1988, p. 161) 

Porém, o principal para o desenvolvimento da escrita é quando se compreende que os 

signos podem e devem ter algum conteúdo e isso só ocorrerá quando a criança 

conseguir abstrair que para cada signo existe um significado próprio, específico. 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi realizada no Lapen - Laboratório de Pesquisa e estudos em 
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Neurolinguística - na Uesb - Universidade de Estadual do Sudoeste da Bahia. No 

período de 01/08/14 à 31/07/2015. Os participantes da pesquisa foram 10 sujeitos com 

síndrome de Down de idades entre 5 a 15 anos. Neste período foram realizadas 

inicialmente observações dos atendimentos que aconteciam no laboratório. Em 

seguida foram elaboradas atividades referentes ao processo de aquisição da escrita 

(bingo, jogo da memória e forca). Na etapa seguinte estas atividades foram aplicadas 

e avaliamos sua eficácia visto que o objetivo de nosso trabalho era o de verificar a 

eficácia de nossos instrumentos no que diz respeito a suscitar respostas que 

melhorassem a rapidez de acesso ao sistema de escrita, ou seja, fazer com que a 

criança respondesse às solicitações feitas pelo adulto com relação aos elementos 

(letras) que compunham uma determinada palavra na escrita. 

Observamos que a atividade que mais corroborou no sentido de auxiliar as crianças no 

que diz respeito ao acessar pela memória as letras que compunham certas palavras 

foi a brincadeira conhecida como “forca”.  esta brincadeira as pesquisadoras 

selecionavam palavras, obtidas em histórias previamente contadas para as crianças, e 

posteriormente as pesquisadoras marcavam em um papel os espaços nos quais 

deveriam ser preenchidos por letras emitidas pelas crianças. Assim as crianças teriam 

que dizer quais seriam então as letras que formavam as palavras. Foi observado que 

no início das atividades as crianças falavam letras aleatoriamente, mas depois, com 

algumas letras já colocadas, realizavam o que chamamos de “fechamento” da palavra, 

operando assim cognitivamente com o sistema alfabético. Utilizando de atividades que 

estimulavam o processo de escrita constatamos que essas crianças, mais do que 

crianças típicas, necessitam de que as tarefas sejam realizadas várias vezes para que 

consigam realizar o fechamento da palavra, porém conseguem fazê-lo de forma 

efetiva. Isso faz com que elas sejam alfabetizadas em uma idade mais tardia que as 

crianças típicas  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao longo do período utilizado para a pesquisa, podemos afirmar que a maioria dos 

resultados propostos foram alcançados, considerando que cada criança tem sua 

particularidade e o desenvolvimento de cada um é único, não podemos colocar como 

parâmetro o outro e sim seu próprio crescimento, observando como estava ao iniciar a 

pesquisa e o quanto conseguiu assimilar e internalizar até o momento. 

Podemos observar crianças que no início quase não falavam, pouco produziam na 

escrita e na fala, e agora conseguem ler e escrever sem a necessidade de uma 
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imagem como auxílio, que é um recurso utilizado quando começamos o processo de 

ensino, com a intenção de despertar o interesse e a vontade de conseguir que está 

presente em todos eles em maior ou menor grau, conforme particularidades de cada 

um.   

Desta forma conseguimos alcançar os resultados que buscávamos com cada um 

deles de maneira efetiva. Objetivamos, com a continuidade do trabalho, que cada vez 

mais se torne evidente a necessidade e importância do acompanhamento de 

profissionais capacitados, no que diz respeito à aquisição da escrita para estas 

crianças, seguindo um ritmo gradual e constante, em que quanto mais cedo 

promovermos esse aprendizado, mais rápido e eficaz teremos o resultado esperado. 

CONCLUSÕES 
 

Constatamos que os resultados da pesquisa são favoráveis com o que propomos 

alcançar como metas estabelecidas ao comparar o início do projeto com o 

desenvolvimento das crianças no presente momento. Ao executarmos as atividades 

ao longo do período da pesquisa, cada semana podíamos verificar o avanço de cada 

uma delas, sem compararmos umas com as outras e sim com seu próprio 

crescimento, só obtivemos resultados positivos, onde a cada dia conseguiam superar 

a si mesma e mostrar uma capacidade de ir além do esperado. 

Consideramos que o papel do mediador na elaboração, aplicação das atividades bem 

como da avaliação é de importância indiscutível, pois é ele quem vai estimular e 

fornecer subsídios para que as crianças possam compreender a necessidade de 

participação e atuação frente a novos desafios 
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A DESIGNAÇÃO NO ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO JURÍDICO: ESTUDO DO 

SENTIDO EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS95 

Lucas Ribeiro Vieira96, Adilson Ventura da Silva97 

 

Resumo: 

 Este projeto visa observar dentro do espaço de enunciação jurídico, a partir 

da teoria da Semântica do Acontecimento, a questão da designação de nomes 

próprios que ocorre em determinados documentos ligados a medidas 

socioeducativas. Entendendo, assim, como o sentido das palavras estabelecem o 

próprio sentido dessas medidas.  

Palavras-chave: Semântica, Sentido, Educação 

 

THE DESIGNATION OF THE LEGAL ENUNCIATION SPACE: SENSE OF STUDY 

MEASURES SOCIOEDUCATIVAS 

Abstract: 

 This project aims to observe within the legal enunciation space, from the theory 

of the semantics of the Event, the issue of selecting proper names occurring in certain 

documents linked to educational measures. Understanding, as well as the meaning of 

words establish the proper meaning of these measures. 

Key-words: Semantics, Sense, Education 

 

Introdução 

O título é um elemento de identificação de um texto, capítulo, artigo ou de um 

projeto, como é o caso. Ademais, indica e chama a atenção para a matéria que é 

colocada em pauta. Nada melhor do que iniciar a análise de qualquer trabalho 

tomando como referência primordial a designação que o qualifica. Assim, antes de 

partir para a apresentação geral, faz-se necessária uma explicação mais ampla dos 
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termos que, essencialmente, compõem o título e que são fundamentais para o 

entendimento do objetivo do projeto.  

A partir da teoria que utilizamos, designar algo é, em primeira instância, 

nomeá-lo, significá-lo. Por outro lado, enunciar é, na linguística, um ato mediante o 

qual um sujeito, em um dado contexto comunicativo, tem uma relação com a língua. Já 

o termo "sentido" pode ganhar diversas conotações a depender da teoria utilizada. De 

modo geral, toda palavra que possui um sentido é considerada um signo linguístico. O 

signo é formado por significado (conceito) e significante (imagem acústica). Por fim, a 

expressão "medidas socioeducativas" remete-nos ao mundo das leis. São aquelas 

criadas com a finalidade de reger a educação na sociedade.  

 Feita a exposição inicial dos termos que compõem do título do projeto, pode-se 

chegar à sua ideia geral.  "A designação no espaço de enunciação jurídico: estudo do 

sentido em medidas socioeducativas" tem como objetivo geral, inicialmente, a reunião 

de documentos do espaço de enunciação jurídico que estão ligados a medidas 

socioeducativas. E, posteriormente, estudar os processos de designação de nomes 

próprios presentes nestes documentos, a partir da teoria da Semântica do 

Acontecimento.  

 Entender o sentido que as palavras adquirem em qualquer texto é fundamental 

para o seu entendimento, com as leis não é diferente. Para se saber uma possível 

finalidade do legislador na elaboração de determinado diploma normativo, e realizar 

uma interpretação teleológica98, por exemplo, é necessário um entendimento mais 

apurado do sentido de cada termo presente. Nesse contexto que se insere a finalidade 

do projeto.  

Materiais e método 

  O desenvolvimento do trabalho, inicialmente, baseou-se em assistir a aulas 

da disciplina “Introdução à Semântica”. Para otimizar a aprendizagem, diversos 

recursos foram utilizados, como a leitura de textos do livro “Os Limites do Sentido”, 

de Eduardo Guimarães, e exibição de filmes.  Dando prosseguimento às 

atividades, a obra “Semântica do Acontecimento”, em sua introdução e capítulo 1, 

foi estudada e resenhada, buscando, dessa forma, dar continuidade à sustentação 

teórica para o princípio das pesquisas. 

                                                           
98  Na linha da Hermenêutica Jurídica, a interpretação teleológica é aquela, na qual, ao interpretarmos, 

visamos conhecer a finalidade do legislador ao elaborar uma lei específica. 
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 Por fim, iniciou-se o processo de escaneamento de livros antigos relacionados 

à pesquisa, diversificando e qualificando, ainda mais, os materiais de estudo; podendo 

também, vir a servir para análise de outros pesquisadores. Além disso, iniciou-se o 

processo de pesquisa, buscando em inúmeras leis, aquelas que tinham alguma 

relação com a educação, formando, assim, um dossiê. 

 O desenvolvimento dessa etapa do projeto será feito, inicialmente, a partir da 

análise do sentido da palavra “educação” em inúmeras leis. Depois das pesquisas, as 

que mais se destacaram foram: leis 13.005/14, 11.494/07, 9.424/96, 9.394/96, 

8.069/90, 4.024/61 e emendas constitucionais 53/06 e 14/96. A escolhida para o início 

da atividade foi o Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 13.005/14). Importante 

ressaltar sempre que, entender o sentido da palavra é fundamental para entender o as 

possíveis interpretações de uma lei, ou seja, entendendo o sentido podemos entender 

melhor qual o seu âmbito de aplicação, qual a sua finalidade, a quem ou a qual bem 

jurídico ela visa proteger e qual o seu momento histórico-cultural. 

Para a análise da referida legislação, a teoria utilizada é a da obra "Semântica 

do Acontecimento", de Eduardo Guimarães. Tomando como referência a teoria e a 

bibliografia utilizadas, o principal interesse do autor é o estudo do funcionamento dos 

nomes, e, especificamente, da designação. A nomeação é o funcionamento semântico 

pelo qual algo recebe um nome. A designação é o que se poderia chamar de 

significação de um nome, mas não enquanto algo abstrato, mas, sim, algo real. Assim, 

na relação entre designação e nomeação, o que se deve observar é uma relação entre 

enunciações, acontecimentos de linguagem. Num acontecimento em que certo nome 

funciona, a nomeação é recortada como memorável por temporalidades específicas. 

No caso da relação entre designação e referência, o que se deve buscar é como um 

nome aparece referindo no texto em que ocorre. Logo, é fundamental observar como o 

nome está relacionado pela textualidade com outros nomes ali, funcionando sob a 

aparência da substitubilidade, como na atividade realizada, analisando a palavra 

"educação". 

 Resultados e Discussão 

 Através dessa pesquisa espera-se analisar textos constantes do espaço de 

enunciação jurídico (leis), que devem fazer referência às já citadas medidas 

socioeducativas. Por meio da análise das palavras em determinados textos jurídicos, 
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espera-se estabelecer o seu Domínio Semântico de Determinação, o qual poderá nos 

mostrar os sentidos dessas palavras. 

 Entender o tempo histórico, o espaço cultural, a sociedade e a sua linguagem 

são fundamentais para o estudo do sentido das palavras escolhidas para a análise. 

Fazendo uma interface entre o “jurídico” e o “lingüístico”, favorecendo o entendimento 

de ambos, espera-se compreender melhor o funcionamento da língua.  

 

Conclusões 

 Por estar no começo do trabalho, ainda não temos conclusões específicas e 

exatas. Entretanto, pelo que foi realizado até o momento, acreditamos que os 

procedimentos de análise que adotamos irão trazer um melhor entendimento a 

respeito das designações em medidas socioeducativas. 
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MEMÓRIA, CORRUPÇÃO POLÍTICA E EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL99 

Maressa Kellen100 Soares Ferraz, Gustavo Souza Silveira Martins101, Evellyn Santos 

Souza102, Gabriela Sá Coqueiro Sampaio103, Vitor Fonseca-Nunes104, Maria da Conceição 

Fonseca-Silva105 

RESUMO 

Neste trabalho, discutimos a corrupção como um fenômeno que compromete a 

efetivação dos direitos fundamentais sociais e do próprio Estado Democrático de 

Direito. Por isso, deve ser combatido não só pelas instituições, mas também pela 

sociedade como um todo. Mobilizamos arcabouço teórico do direito e das ciência 

política. Os resultados indicam que, apesar de existirem procedimentos que ditam as 

ferramentas do controle social por parte da sociedade civil, as iniciativas adotadas não 

se fazem suficientes. 

Palavras-chave: Controle social, corrupção, memória. 

MEMORY, POLITIC CORRUPTION AND EFFECTIVE SOCIAL CONTROL 

ABSTRACT 

In this work, we discussed the corruption as a phenomenon that compromises the 

attaining of fundamental social rights and own democratic state. So it should be fought 

by institutions and society as a whole . We mobilize theoretical framework of law and 

political science. The results indicate that the adopted initiatives do not make enough, 

though there are procedures that dictate the tools of social control by civil society 

Keywords: Corruption, memory, social control. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, são apresentados resultados de pesquisa que teve como objetivo 

precípuo analisar a corrupção como um fenômeno que compromete a efetivação dos 

direitos fundamentais sociais e o próprio Estado Democrático de Direito e que, 

portanto, deve ser combatido não só pelas instituições, mas também pela sociedade 

como um todo. Em um Estado Democrático de Direito, o controle social é um 

instrumento fundamental, pois visa, por meio da fiscalização, a limitação do poder e 

consequentemente o combate de ilicitudes como a corrupção. Na materialidade 

discursiva da Constituição brasileira de 1988, estão garantidos vários instrumentos de 

participação popular para garantir o controle do agir estatal pela própria sociedade. A 

corrupção no setor público é um mal que afeta a eficiência da administração, os gastos 

públicos e o crescimento econômico da sociedade, promovendo, por conseguinte, a 

injustiça financeira e social. Estudos apontam que costuma-se atribuir, de modo geral, 

a corrupção à herança ibérica e ao patrimonialismo, tipo de leitura que atribui o 

fenômeno ao Estado e à cultura política brasileira, tendo em vista a nossa herança 

histórica. Contudo, um conjunto de práticas e instituições do país são os principais 

fatores que tornam o fenômeno persistente. A organização do sistema político, a 

organização do Estado e a organização das formas de controle sobre o sistema 

administrativo-estatal são as principais dimensões da corrupção que a tornam, no 

Brasil, um fenômeno fortemente contencioso, o que justifica a importância de estudos 

sobre a questão, uma vez que o controle e a participação são direitos fundamentais do 

cidadão para que a res publica seja, de fato, de todos e para todos.  

MATERIAIS E MÉTODO 

Partindo do método hipotético-dedutivo, construímos o corpus pertinente à 

problemática e realizamos a pesquisa bibliográfica que foi feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites, bem como a 

pesquisa documental por meio de fontes primárias e secundárias. Em um segundo 

momento, realizamos a análise qualitativa, como um gesto de interpretação, na 

interface do Direito, Análise de Discurso e Ciência Políticas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises indicaram que, na atualidade, a democracia representativa 

é relacionada ao princípio da transparência e accountability democrático na gestão 

pública que objetiva prevenir práticas corruptas e dotar os governos de legitimidade 

perante a sociedade. O conceito de accountability tem vários sentidos e valor de 

acordo com os padrões democráticos. Interessou-nos o conceito trabalhado por 

Barowiak (2011) que tem o efeito de responsabilização democrática, com participação 

popular, para, além da punibilidade, criar parceria entre governos e sociedade visando 

à formação da opinião pública e à construção de novas formas de solidariedade. Entre 

os mecanismos de controle da sociedade civil, com impacto positivo na transparência 

e accountability das ações do Estado, destacamos neste trabalho: i) a realização da 1ª 

Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social (1a CONSOCIAL), 
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promovida em 2012 pelo governo brasileiro, por meio da Controladoria Geral da União 

– CGU; ii) a edição da Lei no 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação; iii) a atuação 

de organizações e movimentos sociais na luta anticorrupção, a exemplo da 

mobilização que provocou a edição da Lei Complementar no 135/ 2010 – Lei da Ficha 

Limpa, a partir da elaboração do Projeto de Lei de Iniciativa Popular. A importância do 

trabalho do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União também 

foram salientados.  

Na rede social de combate à corrupção no Brasil, tem tido destaque o MCCE – 

Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral, criado em 1996; a Transparência Brasil, 

fundada em 2000; a ABRACCI – Articulação Brasileira de Combate à Corrupção e 

Impunidade, criada em 2009, com apoio da Transparência Internacional – TI8. 

Compondo a ABRACCI, tem grande alcance o trabalho da AMARRIBO – BRASIL, 

fundada em 1999, em Ribeirão Bonito – SP, e é a representante da Transparência 

Internacional no País. 

Destacamos que participação da sociedade civil junto ao poder público encontra 

inúmeras barreiras, dentre as quais se encontram a falta de efetividade da 

transparência em seu papel de ferramenta do controle social, a cultura da indiferença 

diante das ações governamentais e a falta de conhecimento técnico e de formação 

para o exercício da cidadania. 

Outro fator que dificulta o pleno exercício do controle social diz respeito ao ânimo do 

cidadão em buscar informações sobre as atividades governamentais e fiscalizar se os 

recursos foram bem utilizados. Não obstante o visível incentivo, nos últimos anos, à 

participação popular no acompanhamento das ações governamentais em nosso País 

não se tem a cultura e o costume de se acompanhar as realizações da classe política 

governante. 

A classificação do Brasil como um país com alto índice de percepção da corrupção, 

refletem que a experiência da sociedade em combater a prática da corrupção não tem 

obtido o resultado pretendido. O Brasil ocupou, junto com a Bulgária, Grécia, Itália, 

Romênia, Senegal e Suazilândia, na 69ª posição no Ranking de Percepção da 

Corrupção no mundo, divulgado em dezembro de 2014 pela Transparência 

Internacional, num rol de 175 países. 

O combate à corrupção requer uma sociedade formada por cidadãos probos e 

participantes das decisões do Estado. Faz-se imprescindível também a 

conscientização da sociedade civil no sentido de compreender a corrupção como um 

fenômeno patológico social sem, contudo, naturalizá-la. Conceber o fenômeno como 

natural fomenta a crença na capacidade de controle das leis punitivas sobre a ação 

realizada pelo indivíduo. Tal entendimento faz com que ocorra um deslocamento dos 

institutos de prevenção do cenário político para o mundo jurídico, precipuamente para 

normas de conotação penal (BITENCOURT; PASE, 2014).  
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Há a necessidade de uma maior e qualificada organização social. Corroborando com o 

parecer de Alves e Hennig (2013), o combate eficaz à corrupção será possível 

mediante uma formação voltada à cidadania, associada ao melhoramento das 

ferramentas de participação democrática e à consonância de cada cidadão no 

exercício do controle social de modo a viabilizar a inibição das práticas corruptivas, 

que refletem diretamente na efetivação dos direitos fundamentais e na capacidade do 

Estado de pôr em execução políticas públicas necessárias.  

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa indicam que a participação ativa da população no controle 

social da administração pública é elemento essencial no combate à corrupção e de 

quaisquer irregularidades no que concerne à administração dos recursos públicos, 

visto que apesar de uma preocupação consistente e evolutiva ter se acentuado após a 

Constituição de 1988, a classificação do Brasil como um país com alto índice de 

percepção da corrupção reflete que a experiência da sociedade em combater a prática 

da corrupção não tem obtido o resultado pretendido. Indicam, por outro lado, que há 

procedimentos que ditam as ferramentas do controle social por parte da sociedade 

civil, tais como: mobilização e organização para a proteção do bem público e 

enfrentamento da corrupção, por meio de redes de articulação e colaboração entre 

Estado e sociedade civil.  
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A PERSUASÃO NO TELEJORNALISMO: UM ESTUDO FONÉTICO 
 

M. I. AZEREDO, V. PACHECO e M. OLIVEIRA 

 
RESUMO  
Este trabalho tem como objetivo analisar qual a influência persuasiva que um jornalista 
tem ao relatar uma notícia. Para isso, foi aplicado um questionário aberto a um grupo 
de estudantes universitário com faixa etária de 22 a 42 anos, divididos igualmente em 
4 grupos. Um dos grupos assistiu a três matérias e os outros três, assistiram a uma 
matéria cada. O questionário tinha por objetivo perceber se eles notavam algum tipo 
de parcialidade por parte do repórter, se a notícia foi clara e objetiva ou se deixou 
algum tipo de dúvida, e se houve influência por parte do jornalista nas conclusões 
deles quanto a notícia apresentada. A partir das respostas dos entrevistados, pode-se 
avaliar o nível de influência do repórter para com os telespectadores. 
 
Palavras-chave: Jornalismo, Percepção, Persuasão. 
 
THE PERSUASION IN TELEJOURNALISM: A PHONETIC STUDY 
 
ABSTRACT 
This work aims to analyze which the persuasive influence that a journalist has to report 
a news story. For this, an open questionnaire was administered to a group of university 
students aged 22-42 years also divided into 4 groups. One group attended three 
materials and three others attended a matter each. The questionnaire aimed to see if 
they noticed some sort of bias by the reporter if the news was clearly and objectively or 
made some kind of doubt, and if there was influence by the journalist in their 
conclusions as presented news. From the answers of respondents, we can assess the 
level of influence of the reporter toward the viewers. 
 
Keywords: Journalism, Perception, Persuasion. 
 

INTRODUÇÃO  

Ao narrar um fato, o jornalista tem como objetivos prender a atenção do público 
e convencê-lo de que a história é verídica. Para isso, utiliza a retórica persuasiva para 
tentar validar o fato. Segundo Reboul (2004, p. 24), retórica é a arte de achar os meios 
de persuasão que cada caso comporta pelo discurso.  

Às vezes, há a necessidade de uma conversão das falas formais e direcionadas 
para o auditório universal, já que em alguns casos a linguagem utilizada por 
determinadas áreas é bem específica para o seu público particular, como é o caso da 
medicina. Então precisa-se que alguém interprete e faça esse câmbio entre uma 
informação mais técnica e o público geral. Normalmente o jornalista é quem faz essa 
“tradução”.  

Ao narrar um fato, o jornalista não apenas escolhe as palavras utilizadas, mas 
também, pensa na forma como vai dar a notícia. A entonação, as pausas, as ênfases 
dadas em certas frases, os movimentos corporais e faciais dão ritmo a notícia e 
contribuem para persuadir o espectador. Pacheco (2009) afirma que a percepção da 
fala é essencialmente, mas não exclusivamente auditiva, requerendo a ação conjunta 
da audição e da visão, e nesse sentido é uma habilidade humana bimodal.  
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Analisando estes pensamentos, é possível entender a importância da prosódia 
tanto para a persuasão, por parte do falante, quanto para a percepção, por parte do 
ouvinte. Assim, esta pesquisa tem como objetivo descobrir qual a influência persuasiva 
um jornalista tem ao relatar uma notícia. A pergunta norteadora é: qual o poder de 
persuasão que um jornalista tem ao noticiar um fato? Nossa hipótese é que a forma 
melódica com que o jornalista narra a notícia em junção dos gestos corporais acabam 
contribuindo para o acolhimento ou rejeição da notícia pelo público.  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada com vinte sujeitos estudantes universitários com idades 
entre 22 e 42 anos, divididos igualmente em 4 grupos.  

O primeiro grupo assistiu a uma matéria exibida pelo Jornal Hoje. Para o 
segundo grupo foi apresentada uma matéria do Jornal das 10, da Globo News. O 
terceiro assistiu a uma matéria transmitida pelo Jornal da Globo e para o quarto grupo 
foram apresentadas as três matérias dos grupos anteriores.  

Após assistirem as matérias, os sujeitos responderam oralmente a um 
questionário aberto composto por oito questões, que tinham por objetivo descobrir se 
os entrevistados percebiam algum tipo de parcialidade por parte do repórter e se 
houve influência por parte do jornalista nas conclusões deles quanto a notícia 
apresentada.  

Para a aplicação do questionário, cada um dos sujeitos entrevistados foram 
filmados individualmente por uma câmera Sony H300. Nenhum sujeito viu ou ouviu as 
respostas do outro. Depois decorremos com a tabulação e análise das respostas, o 
que nos permitiu organizar e avaliar a recepção da notícia por cada sujeito e com isso 
avaliar o grau de persuasão de cada matéria. Antes da aplicação do questionário e 
tabulação das respostas, o pesquisador também assistiu as matérias, transcreveu-as e 
destacou palavras que considerou enfáticas.  

Por fim, para analisar os dados da Frequência Fundamental (mensurada através 
da unidade de medida Hz), foi utilizado o software Praat. Estas análises permitiram 
perceber se determinadas palavras ou termos ditos pelos jornalistas eram enfatizados 
ou não. Frequência fundamental, ou F0, ou pitch, podem ser entendidos como o 
número de vezes por segundo que as pregas vocais vibram ao produzir um som, 
resultando numa fala mais grave ou aguda.  ormalmente “os homens, na fala diária, 
possuem uma variação de F0 típica, que gira em torno de 80 e 200 Hz; as mulheres 
entre 180 e 400 Hz.” (PACHECO, 2006 p.51). 

 

RESULTADOS PROPOSTOS/ALCANÇADOS  

A notícia escolhida falava sobre a queda do avião que causou a morte do 
candidato à presidência da república, Eduardo Campos, em agosto de 2014.  

Ao aplicar o questionário, dos vinte entrevistados, 55% acharam que a culpa 
pela queda do jato foi do piloto (Tabela 1). 85% dos entrevistados acharam que as 
matérias os conduziram a concluir suas respostas, 80% dos entrevistados não 
perceberam nenhuma parcialidade por parte dos repórteres e a informação que mais 
ficou caracterizada para 80% dos entrevistados foi a referente as acusações ao piloto 
(Tabela 2).  
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TABELA 1: Respostas dadas pelos sujeitos à pergunta “Você acha que houve algum 
culpado pela queda do avião?” referentes a matéria dos diferentes jornais 

 

 

Tabela 2: Respostas dadas pelos sujeitos à pergunta “Qual informação ficou 
marcada? Você se lembra de que a(s) matéria(s) falou(ram)” referentes a matéria dos 
diferentes jornais 

 

 

 

No primeiro telejornal, a repórter relata que o piloto cometeu uma série de falhas 
que acabaram por propiciar o acidente. É interessante notar que logo no primeiro off, 
ela enfatiza as palavras “de falhas” que vem seguido da palavra “piloto” e a palavra 
“dele”, também referente ao piloto. Neste caso, a palavra entendida como enfática é 
dita numa frequência de 216 Hz, enquanto que o trecho que antecede a palavra tem a 
F0 de 224 Hz e o que sucede tem a F0 de 208 Hz. No fim da matéria, a repórter diz que 
o órgão responsável pela investigação ainda vai divulgar um relatório com as 
informações preliminares, e que o documento final não tem data pra ficar pronto. No 
entanto, a mensagem que fica fixa para o público é que o piloto foi o responsável pela 
queda do jato.   

Já no segundo jornal analisado, o âncora diz que: “A queda do avião que levou a 
morte do então candidato à presidência, Eduardo Campos, pode ter sido provocada 
por falhas humanas e inexperiência do piloto.”  esta oração, é possível notar que o 
jornalista tem mais cuidado em não afirmar categoricamente que o piloto foi o culpado 
pelo acidente do avião, utilizando a locução verbal que suscita de dúvida “pode ter 
sido” para “abrandar” a notícia, no entanto, ele é enfático quando diz “falhas 
humanas”. Analisando o fragmento no Praat, o jornalista inicia o trecho que será 
enfatizado com 107 Hz, então aumenta para 149 Hz, dá uma pequena pausa e 
aumenta a frequência mais um pouco para 155 Hz finalizando a frase. 

  A última matéria inicia com o âncora noticiando que “A Aeronáutica não 
confirma informações segundo as quais o acidente do avião que matou Eduardo 
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Campos teria sido causado por erro do piloto.” (Ao iniciar a sentença, sua a frequência 
fundamental é de 150 Hz, e vai caindo pra 147 Hz ao dizer “não” e continua caindo 
para 106 Hz para finalizar a frase.) Isso já dá outra linha a notícia, em vez de imprimir 
a culpa imediatamente ao piloto, há nesta construção uma possibilidade de que outros 
fatores sejam os agentes causadores do acidente. No entanto, esta primeira 
informação entra em contradição quando o repórter cita que “o piloto Marcos Martins 
causou o acidente após sofrer desorientação espacial”. É interessante notar que no 
trecho anterior a palavra “piloto” percebida como enfatizada, o repórter está com o 
pitch de 185 Hz, então sobe para 192 Hz e depois abaixa para 134 Hz. 

 

CONCLUSÕES  

Depois dessas explanações, é possível identificar que por mais que as matérias 
iniciassem de formas diferentes, elas acabaram tendo uma mesma linha conclusiva. E 
pelas entrevistas foi possível notar que os jornalistas conseguem persuadir o público a 
pensar de acordo com o que eles propõem, sem muitas vezes se questionarem quanto 
a veridicidade do assunto.  
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Um estudo do gênero denúncia em seus aspectos textuais e discursivos1  
Marina Martins Pinchemel Amorim2, Márcia Helena de Melo Pereira3  

 
Resumo: Este trabalho versa sobre um gênero textual pertencente à comunidade 
discursiva jurídica. Trata-se da denúncia, que aqui será investigada em seus aspectos 
temático, estilístico e composicional, além dos aspectos discursivos. Tendo em vista 
que todas as áreas da nossa vida em sociedade estão organizadas em termos legais, 
é necessário que prestemos atenção à análise dessa linguagem que define e estrutura 
os nossos comportamentos. Nosso suporte teórico está em Bakhtin. Para ele, gêneros 
são “tipos relativamente estáveis de enunciados”, do ponto de vista temático, estilístico 
e composicional, construídos sócio-historicamente nas mais variadas esferas da 
comunicação verbal existentes. Para atingir nosso propósito, recolhemos exemplares 
de denúncias do Ministério Público, da 1ª Vara Crime de Vitória da Conquista/ BA e da 
Vara Crime da Comarca de Mutuípe/BA e fizemos um levantamento na internet, 
conseguindo denúncias do Ministério Público, da Vara Criminal da Comarca de Belo 
Horizonte/MG, 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araguari/MG, 4ª Vara Criminal 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ e Tribunal do Júri da Comarca do Estado do 
Ceará. Analisando estes exemplares, identificamos regularidades linguísticas (tipos de 
oração, estrutura temática, vocábulos etc.), que possibilitaram mapear o gênero em 
questão sob os aspectos que nos propusemos investigar.  
 
Palavras-chave: discurso; gênero denúncia; textualização. 
 

 
 INTRODUÇÃO  
O propósito deste trabalho é debruçar-se sobre um gênero que ainda carece de maior 
detalhamento: a denúncia, um gênero pertencente à esfera jurídica. Focalizamos este 
gênero sob seus aspectos temáticos, estilísticos e composicionais e também do ponto 
de vista de suas condições de produção, incluindo: quem produz, para quem, quando, 
onde (geralmente um quadro institucional). Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), desde a década de 1990, incluíram no ensino de Língua Portuguesa o estudo 
dos gêneros discursivos, por entender a importância de tal ensino para o bom desenho 
comunicativo, em sociedade. Os gêneros da seara jurídica são poucos contemplados nesse 
ensino e, como temos enfatizado, são de suma importância, pois, para proporcionar ao 
homem uma forma de acesso à justiça, é necessário permitir que esse cidadão comum se 
torne menos dominado e mais respeitado, possibilitando que ele esteja integrado ao universo 
de linguagem que o cerca. Essa integração se dará por meio do conhecimento da área. Tendo 
em vista a importância dos papeis desempenhados pelos operadores do Direito na vida dos 
cidadãos, já que a ela é dado o poder de decidir sobre o patrimônio e até a liberdade das 
pessoas, tem-se considerado necessário o estudo das suas práticas sociais desempenhadas por 
meio da linguagem. É um pouco desse conhecimento que estamos procurando desnudar, 
neste trabalho, investigando um gênero importante, que está intimamente relacionado ao 
cidadão. 
MATERIAL E MÉTODOS  
Para alcançarmos nossos objetivos, precisávamos reunir exemplares de denúncias. 
Foi realizada, então, uma coleta de denúncias para montarmos um acervo que serviu 
de base para a pesquisa. Para isso, entramos em contato com 1ª Vara Crime de 
Vitória da Conquista/BA e com Vara Crime da Comarca de Mutuípe/BA e fizemos um 
levantamento na internet, conseguindo denúncias do Ministério Público, da Vara 
Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
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Araguari/MG, 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ e Tribunal do 
Júri da Comarca do Estado do Ceará. Procuramos utilizar denúncias de várias 
comarcas brasileiras para que a análise fosse ampla e não concentrada em uma 
localidade. Como resultado da busca, elaboramos planilhas sintetizando os 
significados de cada denúncia e suas especificidades, planilhas destacando as 
peculiaridades dos termos técnicos utilizados nos exemplares e elencamos os crimes 
que podem originar tal peça exordial, através da observação individual de cada crime 
do Código Penal e fazendo a separação entre aqueles crimes que derivam de queixa 
crime ou denúncia. Os exemplares de denúncias foram essenciais para a análise 
desse gênero e embasaram todo o desenvolvimento do projeto. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Através das regularidades linguísticas (tipos de oração, estrutura temática, vocábulos, 
etc.) encontradas entre as denúncias recolhidas para a pesquisa, foi possível mapear 
o gênero em questão sob os aspectos temático, composicional e estilístico, além de 
discursivos.  
Sobre o conteúdo temático, temos a denúncia como uma exposição escrita que 
expressa o pedido de condenação de uma ou mais pessoas por crime(s) 
determinado(s) quando há indícios de autoria. O enunciador da denúncia é o promotor 
de justiça, representante do Ministério Público, que a endereça ao juiz de direito. Para 
que a denúncia seja aceita pelo órgão julgador, precisa cumprir os seguintes critérios 
delineados no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP): exposição do fato 
criminoso com todas as circunstâncias; qualificação do acusado com dados que 
possibilitem a sua identificação; classificação do crime; rol de testemunhas e requisitos 
intrínsecos. É recomendado que a peça exordial seja escrita da forma bem clara e 
objetiva, mas como demonstrado em nossa pesquisa, isso não ocorre. As denúncias 
costumam ser textos complexos e de difícil compreensão.  

A composição da denúncia lhe é bem típica. De acordo com Bakhtin, todo 
gênero possui certa padronização, o que nos permite identificá-lo. No entanto, 
existem forças que atuam nos gêneros e por isso eles não são estáveis. Para o 
autor, alguns gêneros são mais passíveis a inovações do que outros. Nesse 
ponto, o gênero denúncia possui formas típicas da esfera jurídica, com 
elementos constitutivos mais rígidos, revelando poucas possibilidades de 
entradas subjetivas. Nossas investigações mostraram que três elementos da 
estrutura composicional do gênero não foram citados pelo art. 41 do CPP, 

conforme citamos acima, sendo: número de identificação do inquérito policial, 
titularidade da denúncia e data. Sendo assim, de acordo com nosso estudo, que 
considera a amostra de denúncias angariada, reconhecemos a seguinte forma 
arquitetônica do gênero discutido: 1) Endereçamento; 2) Número de identificação do 
Inquérito Policial; 3) Titularidade; 4) Qualificação do acusado; 5) Descrição do fato 
criminoso; 6) Classificação do crime; 7) Pedido de condenação do acusado; 8) Data; 
9) Posição funcional e assinatura do denunciante; 10) Rol de vítimas e testemunhas.  
Descobrimos que o estilo da denúncia é pouco variável. Uma característica estilística 
desse gênero que merece destaque é a recorrente escolha rebuscada do léxico 
utilizado. A denúncia é um documento público. Entretanto, seu acesso é evitado 
devido aos dados particulares dos acusados e testemunhas que constam no 
documento. Assim sendo, a denúncia passa a circular apenas entre seu enunciador e 
a quem é endereçada. Levando-se em consideração que a peça é enunciada por um 
promotor que a endereça a um juiz de direito, podemos justificar essa escolha lexical e 
a não preocupação em tornar o documento acessível. O vocabulário possui marcas de 
acordo com a esfera social e econômica que está inserido. Como o texto acaba por 
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circular apenas na esfera jurídica, não há o cuidado em torná-lo acessível aos 
cidadãos leigos ou com baixa escolaridade. 
 
 
CONCLUSÃO  
A partir de análises minuciosas das denúncias, concluímos que, como todo gênero, a 
denúncia possui os três pilares postulados por Bakhtin: conteúdo temático, estrutura 
composicional e estilo. Em nossa investigação percebemos, também, que apesar da 
recomendação da denúncia ser produzida de maneira clara e objetiva, estes textos 
costumam ser complexos e de difícil compreensão. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABORDAGEM DO TEMA SÍNDROME DE 
DOWN NOS LIVROS DE GENÉTICA E GENÉTICA MÉDICA. 
 
 

Pollyana C. P. Santos, Marian Oliveira, Vera Pacheco. 
. 

 

RESUMO: 
A síndrome de Down (SD) é uma condição humana geneticamente determinada. 
Apesar dos primeiros registros sobre o tema serem antigos, os livros científicos 
utilizados ainda hoje reproduzem a abordagem desta literatura defasada e repleta de 
termos preconceituosos. O objetivo desse trabalho é avaliar a maneira como o tema 
SD é abordado nos livros-texto especializados em genética e/ou genética médica, a 
pertinência das informações ali divulgadas e o prejuízo que as informações veiculadas 
trazem para a pessoa com SD, através do levantamento dos termos utilizados na 
literatura. A metodologia se deu pela análise da literatura disponível na biblioteca da 
Universidade Estadual do Sudoesta da Bahia, os termos foram tabulados e discutidos. 
Observou-se que uma quantidade significativa de exemplares perpetua um paradigma 
ultrapassado e inadequado. A repercussão se expressa na formação médica, na 
relação médico-paciente, no desenrolar da pessoa com SD na sociedade. Para além 
da síndrome, isso acaba por rotular pessoas, e deve ser desencorajado tanto na 
literatura como na aplicação prática dos termos.   
 

Palavras-chave: Abordagem, livros-texto, síndrome de Down. 
 

CONSIDERATIONS ON THE DOWN SYNDROME APPROACH IN GENETICS AND 
MEDICAL GENETICS BOOKS1  
 
 

ABSTRACT: 
Down's syndrome (DS) is a genetically determined human condition. Despite this 
description being old and outdated, the scientific books that address the subject still 
reproduce the same approach filled with biased terms. The objective of this study is to 
assess how DS is addressed in genetics and/or medical genetics textbooks, the 
relevance of the information disclosed and the prejudice brought to the person with DS 
by some of the information in said textbooks. The methodology was done by analysis 
of the literature available at the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia's library 
and the terms were tabulated and discussed. It was noted that a significant amount of 
textbooks perpetuated an outdated and inadequate paradigm. The repercussion is 
expressed in medical training, doctor-patient relationship and in the interaction between 
the person with DS and society. Beyond the syndrome, this ultimately labels people, 
and should be discouraged in both literature and practical implementation of the terms.   
 

Keywords: Approach, textbook, Down syndrome. 
 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

A síndrome de Down (SD) é uma condição humana geneticamente determinada que 
acontece principalmente na fecundação. Os primeiros registros da síndrome datam da 
antiguidade, do século XIX. Em 1844, no livro de Chambers, a síndrome foi 
denominada “idiotia mongoloide”, mas a primeira descrição das manifestações clínicas 
ocorreu em 1866 por Langdon Down. Só em 1959 foi definida a condição genética 
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relacionada à síndrome, uma trissomia do cromossomo 21. Nesta ocasião Lejeune, 
um dos cientistas responsáveis pela descoberta, deu nome de síndrome de Down a 
essa condição. 
Entre as alterações cromossômicas autossômicas, a SD é a de maior incidência, 
havendo cerca de 8 milhões 571 mil pessoas com SD, ou seja, cerca de 0,15% da 
população do planeta (OLIVEIRA, 2011). Apesar da  grande incidência de pessoas 
com Down no planeta e, principalmente, da mudança de perspectiva em torno da 
síndrome e da pessoa que nasce com essa alteração  genética, ainda hoje os livros 
científicos, literatura especializada, ao abordarem o tema “síndrome de Down”,  
reproduzem mesmo paradigma que Langandon Down tinha sobre a síndrome nos idos 
de 1866.  
O objetivo desse trabalho, portanto, é avaliar a maneira como o tema síndrome de 
Down é abordado nos livros-texto especializados em genética e/ou genética médica; 
avaliar a atualidade e pertinência das informações ali divulgadas e avaliar a 
contribuição ou prejuízo que as informações veiculadas trazem para a pessoa com 
síndrome de Down.  
 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi dividido em duas fases. A primeira consistiu na análise dos termos 
utilizados em livros-textos para referir às pessoas com síndrome de Down, numa 
perspectiva quantitativa. Esta fase foi subdivida então nas seguintes etapas: a) 
levantamento dos livros-texto que abordam o tema “síndrome de Down” disponíveis na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Vitória da Conquista; b) 
digitalização das páginas de cada livro que fazem referência ao tema para criação de 
um banco de dados sobre o tema; c) leitura do material coletado e levantamento 
quantitativo dos termos utilizados como referência à síndrome e às pessoas com 
síndrome de Down. 
A segunda fase da pesquisa consistiu na análise qualitativa do material obtido na 
primeira fase, e foi subdivido como se segue: a) descrição dos termos encontrados 
através de dicionários da área de saúde e de um dicionário não relacionado à área; b) 
análise linguística dos termos e seus significados no contexto em que foram utilizados, 
discutindo as possíveis repercussões dos dados observados. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A leitura e análise dos livros-texto de medicina e de genética abrangeram ao todo 16 
livros. Os termos mais encontrados foram: criança, paciente e afetado. Termos como 
“mongoloides”, apesar de inadequados, ainda são citados na literatura especializada 
aparecendo nove vezes (Tabela 1). 

 

TABELA 1- Termos utilizados nos livros para fazer referência às pessoas com a SD. 

  Pessoa  Criança            
Bebês 

Mongoloide 
Mongois 

Indivíduo Por-
tador 

Doente Afetado  Paciente  Seres  
humanos 

White(2000) 7 16 - 1 - - - 5 - 
Motta (1980) - 3 7 - - - - 4 - 

Thompson(1970) - 7 - - 1 - 1 6 - 
Strachan (2013) - 3 - - - - - - - 
Snustad (1978) 2 - - - - - 1 1 - 

Otto (1998) - 14 - - 3 - 14 17 - 
Jorde (2000) - 14 - - - - - 15 - 

Micklos (2005) - - - - - - - - 1 
O’Rahilly (2005) - 1 - - - - - - - 

Moore (2004) - 1 - - - - - - - 
More (2000) 3 - - - - - - - - 
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Marcondes (1986) - 7 - 3 3 - 5 9 - 
Lima (1982) - 4 - - - - - - - 

Nelson (2005) - 2 - 4 - - - 1 - 
Valenti (1979) - - 2 - - 1 - - - 
Cecil (2005) - 1 - 5 - - - - - 

Total 12 71 9 9 7 1 21 57 1 
 

Da análise dos termos utilizados em referência às pessoas com síndrome de Down 

(SD), observamos que alguns são perpetuados nos livro-textos de saúde apesar de 

seus significados não caberem à condição.  

O termo ‘afetado’ não tem seu significado abordado nos dicionários utilizados. Ao 
analisar a palavra ‘afecção’, tem-se “Conjunto de fenômenos que dependem de uma 
mesma lesão” (AMADIO, 2002, p. 28) ou “Med Doença, enfermidade” (MICHAELIS, 
2009). Infere-se desta forma que a pessoa com síndrome de Down seja acometida de 
alguma patologia ou lesão. Quanto ao termo ‘portador’, é definido como “Hospedeiro. 
Pessoa que transmite infecção sem apresentar sintomas dela” (SILVA, 2007, p. 641). 
Apesar da condição existente na síndrome de Down ser genética, não ser 
transmissível, não relacionar a processo infeccioso de nenhuma natureza, o termo é 
amplamente utilizado ainda hoje.  
O termo mongolismo, adotado por Down quando da descrição da síndrome, é 

utilizado nos livros e nos próprios dicionários de saúde como inerente à condição da 

SD. “Mongolismo (síndrome de Down): termo usado para descrever um distúrbio que 

ocorre por causa da presença de um cromossomo extra no núcleo de todas as células 

do organismo” (SILVA, 2007, p. 520). Historicamente novos sentidos foram inseridos 

aos termos em questão, como sendo ‘mongóis’ semelhantes a ‘idiotas’, relacionado a 

um desenvolvimento mental atrasado, potencializando o preconceito do termo.  

A abordagem da pessoa com Down como ‘doente’, apesar de ter sido identificada em 

apenas um dos livros, é corriqueiramente usada na linguagem oral. Doença 

pressupõe a ausência de saúde. O conceito mais aceito de saúde é o atribuído pela 

OMS: “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades”.  O bem-estar é pessoal e intransferível diz 

respeito a quem sente. Normalmente, pessoas com Down tem uma maior 

probabilidade de desenvolverem algumas doenças. Contudo, a mera condição de SD 

não lhes atribui automaticamente o rótulo de doente. Se se pensar dessa maneira, a 

pessoa com Down nunca teria um momento saudável na vida, visto que a síndrome 

não se findará. 

Outro termo analisado foi ‘crianças’, “1 Ser humano no período da infância; menino ou 

menina. 2Pessoa que se entretém com coisas pueris ou não trata os negócios com 

seriedade” (MICHAELIS, 2009). Destarte, pode-se ressaltar que a literatura não 

acompanhou os dados da sobrevida dessas pessoas, cuja expectativa de vida vai 

muito além da infância. Essa falta de informações na literatura prejudica a abordagem 

da criança e sua expectativa de futuro e a abordagem do adulto e idoso; quanto à 

infantilização é inadequada, pois desconsidera a capacidade de amadurecimento das 

pessoas.  

Nesse sentindo, entendemos que a literatura deve ser revista e atualizada, de modo a 

ser incentivado o uso de termos: pessoa, indivíduo e ser humano.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A literatura analisada reflete e perpetua um paradigma ultrapassado e inadequado. 
Isso se expressa na formação médica, na relação médico-paciente, desde a gestante 
que recebe a notícia carreada de termos preconceituosos à pessoa com SD que 
conviverá com isso rotineiramente. Para além da síndrome, isso rotula as pessoas, 
deve ser desencorajado tanto na literatura como na aplicação prática. 
 
.  
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O caráter do príncipe excelente no Panegírico do Rei Dom João III, de 

João de Barros 

Raeltom Santos Munizo, Flávio Antônio Fernandes Reis 

Resumo: O presente projeto de pesquisa objetivou analisar o ethos do príncipe ideal 
figurado no Panegírico do Rei Dom João III, escrito pelo letrado João de Barros, no 
século XVI, e proferido ao monarca português D. João III, O Piedoso, em 1533, 
durante a inauguração de um aqueduto na província de Évora. A análise de tal obra foi 
empreendida tendo em vista que o panegírico é um tipo de discurso encomiástico 
formulado com base em preceitos retórico-poéticos, morais, políticos e teológicos, com 
o objetivo de engrandecer seu encomiado, através do louvor de suas virtudes e ações 
em comparação aos feitos e memória de antigos reis cristãos e imperadores greco-
romanos. O panegírico era de um tipo de discurso útil, pois, além de prestar um belo e 
merecido louvor àquelas pessoas do Estado que se distinguiam por suas ações 
insignes, também doutrinava o público/ouvinte através do caráter de um rei excelente 
que, segundo o orador do discurso, é um tipo social ordenado por Deus, que deve 
viver para o proveito de seu reino e posteridade. Deste modo, o Panegírico do Rei 
Dom João III é uma obra laudatória que apresenta um caráter preceptivo, pois institui 
códigos de condutas, valores e práticas fundamentais para o príncipe desempenhar 
um bom governo.  

Palavras-Chave: caráter, doutrina, panegírico, política, retórica.   

 

The great prince character in Panegírico do Rei Dom João III, de João de 

Barros 

ABSTRACT: This research project aimed to analyze the ideal prince figured ethos in 
Panegírico do Rei Dom João III, written by scholar João de Barros, in the sixteenth 
century and given to the portuguese king D. João III, the Pious in 1533 during the 
inauguration of an aqueduct in Évora province. The analysis of this work was 
undertaken with a view that the eulogy is a type of laudatory speech formulated based 
on rhetorical-poetic precepts, moral, political and theological, aiming to enhance your 
encomiado through the praise of his virtues and actions compared to the achievements 
and memory of old Christian kings and Greco-Roman emperors. The eulogy was a kind 
of useful speech, because in addition to paying a fine and well-deserved praise to 
those people of the state that are distinguished by their distinguished actions also 
indoctrinated the audience / listener through the character of a great king who, 
according to the speaker speech, is a social type ordained of God, who must live for 
the benefit of his reign and posterity. Thus, the Panegírico do Rei D. João III is a 
laudatory work that has a mandatory character, for establishing codes of conduct, core 
values and practices for the prince play a good government. 

KEYWORDS: character, doctrine, panegyric, politics, rhetoric. 
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INTRODUÇÃO 

O Panegírico do Rei Dom João III é uma extensa obra encomiástica formulada através 

de “[...] uma linguagem retórica, adequada à excelência do tema[...]” (COUTO, 2000, 

pág. 40), com vistas à edificação da imagem de um rei ideal e à instrução da 

sociedade de corte do Antigo Regime.  

Esse panegírico procurou demonstrar as principais virtudes e ações do monarca 

lusitano, em comparação aos valores e feitos dos antigos imperadores cristãos e 

greco-romanos como, por exemplo, David, César, Trajano, Augusto, Salomão, etc. 

para evidenciar que o governo empreendido pelo monarca português se equipara ou 

supera o império desses ilustres reis do passado, cuja memória está inscrita e 

preservada nos anais históricos para proveito da posteridade.  

Deste modo, o presente projeto de pesquisa objetivou analisar a representação do 

caráter de um príncipe excelente figurado no Panegírico do Rei Dom João III, discurso 

laudatório escrito por João de Barros, com base em preceitos doutrinários, morais, 

políticos, retóricos e teológicos.  

Material e métodos 

Primeiramente, foi realizada uma leitura da obra proposta para ser estudada no projeto 

de pesquisa, a fim de entender a forma como o ethos do encomiado é figurado no 

Panegírico Rei D. João III. Após a leitura, produziu-se um fichamento destacando-se 

as partes nas quais se evidenciam as virtudes fundamentais do príncipe excelente. 

Empreenderam-se leituras anotadas de algumas obras sobre as artes retóricas, tais 

como, a Retórica de Aristóteles e a Retórica a Caio Herênio, de Cícero, com o objetivo 

de entender os procedimentos retórico-poéticos empregados por João de Barros na 

composição de seu panegírico ao monarca português. A Ética a Nicômaco, de 

Aristóteles, foi outra obra analisada durante a pesquisa, porque nela se aborda as 

virtudes matrizes de uma ética cristã calcada na leitura dos antigos e ajustada aos 

dizeres da moral cristã. Leu-se também a “tradução” realizada por Antônio Pinheiro, no 

século XVI, do Panegírico de Trajano, produzido por Plínio-o-Jovem e proferido ao 

imperador Trajano diante do Senado, e que serviu de modelo para João de Barros 

compor seu discurso laudatório. 

Para subsidiar a análise do panegírico, foram realizadas leituras de artigos científicos 

sobre as práticas de representações letradas do Quinhentos e Seiscentos, produzidos 

por pesquisadores brasileiros e portugueses como, por exemplo, Aires do Couto, João 

Adolfo Hansen, Alcir Pécora, Adma Muhana, Marcello Moreira e Ivan Teixeira.  

Os últimos meses do projeto de pesquisa foram dedicados à leitura de algumas obras 

teóricas sobre os “espelhos de príncipes”, gênero de caráter preceptivo, político, 

moral, retórico e pedagógico voltado para a instrução dos príncipes, cuja finalidade 

apresenta alguma semelhança com a utilidade do panegírico. Os artigos e os livros de 

Ana Isabel Buescu são obras que procuraram estudar esse gênero especular muito 

produzido durante o reinado do D. João III, assim como os textos de Márcio Ricardo 

Coelho Muniz que também se propõe a analisar os espelhos de príncipe e sua relação 
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com os espelhos de conselheiros.  Outros artigos lidos para dar suporte teórico aos 

estudos sobre os espelhos de príncipes foram produzidos pela pesquisadora 

portuguesa Nair Nazaré de Castro Soares.  

Resultados e discussão 

O Panegírico do Rei Dom João III é uma extensa peça oratória composta pelo letrado 

João de Barros, com o objetivo de elogiar o monarca lusitano por suas ações virtuosas 

durante seu reinado, pois o ato de [...] louvar hum princepe virtuoso he fazer pharol da 

torre altissima para atinarem os outros a carreira; he modo de amoestrar, e 

repre[e]nder com proveito[...] (PINHEIRO, pág. 16). Esse discurso é formulado por 

argumentos teológicos, morais, retóricos e políticos que evidenciam os valores e 

empresas convenientes para o rei. As virtudes são abordadas no panegírico com base 

em preceitos religiosos, pois, de acordo com o orador, as ações virtuosas são aquelas 

que se direcionam a uma causa maior, Deus. Ademais, esse discurso laudatório 

apresenta aspectos doutrinários, cujo objetivo é ensinar ao público e retificar o próprio 

rei sobre o modo ideal de se manter os bons costumes e a ordem durante seu 

governo. 

Segundo Aristóteles, na Retórica, a demonstração é um recurso argumentativo que se 

fundamenta pela comparação de coisas semelhantes em alguns aspectos, cujo 

objetivo é apresentar provas e exemplos concretos a um determinado público, a fim de 

corroborar com a causa defendida. Deste modo, o orador desse panegírico, ao 

estabelecer a comparação do encomiado com  ilustres imperadores antigos, objetivava 

evidenciar ao público que a honra do monarca português  se equipara à fama de 

antigos imperadores greco-romanos, superando-os por ser cristão. Portanto, o 

narrador, tendo em vista que  “[...] os exemplos tem muitas razões, causas e vivos 

feitos, em que o entendimento se mais satisfaz e deleita, que huma razam seca e 

curta. E que a história é hum agro & campo onde está semeada toda doutrina”( 

BARROS, Prólogo da Terceira Década),  apresenta a imagem dos insignes reis do 

passado como modelos a serem imitados pelo D. João III, e os imperadores tiranos 

são apontados como tipos viciosos, cujos feitos não devem ser repetidos, com o 

objetivo de instruir o encomiado por meio dos exemplos inscritos nos anais históricos.  

A matéria desse panegírico é o louvor às virtudes cardeais do rei Dom João III. 

Aristóteles, na Ética a Nicômaco (2009), argumenta que as virtudes são medianas 

equidistantes a dois vícios, por isso, é mais fácil ceder aos vícios que ser virtuoso. 

Pensando nisso, o orador do panegírico demonstra que ser rei é uma empresa difícil, 

pois o monarca excelente deve esforçar-se constantemente para manter o bem 

comum e a paz do reino, agindo de modo excelente e exemplar. Dom João III é 

apontado  como um monarca ideal ou excelente na obra de João de Barros, porque 

seu ethos e ações são de grande proveito para o reino e para a posteridade. Deste 

modo, o rei é figurado como um modelo ou espelho de cortesão no qual se congregam 

valores cristãos, morais e políticos.  

Dentre as virtudes do D. João III louvadas no panegírico, a justiça é apontada pelo 

orador como a principal disposição de um bom governante, pois é através dela que se 
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mantém a ordem, a paz e a conservação da República. Segundo o orador, a prudência 

é outra virtude que o encomiado possui, pois ele sabe agir de forma decorosa e 

discreta de acordo com o meio e situação na qual se encontra e, por isso, aquele que 

a possui consegue “[...] discernir o bem e o mal[...]” (CÍCERO, 2005, pág. 153). Além 

da justiça, máxima virtude conveniente ao monarca, João de Barros enaltece outras 

virtudes de D. João III: a coragem, a magnificência, a diligência, o amor pelos súditos, 

a liberalidade, a fortaleza, etc.  

Conclusões 

O discurso panegirical composto por João de Barros no século XVI e proferido ao rei 

Dom João III, em Évora, procurou estabelecer um justo louvor ao monarca português 

pelo reconhecimento de sua excelência como monarca. Ademais, tal obra tinha por 

finalidade doutrinar à sociedade de corte que testemunhou tal encômio através dos 

bons exemplos que as ações e virtudes do encomiado demonstravam. Para louvar o 

rei português, o orador procurou compará-lo a ilustres imperadores do passado, cujas 

ações lhes conferiram fama e glória, com o objetivo de amplificar o ethos e as 

empresas do encomiado perante a memória de antigos reis magnânimos, aos quais o 

Dom João III é semelhante. Esse discurso que se quer persuasivo pertencente ao 

gênero demonstrativo, por meio de artifícios retóricos, busca alcançar um fim 

necessário: instituir a memória das insignes empresas do encomiado para proveito da 

posteridade e da audiência presente. 
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Formação lexical em LIBRAS: testando a escrita SEL 

FAPESB-UESB¹ 

Rodrigo Barreto de Sousa², Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira³ 

 

Resumo: O presente estudo trata dos processos de formação de palavras na língua 
brasileira de sinais (libras). Utilizamos como corpus sinais recolhidos em dois 
dicionários português-libras, os quais foram transcritos utilizando-se o Sistema de 
Escrita para Línguas de Sinais (SEL). Metodologicamente, essa forma de transcrição 
foi importante porque contribuiu na análise dos sinais da libras através da observação 
de sua estrutura articulatória conjuntamente com a identificação de características 
semânticas e sintáticas desses itens. Tomamos como fundamento os trabalhos de 
Lessa-de-Oliveira (2012) e Almeida e Lessa-e-Oliveira (2014). Como resultado, 
identificamos, entre os verbetes investigados, cinco grupos de sinais e quatro 
processos de formação lexical. 

 

Palavras-chave:  Escrita SEL, Formação Lexical, Libras.   

Title: Lexical training in LIBRAS: testing the SEL writing. 

Abstract: This study deals with word formation processes in Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). We used as corpus signals collected in two Portuguese-Libras 
dictionaries, which were transcribed using the Sistema de Escrita para Línguas de 
Sinais (SEL). Methodologically, this form of transcription is important because it 
contributed in the analysis of the signs of Libras by observing its articulation structure  
with the identification of semantic and syntactic characteristics of these items. We used 
the works of Lessa-de-Oliveira (2012) and Almeida and Lessa-and-Oliveira (2014). As 
a result, we have identified among the investigated entries, five groups of signs and 
four lexical forming processes. 

Key-Words:  SEL writting, Lexical Training, Libras.   

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo estudar o processo de formação de palavras 

na língua de sinais brasileira (Libras), considerando as características articulatórias de 

seus itens lexicais. As línguas de sinais sempre existiram como forma de comunicação 

entre os surdos, mas nem sempre esse sistema linguístico foi reconhecido como tal. O 

primeiro estudioso a tratar dessa forma de comunicação como língua natural foi o 

americano William Stokoe (1960), que investigou a relação entre as características da 

língua de sinais americana e os princípios das línguas naturais com seus 

desdobramentos. 

O processo de formação de palavras ou formação lexical constitui uma dessas 

características identificadas nas línguas naturais. Podemos dizer que o léxico das 

línguas naturais constitui um universo imprevisto, pois nem sempre se torna possível 

definir qual é exatamente o momento da criação de uma palavra ou o momento em 

que uma palavra entra em desuso. Ou seja, o acervo lexical das línguas naturais vivas 

é constantemente renovado por meio de processos de formação de palavras. Dessa 

maneira, a libras, como língua natural, deve apresentar processos de formação lexical. 
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Foi isso que nos propusemos a investigar neste estudo. 

É importante salientar que, não obstante os trabalhos que já existem, a libras 

ainda carece de estudos que possam descrever e explicar o funcionamento de sua 

gramática, assim como ocorre com as demais línguas de sinais. Dessa forma, o 

presente estudo se justifica pela contribuição que pode oferecer no que diz respeito à 

investigação sobre o processo de formação de palavras nessa língua.     

 

MATERIAL E TÉTODOS 

Utilizamos, neste estudo, uma coleta de sinais em dois dicionários português-

libras, o Lira e Felipe (2008) e o Capovilla e Raphael (2001). Após a coleta, 

transcrevemos os dados, utilizando o Sistema de Escrita para Libras (SEL), porque os 

referidos dicionários não trazem os sinais na forma escrita, mas apenas na forma da 

modalidade falada (ou sinalizada) da língua, em forma de vídeo, no caso do primeiro, 

e de desenho associado a uma descrição, no caso do segundo.  A partir dos dados 

transcritos, analisamos e agrupamos os sinais, considerando as características de sua 

formação lexical.  

O processo de transcrição dos dados para um tipo de escrita apropriada às 

línguas de sinais foi fundamental, porque o sistema utilizado propiciou uma análise do 

processo de formação lexical dos sinais a partir também de sua estrutura articulatória. 

Escolhemos a escrita SEL pela precisão com que esse sistema representa os sinais 

da libras.  A escrita SEL é, conforme Lessa-de-Oliveira (2012), sua autora, um sistema 

cujos caracteres e diacríticos representam os traços fonológicos distintivos do sinal. 

Os caracteres da SEL são formados a partir dos traços componentes da unidade 

MLMov: Mão, Locação e Movimento. Assim, o sistema SEL foi elaborado com base na 

unidade MLMov, conforme o exemplo encontrado em Lessa-de-Oliveira (2015): 

 

GALINHA 

 
               MÃO-LOCAÇÃO-MOVIMENTO 

 

        MACROSSEGMENTOS  

 

Figura1: Unidade MLMov 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A unidade MLMov foi utilizada, neste trabalho, na análise da formação dos 

itens lexicais da libras, assim como fizeram Almeida e Lessa-de-Oliveira (2014). 

Entretanto a perspectiva de nossa análise difere um pouco da análise das autoras, 

uma vez que não tomamos como base o número de unidades MLMov presentes na 

articulação do sinal, mas as raízes semânticas envolvidas. Partindo, então, das raízes 

semânticas e traços sintáticos envolvidos na constituição do sinal, fizemos uma divisão 

dos sinais da libras em cinco grupos e identificamos quatro processos de formação 

lexical. 

O primeiro grupo corresponde aos sinais formados por apenas uma raiz 
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semântica. Nele, incluem-se sinais com uma ou mais unidades MLMov. Encontramos, 

nesse grupo, um processo de formação lexical que denominamos sinais simples.  

 a.  

     CAMBALE[ar] 

 

No segundo grupo, encontramos uma raiz semântica que se apresenta em 

mais de um sinal. Isso se dá porque cada sinal do grupo se constitui de um núcleo + 

complemento ou adjunto. Percebemos, nesse grupo, um processo de formação que 

chamamos de raiz especificada. 

 a.  

ANTENA PARABÓLICA 

 

O terceiro grupo corresponde a itens lexicais formados por um sinal que já 

existe na libras independentemente, formado por uma ou mais unidades MLMov e 

outra unidade MLMov que não se constitui como um sinal isolado. Identificamos, 

nesse grupo, o processo de formação lexical que tratamos como Composto por Sinal + 

MLMov.  

 a.  

          AQUECEDOR  

          MLMov+AQUECER 

 

O quarto grupo corresponde a um grupo de sinais formados por duas raízes 

semânticas, que não formam uma estrutura de núcleo predicador + argumento. São 

itens sem hierarquia entre si, que combinam seus sentidos para chegar a um terceiro 

sentido. Eles podem ser formados por duas ou mais unidades MLMov. Identificamos o 

processo de formação lexical desse grupo como Composto por Sinais+Sinais.   

 

 a.  

          ALUMÍNIO 

          METAL+ VIBRAR 

 

Por fim, o quinto grupo se compõe dos sinais que tratamos como sintagmas. 

Observamos nesses sinais duas raízes semânticas que se complementam, pois 

correspondem a um predicador mais seu complemento, com atribuição de caso. Cada 

um desses itens pode conter uma ou mais unidades MLMov, embora o mais comum é 

que contenham apenas uma. O que diferencia este grupo do composto por sinais + 

sinal é que existe uma hierarquia entre os dois elementos integrantes no tipo 

sintagma, que não existe no outro tipo. Não há, nesse grupo, um processo de 

formação lexical a parte. 
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 a.         

   ANTENA DE TV 

   TELEVISÃO+ANTENA 

 

Entre esse grupo incluímos um subgrupo que apresenta sinais que também se 

estruturam como sintagmas, pelas mesmas razões dos demais. A diferença está no 

fato de o segundo elemento corresponder a um sinal-apelido, isto é, um sinal utilizado 

como nome próprio; por esse motivo, podemos ou não encontrá-lo funcionando como 

sinal isoladamente. 

 

 a.         

BANCO BRADESCO 

BANCO+ SINAL (apelido) 

 

CONCLUSÃO 

Encontramos 4 processos de formação lexical em libras: (1) sinais simples, que 

comportam uma única raiz semântica; (2) sinais que compartilham uma mesma raiz, 

agregando o conteúdo semântico de complementos ou adjuntos; (3) itens compostos 

por um sinal que já existe na libra independentemente e uma unidade que não se 

constitui como um sinal isolado; (4)  sinais formados por duas raízes semânticas, sem 

hierarquia entre si. Encontramos ainda um grupo de sinais que analisamos como 

sintagmas.  
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O ITEM LINGUISTICO NÃO: UMA ANÁLISE FUNCIONALISTA NO CORPUS 
POPULAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Savanna Souza de Castro,Jorge Augusto Alves da Silva, Valéria Viana Sousa 

 

Resumo 
Na presente pesquisa, elegemos o item linguístico não como objeto de estudo 

e trazemos como objetivo a intenção de categorizar os usos que os falantes do 
Português Popular de Vitória da Conquista -Bahia fazem dessa partícula. Para tanto, 
em nosso artigo, realizamos um estudo em gramáticas científicas e pedagógicas, 
sobre a classe dos advérbios e, em seguida, particularizamos o item não, 
ementrevistas retirado do Corpus de Português Popular de Vitória da Conquista 
(Corpus PPVC), e, por fim, categorizamos o não como: (1)resposta isolada, (2)reforço 
da primeira ocorrência, (3) manobra discursiva, (4)introdutor discursivo; (5) pergunta 
eco. Além disso, dialogamos, por um lado, com questões de natureza semântica, 
morfológica e sintática desse item a partir das propostas de Cruz (1948), Mioto e 
Namiute (2014), Cohen e Ramos (2002), Macedo, Roncarati e Mollica (1996). 
Palavras-chave: Advérbio, Não, Português Popular. 
 
Abstract 
In this article, we have chosen the linguistic item not as our object of study and our 
purpose is to categorize the uses that speakers of the Popular Portuguese of Vitoria da 
Conquista- BA apply about this particle. For that, in this paper, we conducted a study in 
scientific and pedagogical grammar sonte class of adverbs, then we have 
particularized the item not; we have selected interviews that were taken from Popular 
Portuguese of Vitoria da Conquista- BA (Corpus PPVC) and, finally, we have 
categorized the use about the item notas: 1 ) Isoleted answer 2) Strengthening of the 
first occurrence; 3 ) discursive maneuver; 4 ) Introducer discursive; 5 ) Question echo. 
In addition, we have dialogued, on the one hand, with issues of semantic 
,morphological and syntactic this item from the proposed by Cross ( 1948) , Mioto and 
Namiute (2014) , Cohen and Ramos ( 2002) , Macedo, Roncarati and Mollica ( 1996).  
Keywords: Adverb, Not, Popular Portuguese 
 

INTRODUÇÃO 

Estudamos o item lingüístico não com intuito de verificar as subfunções que 
esse pode exercer prioritariamente na oralidade dos falantes do interior da Bahia, 
Vitória da Conquista. Para tanto, em nosso artigo, realizamos um estudo, em 
gramáticas científicas e pedagógicas, sobre a classe dos advérbios e, posteriormente, 
descoremos, brevemente, sobre a teoria gerativa que promove um estudo diacrônico 
do operador de negação sentencial (não) nas gramáticas históricas tendo em vista a 
relação da negação com os pronomes clíticos. 

Apesar dessa apresentação sucinta do gerativismo, nosso estudo baseia-se 
nos suportes teóricos funcionalistas e históricos do não, especialmente abordados por 
Macedo, Roncaratie Mollica (1996). Para compor a parte analítica, realizamos análises 
em entrevistas, que compõem o Corpus do Português Popular de Vitória da Conquista 
(Corpus PPVC), como intuito de selecionar as realizações do item linguísticonão e, por 
fim, categorizá-lo em: (1) resposta isolada, (2)reforço da primeira ocorrência, (3) 
manobra discursiva, (4)introdutor discursivo; (5) pergunta eco. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O não, tradicionalmente, é um advérbio que, na frase, posiciona-se antes do 
verbo, como, por exemplo, em enunciados do tipo: “Eu não posso ir ao banco”. Esta 
posição classificada como pré-verbal é canônica na Língua Portuguesa. Contudo, o 
não, segundo Macedo, Roncarati e Mollica (1996), também tem sido usado, 
sobretudo, em enunciados mais próximos à oralidade,na posição pós-verbal, como 
em: “vou não”. Ao lado desses dois usos em posições sintáticas diferentes, pré e pós-
verbal, essa forma de negação tem ainda sido utilizada através da dupla negação, 
ocupando simultaneamente as posições pré e pós-verbais em um único enunciado, 
conforme acrescentam Cohen e Ramos (2002), como no exemplo: “ ão vou não”. 
Nesses casos, a rigor, a primeira forma de negação aparece através do vocábulo 
átono num e a segunda, através da forma tônica não. 

Macedo, Roncarati e Mollica (1996) acrescentam que o não ocorre na posição 
pós-verbal, se opondo a posição vista como canônica em que a negação ocorre antes 
do verbo, essas são características bastante comuns, sobretudo, aos nordestinos. 

Sendo assim, temos três posições ocupadas pelo não em um enunciado, a 
saber: 1. Posição pré-verbal, 2. Posição pós-verbal e 3. Posiçãopré e pós verbais.  

A partir dos compêndios gramaticais, abordaremos a classe de advérbios e, 
simultaneamente, quando possível, realizaremos, também, uma abordagem sobre o 
advérbio o não. Para tal abordagem, recorremos a Arnauld e Lancelot (1612/2001), 
Souza Lima (1937), Silveira Bueno (1944),Pe Antônio Cruz (1948), Rocha Lima 
(1915/1991), Said Ali (2001), Almeida (2004), Souza da Silveira (1983), Cunha e Cintra 
(1985), Bechara (2004) e. 

Para a análise do nosso objeto de estudo, realizamos um recorte noCorpus 
Português Popular de Vitória da Conquista(Corpus PPVC) que compõe os Corpora 
constituídos pelo Grupo de Pesquisa em Linguística Histórica e Sociofuncionalismo 
(Grupo JANUS) e selecionamos 04 entrevistas no qual os informantes estão 
estratificados em sexo masculino e feminino e em faixa etária jovem,adulto e idoso, 
todos com escolaridade até cinco (05) anos ou sem escolaridade.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
A partir das fontes teóricas discutidas, anteriormente, definimos e 

categorizamos as realizações do não em (1)resposta isolada, (2)reforço da primeira 
ocorrência, (3) manobra discursiva, (4)introdutor discursivo; (5) pergunta eco. 

 
Normalmente, o não é o elemento utilizado para negar uma sentença, mas o 

mesmo pode atuar sozinho em reposta a perguntas que exigem apenas sim ou não. 
Sendo assim, essa manifestação do não é característica da categoria da resposta 
isolada.( Exemplo:(01)DOC: Mas você pratica algum esporte? INF: Não”(W. S.O. 41 
anos -M),) 

 
A segunda categoria é o reforço da primeira ocorrência do não. Essaocorre 

quando a frase já possui o item gramatical e é duplicado para que o valor negativo 
seja intensificado, porém um termo não anula o outro. Tal manifestação, segundo 
Neves (2000), ocorre com maior frequência no português popular, além de vir 
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acompanhada de outras negações como: nada, ninguém, nenhum, né e num , 
variações coloquiais do não, entre outros. (Exemplo: (06)Só que num gosto do meu 
padrasto não.Mais pra mim não num gosto não..”(A. A. B. 38 anos - F).) 

 
A terceira categoria é amanobra discursiva. Nessa,o falante, a rigor, faz  uma 

correção da sua fala, imediatamente no instante em que ele afirma alguma coisa, por 
exemplo: Eu comprei, não foi meu marido que me deu; (E. S. P -F). 

 
Analisando os dados que compõem a categoria, Introdutor Discursivo, a 

quarta categoria, o item linguístico não é utilizado de forma bastante peculiar, pois, 
este item,neste caso, não possui o peso de uma negação. Dessa forma, o falante faz 
deste item como outros itens usados em introduções discursivas como: então, por 
exemplo, veja, olhe.(Exemplo: DOC: Por que morreu?INF: Não, ele morreu porque 
passou de hora, entendeu?”(E. S. B- F 45 anos)). Na Teoria Funcionalista, esse uso 
do não é considerado como bastante abstratizado, tendo em vista que o item 
linguístico perdeu consideravelmente o seu valor prototípico de negação. 

 
Nessa perspectiva de abstratização do item, temos ainda a quinta categoria, 

definida como Pergunta Eco. Essa definição repousa no fato que, embora o 
interlocutor faça uma pergunta, não necessariamente se espera uma resposta, é 
apenas um instrumento de interação entre os interlocutores no diálogo.(Exemplo: Inf: 
num tenho nada que falá daqui de Conquista de ruim não, só tem que falar de bom... 
né não?” (E. F. O72anos- M)).  

 
 
 
CONCLUSÕES 
Com esse estudo, percebemos, à luz da Teoria Funcionalista,que é possível 

explorar as múltiplas realizações do não e categorizá-lo, com base em Neves (2000), 
em cinco atuações. Constatamos, assim, que o item nãoconfigura-se plenamente 
como item multifuncional noCorpus analisado, exercendo várias funções gramaticais, a 
fim de propiciar uma maior interação social entre os falantes no discurso. 
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AVALIAÇÃO DO PAPEL DA F0 NA MARCAÇÃO DE TONICIDADE NA FALA 
DE SUJEITOS COM SÍNDROME DE DOWN. 
 

Stéfane Leite Lima Andrade, Marian Oliveira, Vera Pacheco 
 
 
RESUMO 

Neste trabalho apresentaremos algumas considerações sobre a produção da vogal /a/ 
por pessoas com síndrome de Down. Tendo como principal objeto de estudo a análise 
da frequência fundamental, iremos analisar a vogal /a/ das sílabas tônica e pretônica 
de cada palavra produzida por três sujeitos selecionados, do sexo feminino, com 
síndrome de Down, naturais de Vitória da Conquista. A SD é causada por uma 
alteração genética que acontece durante a fecundação e que provoca macroglossia e 
hipotonia da musculatura oral e facial do sujeito. Assim, essa alteração genética leva o 
sujeito com Down a apresentar algumas alterações em todo o seu desenvolvimento 
interferindo no sinal acústico das vogais orais quando eles a produzem. 

 
PALAVRAS CHAVE 
 
Frequência Fundamental, Síndrome de Down, Vogal /a/. 
 
TITLE 
 
ASSESSMENT OF THE F0 FUNCTION IN MARKING TONE IN THE SPEECH OF 
PEOPLE WITH DOWN SYNDROME. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper will be presented some considerations about /a/ vowel production by 
people that have Down Syndrome. Its main study object the analysis of the 
fundamental frequency (F0), will be examined /a/ vowel   the tonic and pretonic 
syllables of each word produced by three selected subjects, female with Down 
syndrome, from Vitória da Conquista. The SD is caused by a genetic alteration that 
occurs during fertilization and it result in macroglossia hypotonic oral and facial 
muscles. Thus, this genetic change leads the person that have Down show some 
changes in all their development interfering in the acoustic signal of oral vowels when 
they produce. 

 
KEYWORDS 
 
Fundamental frequency, Down syndrome, vowel / a /. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Câmara Jr.(1970), as vogais podem ser definidas como som realizado  

sem obstrução do trato vocal e que segundo Callou e Leite (2000), são sons 

periódicos que constituem núcleo da sílaba, recaindo sobre elas o acento. As vogais 
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podem ser identificadas e classificadas de acordo com altura da língua e a presença 

ou ausência de protusão labial. Conforme a altura da língua as vogais são 

classificadas em altas, médias e baixas e pela posição da língua em sentido horizontal 

são classificadas em anteriores, posteriores e centrais. Em relação à protusão labial, 

ela é responsáveis por classificar as vogais em arredondada e não-arredondada.  

A nossa vogal de estudo, /a/, é a única vogal baixa do português e, de acordo com 

Malberg (1954), na sua realização a língua fica em posição de repouso, o maxilar 

abaixa e consequentemente a língua também. 

Segundo Oliveira (2011), os sujeitos com Down, naturais de Vitória da Conquista não 

distinguem vogal tônica de vogal pretônica. A frequência fundamental (f0), nosso 

parâmetro avaliado, é muito importante na caracterização das vogais, e por isso, a 

pergunta dessa pesquisa é: a tendência observada por Oliveira (2011) com a análise 

do padrão formântico também se confirma quando o parâmetro acústico avaliado é a 

(f0)?  

 

A SD é causada por uma alteração genética que acontece durante a fecundação, no 

qual em vez de receberem 46 cromossomos, que se dispõem em pares, recebem 47 e 

o cromossomo extra, na maioria das vezes, se liga ao par 21. As alterações genéticas, 

tais como a cavidade oral pequena, língua protusa e fissurada, dentição irregular, 

doença periodontal, hipodontia, geminação, erupção atrasada, e hipocalcificação, leva 

o sujeito com Down a apresentar dificuldades na fala e algumas alterações em todo o 

seu desenvolvimento. 

 

MATERIAL E MÉTODO 
 
Para atingir ao objetivo proposto, montamos um corpus de palavras com a vogal /a/ 

ocupando posições tônica e pretônica, sendo elas palavras reais de logatomas 

dissílabos formados com todas as doze consoantes obstruintes do português. Cada 

palavra foi inserida na frase veículo “Digo _____ baixinho” e todas as frases foram 

digitadas em Power Point para posterior visualização e leitura pelos sujeitos da 

pesquisa. Selecionamos três sujeitos leitores, do sexo feminino, com síndrome de 

Down, naturais de Vitória da Conquista, sendo que todos eles fazem parte do Núcleo 

Saber Down (UESB/MEC/CNPq . 

Os três sujeitos repetiram a frase veículo quatro vezes para cada palavra, nos 
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fornecendo assim todos os dados da pesquisa. A gravação foi realizada em cabine 

acústica e com gravador e microfone de alta qualidade, no Laboratório de Pesquisa e 

Estudos em Fonética e Fonologia (LAPEFF), da UESB. 

Após a coleta os dados, foram extraídas, no Praat, as medidas das três porções, 

inicial, média e final, da F0 das vogais em sílabas pretônicas (PT) e tônicas (T). Os 

valores das frequências de F0 das vogais de sílabas tônica e pretônica foram 

tabulados em planilha Excel. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Analisando a frequência fundamental da vogal /a/ realizada pelos três sujeitos com 
Down, podemos observar que não há muita diferença na produção dessa vogal na 
posição pretônica e tônica como podemos observar a seguir na tabela 1. 

TABELA 1. Frequências Fundamental (F0) da porção medial (PM) da vogal baixa 
/a/, na posição pretônica e tônica (PT e T). 

 

Sujeitos PT T P 

S1 232.3543 212.9146 < 0.0001 

S2 260.1479 249.0988 0.2224 

S3 264.1000 246.8354 < 0.0001 

 
 
De acordo com os dados expostos na tabela da vogal [a], notamos que o 

comportamento dos três sujeitos não é homogêneo, que os valores de apurados são 

todos significativos. No que se refere à vogal [a], como se nota na tabela 1, os três 

sujeitos não estabelece contraste entre silaba tônica e pretônica como se espera. Os 

dois sujeitos apresentam maior valor de F0 na PT e não na T como se é esperado. 

Em síntese, os resultados obtidos permitem-nos fazer as seguintes afirmações acerca 

da voga [a], produzidas  por sujeitos com Down: considerando que a sílaba pretônica 

por ser átona é produzida com menor intensidade, enquanto a tônica recebe o acento 

lexical e tende a ser identificada, auditivamente, por ser normalmente mais saliente e 

proeminente que as demais sílabas adjacentes e, acusticamente,  apresenta maiores 

valores de duração, de intensidade e de frequência fundamenta, isto é, há uma 

irregularidade entre os três sujeitos pesquisados, o que mostra que há uma 

dificuldade, em fazer a distinção de acento, e considerando ainda que o sujeito com 

Down apresenta hipotonia do trato vocal o que o leva a um baixo controle de emissão 
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vocal, é possível que a não delimitação da vogal tônica em relação à pretônica se 

deve exatamente a essa característica do sujeito Down. 

 

CONCLUSÕES 
 
Considerando as características do trato vocal do sujeito com SD, podemos concluir 

que há uma variabilidade entre os sujeitos pesquisados na marcação de vogal tônica e 

vogal átona, o que mostra que há uma dificuldade, por parte dos sujeitos com SD, em 

fazer a distinção de acento mesmo quando o parâmetro em análise é a F0.  
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Relação dança e jogo: aspectos artístico-pedagógicos 

 

Thiana Queiroz Barbosa, Neila Cristina Baldi 

 

Resumo: 

O presente texto discute os resultados da Pesquisa de Iniciação Científica Jogos 

Coreográficos: A Relação Jogo e Dança no Sistema de Jogos Performativos, 

desenvolvida na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). O estudo foi 

desenvolvido em quatro etapas: 1ª Estudo sistematizado preliminar da bibliografia da 

investigação; 2ª Experimentação estético-pedagógica a partir dos Jogos de 

Composição e dos Jogos Coreográficos; 3ª Estudo sistematizado continuado da 

bibliografia da investigação; 4ª Estudo para produção de artigo, pôster e seminário. A 

experimentação estético-pedagógica culminou em um método denominado Jogo-

Dança, realizado a partir da interface das práticas de dois autores principais da 

pesquisa: o Jogo de Composição, de Roberto Ives Abreu Schettini e o Jogo 

Coreográfico, de Lígia Tourinho. 

Palavras-chave: composição; dança; jogo.  

 

Dance and game ratio: artistic-pedagogical aspects 

 

Abstract: 

This text discusses the results and conclusions of the Scientific Initiation Research 

“Choreographic Games: The Game and Dance ratio in the Performatives Games 

System”, developed at the State University of Southwest Bahia. The research was 

developed in four stages: 1st Preliminary systematic study of the research literature; 

2nd Aesthetic and pedagogical experimentation from the Composition Games and the 

Choreographic Games; 3rd Study systematized continuous of the research literature; 

4th Study for production of article, poster and workshop. The aesthetic and 

pedagogical experimentation culminated in a method called play-dance through the 

games - Game Choreography, done from the interface of the practices of two main 

authors of the study: Composition Game, of Roberto Ives Abreu Schettini and the 

Game Choreographic of Ligia Tourinho. 

Keywords: composition; dance; game 
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Introdução  

 

Este texto apresenta os estudos e as experimentações investigadas no Projeto 

de Iniciação Científica Jogos Coreográficos: A Relação Jogo e Dança no Sistema de 

Jogos Performativos, desenvolvido na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. O 

artigo apresenta, ainda, os resultados desta investigação. As ações realizadas foram 

divididas por etapas: 1ª Estudo sistematizado preliminar da bibliografia da 

investigação; 2ª Experimentação estético-pedagógicos a partir dos Jogos de 

Composição e dos Jogos Coreográficos; 3ª Estudo sistematizado continuado da 

bibliografia da investigação; 4ª Estudo para produção de artigo, pôster e seminário.   

A pesquisa teve como foco principal a relação entre a dança e o jogo a partir da 

utilização dos Jogos Coreográficos, de Lígia Tourinho, atrelados ao Sistema de Jogos 

Performativos, de Roberto de Abreu Schettini (2013). O uso de jogos como um método 

artístico-pedagógico em dança, possibilitou o andamento e o desdobramento do 

projeto “guarda chuva”: Jogo e Cena: política, poética e estética – a utilização de três 

dimensões do jogo no âmbito de processos pedagógicos nas Artes Cênicas.  

 

Materiais e métodos 

 

Neste projeto parti de uma investigação com caráter de pesquisa-ação. Os 

materiais e métodos utilizados para a realização desta investigação surgiram por meio 

de análises dos textos referentes à temática. Um dos textos utilizados fora a tese “O 

Marujeiro da Lua - Jogos Performativos: política, poética e espetacularidade na 

formação de professores de teatro e de dança”, de Roberto Abreu Schettini (2013), 

orientador inicial do projeto. Outro embasamento teórico, muito importante para o 

desenvolvimento, foram os artigos e a dissertação da coreógrafa e professora da 

UFRJ, Lígia Tourinho (2006, 2007, 2009 e 2012), além da apreciação de vídeos das 

suas práticas.  

Outro método que contribuiu para a pesquisa foi a inserção das minhas 

práticas e reflexões no grupo Olaria – Grupo de Artes Integradas Performativas e de 

Pesquisa, o qual sou integrante, que tem como principal investigação a criação e 

composição através de jogos. Pude utilizar o método de composição em dança, que 

durante as oficinas, denominei (provisoriamente) de Jogo de Composição 

Coreográfica e, atualmente, venho chamando-o de Jogo-Dança, no espetáculo 

“Algaravias-O Marujeiro da Lua”, que faz parte do repertório do grupo. Isso foi possível 



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 
959 

 

porque o espetáculo é feito a partir do Jogo de Composição, que se desenvolve com 

composições em tempo real e com o acionamento de células performativas compostas 

em ensaios. Durante algumas apresentações, acionei o Jogo-Dança; em algumas 

vezes os espectadores participaram também do jogo.  

Para coletar dados alguns instrumentos foram utilizados, tais como: 

fichamentos e resumos de textos; anotações durante as oficinas – minhas e dos 

comentários dos participantes; registros fotográficos e filmagem da oficina e da 

experimentação estética. 

 

Resultados e discussões 
 

Este projeto está diretamente atrelado ao Sistema de Jogos Performativos 

(SCHETTINI, 2013), uma abordagem metodológica das pedagogias das artes cênicas, 

em que diversos jogos diversos são utilizados para a prática performativa. No Sistema 

estão presentes três dimensões: política/pedagógica (aprendizagem da cena); poética 

(criação cênica a partir do jogo); espetacular (jogos que são cena, espetáculo). Neste 

sentido, durante a aplicação de um jogo que tem como finalidade a criação de uma 

célula coreográfica, o foco será esta criação; porém, o aprendizado e o caráter 

espetacular desta ação não deixarão de existir. O mesmo ocorre com um jogo cujo 

objetivo seja de aprender determinado tipo de movimentação ou um jogo apresentado 

como uma performance ou espetáculo.  

Um dos procedimentos do Sistema é o chamado Jogo de Composição - uma 

espécie de jogo cênico de improvisação:  

 

O jogo consiste em colocar um grupo de jogadores atuando juntos 
numa área determinada e por um tempo determinado. Os jogadores 
improvisam a partir de uma série de regras/comandos gerando ações. 
A área de encenação está marcada por linhas verticais e horizontais 
e os jogadores devem se deslocar sobre essas linhas. Cada jogador 
tem uma independência propositiva no jogo, para, a partir das 
regras/comandos, gerar ações, propor imagens físicas e sonoras. 
Estas ações geradas podem ser repetidas pelo próprio jogador que 
as propôs (repetição interna) até o jogo acabar. Mas o jogador pode 
escolher também ao invés de propor uma ação, repetir outra ação 
que tenha sido proposta por outro jogador (repetição externa). 
(SCHETTINI, 2013, p. 73) 

 

Durante os estudos bibliográficos, encontrei outra proposta artístico-pedagógica 

que lida com o jogo e improvisação, o Jogo Coreográfico, idealizado por Lígia 

Tourinho (2006, 2007, 2009 e 2012). Esta proposta se assemelha ao Jogo de 
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Composição e, por isso, também foi utilizada na pesquisa:  

 

O Jogo Coreográfico é um exercício sobre o ato de coreografar e ser 
coreografado, uma proposta pedagógica que envolve pressupostos e 
fundamentos estruturados a partir do diálogo, da concretização dos 
acasos, da tentativa de vivenciar o tempo presente – o aqui e agora 
(TOURINHO, 2007, p. 2). 

 

A partir das propostas supracitadas, foi elaborada a metodologia da oficina 

aplicada na segunda etapa. Entre setembro e dezembro de 2014, os discentes do 

curso de Licenciatura em Teatro, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID), do Subprojeto Jogos Performativos, na ocasião 

coordenado por Schettini, realizaram a oficina, que totalizou 30 horas-aula.   

Com a aplicação da oficina, foi possível obter alguns resultados, como o 

método de composição em dança por meio de jogos: Jogo-Dança. Outro resultado foi 

a criação de jogos de dança, que serviam para a preparação corporal, aquecimento, 

concentração e como estímulo para o exercício de composição. Esta criação 

proporcionou a idealização de um dossiê (em construção) dos jogos. E por fim, as 

oficinas culminaram em uma mostra aberta, na qual houve também participação do 

público, que podia coordenar quais seriam as ações dos jogadores, tornando-os 

coautores da composição.  

 
Aspectos conclusivos 

 

Conclui-se que na relação entre a dança e o jogo, ambos não acontecem 

isoladamente e que essa interação permite a (re)construção da expressividade 

corporal e maior autonomia dos participantes. Além disso, conclui-se que, se hoje a 

pesquisa está atrelada aos princípios e regras de outros autores, em um futuro 

próximo, em outros níveis acadêmicos, pode ter regras e princípios próprios.  
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Desdo ramentos tecnológicos para a vertente computacional do Corpus 
DOVIC106 

 
 

Wandeson Almeida Amaro107, Cristiane Namiuti-Temponi108, Jorge Viana 
Santos109. 

 
 

Resumo: O presente subprojeto  visa dar continuidade no trabalho que temos 
desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus(LAPELINC), 
coordenado pelos professores Doutores Jorge Viana Santos e 
Cristiane Namiuti Temponi, na sua vertente computacional. A presente bolsa de IC 
foi orientada pela Professora Dra Cristiane Namiuti-Temponi e co-orientada pelo 
professor Dr Jorge Viana Santos e  com ela se desenvolveu e implementou um 
sistema de informação  que visa a manipulação e extração de informações sobre a 
pesquisa no LAPELINC. De inicio a implementação do SGP (Sistema de 
Gerenciamento de Projetos) possibilitou a melhor alocação dos dados dos 
pesquisadores e suas respectivas funções e atividades no LAPELINC, almejando a 
otimização do tempo da pesquisa e das soluções para seu gerenciamento. A 
presente pesquisa objetivou solucionar o problema da extração dos dados contidos 
no Banco de Dados do SGP por exportação em formato digital, como por exemplo, 
em arquivos PDF modelados de acordo a necessidade de agrupamento dos dados, 
podendo ser também impressos para análise manual. 
 

Palavra Chave: Computação, Linguística de Corpus, Linguística  Computacional.  

 

Technological developments For a computational aspect to Corpus DOVIC¹ 

 

Abstract: This sub-project aims to continue the work we have developed in the 
Research Laboratory of Corpus Linguistics (LAPELINC), coordinated by Professors Dr 
Jorge Viana and Dr. Cristiane Santos Namiuti Temponi in its computational aspects. 
This IC was guided by Professor Dr. Cristiane Namiuti-Temponi and co-supervised by 
Professor Dr Jorge Viana Santos and it has developed and implemented an 
information system designed to manipulation and extraction of information on research 
in LAPELINC. Initially the implementation of the SGP (Project Management System) 
enabled the best allocation of data from researchers and their functions and activities in 
LAPELINC, aiming to optimize the search time and the solutions to its management. 
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cristianenamiuti@gmail.com 
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Graduação em Linguística (PPGLin/UESB). Co-Orientador desse subprojeto de pesquisa. Email: 

viana.jorge.viana@gmail.com 
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This research aimed to solve the problem of extracting the data contained in the SGP 
Database for export in digital format, such as PDF files modeled according the need for 
grouping of data and can also be printed for manual analysis. 
 
Keyword: Computer, Corpus Linguistics, Computational Linguistics. 
 
 

Introdução 
 

Esse subprojeto de pesquisa está vinculado ao projeto Novos meios para 
antigas fontes: sintaxe diacrônica em corpus eletrônico do português, 
desenvolvido no Laboratório de Pesquisa de Linguística de Corpus 
(LAPELinC/UESB), e teve como objetivo contribuir com o desenvolvimento de 
sub ferramentas do SGP (Sistema de Gerenciamento de Pesquisa), idealizado 
e projetado pelos professores Jorge Viana Santos (Co-orientador deste projeto 
de Pesquisa) e Cristiane Namiuti (Orientadora deste projeto de pesquisa) e 
inicialmente programado pelo bolsista de Iniciação Científica Igor Farias (2012-
2024). 

O constante aprimoramento das ferramentas de trabalho computacionais é 
muito importante para o melhor aproveitamento tanto do pessoal envolvido 
quanto do tempo e material disponível para desenvolvimento das pesquisas. O 
uso dessas ferramentas digitais conciliadas a novas sub ferramentas contribui 
para a eficiência e produtividade dos componentes da equipe de pesquisa, na 
medida em que auxilia a comunicação entre os pesquisadores, a atualização 
do status do trabalho, a execução das tarefas, e a realização de relatórios.  
 A incrementação do SGP(Sistema de Gerenciamento de Pesquisa), sistema 

que organiza os dados dos pesquisadores, com um subsistema interno de geração de 

relatório pré configurados facilita o gerenciamento dos orientadores para com seus 

orientados. Esse subsistema tem como base um plug-in JAVA, o IReport, que utiliza o 

Banco de Dados do SGP para que o mesmo disponibilize janelas com modelos de 

relatórios que podem ser filtrados, dependendo dos requisitos do relatório desejado, 

além de oferecer a possibilidades de impressão direta através do próprio SGP. 

 

Material e métodos 

 

A partir do estudo de uma ferramenta gratuita já existente no mercado (Plug-in 

IReport) houve a implementação do Sistema principal SGP(Sistema de Gerenciamento 

de Projetos) onde fora incorporado a esse sistema o  Plug-in Citado acima, plug-in 

esse que dá suporte a linguagem de programação usada (JAVA) para a modelagem e 

edição de relatórios, dando assim ao SGP a possibilidade de exportar os dados 

presentes no seu Banco de Dados e  melhorar a sua interação com os usuários que 

necessitam de informações  para realizar suas tarefas e melhor organizar a sua 

participação no projeto principal, poupando tempo e melhorando a organização. 
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A preparação do sistema foi feita em uma maquina (computador) com acesso 

ao servidor central do Projeto no próprio laboratório, assim obtendo melhor rendimento 

de velocidade nos teste e na busca de solução de problemas decorrentes da 

Linguagem de programação e falhas diversas do sistema. 

 

Resultados e discussão 

 

 A incrementação do SGP (Sistema de Gerenciamento de Pesquisa), sistema 

que organiza os dados dos pesquisadores, com um subsistema interno de geração de 

relátório pré configurados auxilia o gerenciamento da pesquisa. Esse susbsistema tem 

como base um pluguin JAVA, o IReport, que utiliza o Banco de Dados do SGP para 

que o mesmo disponibilize janelas com modelos de relatórios que podem ser filtrados, 

dependendo dos requisitos do relatório desejado, além de oferecer a possibilidades de 

impressão direta através do próprio SGP. 

A instalação do Plug-in foi feita e realizada com sucesso. Modelos testes de 

relatórios além de ajustes técnicos necessários para o melhor funcionamento do SGP 

foram feitos, tanto no SGP quanto no seu Banco de Dados. Também foi feita uma 

avaliação dos computadores e acessórios presentes no laboratório para que possam 

ser readaptados para melhor desempenho do sistema. 

 

Conclusões 

 A criação da sub ferramenta para geração de relatórios além de melhorar o 

nível de eficácia do SGP fez se ver novas ideias para serem adicionas e melhoradas, 

contudo o funcionamento do SGP é eficaz  e já pode ser usado para exportar os dados 

do Banco de Dados de forma organizada e intuitiva fazendo melhor uso do tempo da 

pesquisa. 
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