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Resumo  -  O mangostão é considerado como principal  fruto  exótico e fruta 
completa do tropico asiático. A carambola é também uma fruta exótica e que 
requer cuidados desde a colheita ao armazenamento. Para estender a vida de 
prateleira  de  frutos  exóticos,  tem-se  utilizado  películas  comestíveis  para 
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revestir  frutas  e  hortaliças  frescas,  reduzindo  perda  de  umidade,  taxa  de 
respiração entre outras. Neste trabalho foi aplicado filmes comestíveis a base 
de  WPI,  glúten  e  gelatina  no  mangostão  e  avaliado  a  carambola  em  três 
estádios de maturação. Observou-se um comportamento similar entre os frutos 
do  grupo controle  com os  frutos  que  tinham revestimento.  Sendo assim,  é 
necessário  a reformulação no preparo das películas,  bem como um melhor 
método de solubilização do glúten 
Palavras – chave: exóticas, maturação, revestimentos, vida útil. 
PACKAGING TECHNOLOGY APPLICATION LIVE AND EDIBLE FILMS IN 
FRUIT PRESERVATION NON TRADITIONAL 
Abstract  – The mangosteen is considered as the main exotic fruit  and fruit 
complete  the  Asian  Tropic.  The  carambola  is  also  an  exotic  fruit  and  that 
requires care from harvest to storage. To extend the shelf life of exotic fruits, it  
has been used for coating edible films fresh fruits and vegetables, reducing 
moisture loss, breath rate and others.  This work was applied to edible films 
based WPI, gluten and gelatin in mangosteen and rated the carambola in three 
maturity stages. We observed a similar behavior of the fruits in the control group 
with fruits that had coating. Thus, the reformulation in the preparation of films is 
required as well as a gluten better solubilization method. 
Keywords: exotic, maturation, coatings, life 
Introdução 
O mangostão (Garcinia mangostana L.) tem sabor e aroma agradável devido a 
sua  polpa  agridoce.  Considerado  como  principal  fruto  do  tropico  asiático, 
exótico e como uma fruta completa, por ser uma fonte de várias vitaminas, 
minerais e antioxidantes (Sacramento et al., 2007). 
Nos  últimos  anos,  em  função  da  diversificação  e  do  interesse  por  frutas 
exóticas, a produção da carambola tem atingido volume expressivo no Brasil  
principalmente no Estado de São Paulo (DONADIO et al., 2001). É uma fruta 
que necessita cuidados da colheita ao armazenamento por ser muito frágil e 
alto teor de água. Apresenta vida de prateleira curta, mesmo em condições de 
temperatura e umidade controladas (SHIGUEMATSU et al., 2005). 
Para estender a vida de prateleira de frutos exóticos, tem-se utilizado películas 
comestíveis  para  revestir  frutas  e  hortaliças  frescas.  Este  método  tem  a 
finalidade  de  minimizar  perda  de  umidade,  reduzir  a  taxa  de  respiração, 
barreira a gases e atribuir
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aspecto brilhante (Azeredo, 2003). Os filmes comestíveis são películas flexíveis 
obtidos  a  partir  de  macromoléculas  biológicas,  como  as  proteínas,  os 
polissacarídeos e os lipídeos capazes de formar uma matriz coesa e contínua 
(KROCHTA; BALDWIN, 1994). 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos diferentes tipos de filmes (WPI, 
glúten e gelatina) na vida útil do mangostão, sob refrigeração e diferenciar os 
estádios de maturação na carambola. 
Material e métodos 
Os experimentos foram conduzidos no CEDETEC Laboratório de Ensaios de 
Materiais e Projetos Agroindustriais, Laboratório de Panificação e Secagem da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Campus de Itapetinga-
BA. 
A matéria-prima utilizada foi o mangostão, adquirida no Supermercado Rondelli 
em Itapetinga – Ba. Foram selecionados levando em consideração a firmeza da 
casa. Os frutos foram imersos em soluções preparadas com gelatina 3% (30g) 
de gelatina comercial, isolado protéico de soro de leite - WPI (7%) e glicerol 
30%  (peso  glicerol/peso  de  WPI)  e  glúten  5%(50g)  e  glicerol  20%  (peso 
glicerol/ peso glúten). Em seguida foi retirado o excesso da solução e secados 
em  secador  de  bandeja  a  30ºC.  Após  a  secagem  os  mangostão  foram 
acondicionados  em  bandejas  de  poliestireno  expandido,  pesadas  em  uma 
balança analítica, envoltas em filme de PVC e armazenadas em temperatura 
de refrigeração, sendo avaliadas em três tempos: 2, 4 e 6 dias, sendo o tempo 
zero o controle. 
De  acordo  com  os  períodos  de  tempo  previamente  estabelecidos,  as 
embalagens foram abertas e as frutas foram então pesadas em uma balança 
analítica.  Em  seguida  sua  polpa  foi  obtida  para  posterior  realização  das 
análises de colorimetria e físico-químicas como sólidos solúveis,  Aw, acidez 
titulável,  pH,  açúcar  redutor  e  açúcar  não  redutor,  segundo  as  Normas 
Analíticas  Adolfo  Lutz  (2005).  Também foi  realizado  a  análise  de  perda  de 
massa. 
As  carambolas  foram  colhidas  e  selecionadas  de  acordo  seu  estádio  de 
maturação, classificando-as em três categorias: como verde, de vez e madura. 
Após classifica-las foram realizadas análises de colorimetria e físico-químicas 
como sólidos solúveis, Aw, acidez titulável, pH, açúcar redutor e açúcar não 
redutor,  segundo as Normas Analíticas Adolfo  Lutz (2005).  Os dados foram 
submetidos a teste de média simples. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se  observar  através  dos  valores  médios  obtidos  durante  os  dias  de 
análise na tabela 1, que as películas comestíveis com WPI, Glúten e Gelatina 
não  influenciaram  no  retardo  de  amadurecimento  dos  frutos.  Pois,  esses 
valores  estão  bem  próximos  dos  apresentados  pelo  grupo  controle.  Esse 
comportamento, pode ser devido à dificuldade de solubilização do glúten para 
formação  da  película.  Ou  nos  demais  tratamentos  a  necessidade  de  se 
aumentar a concentração da gelatina e WPI. 
A perda de massa, confirma a similaridade do comportamento entre os 
tratamentos, sendo pouco menor no tratamento com WPI. Nos parâmetros de 
cor os tratamentos não apresentam relevante diferença entre si. 
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Observa-se na tabela 2, valores menores de pH para os frutos verdes e para 
de vez e maduro na faixa de 3,7-3,76. A acidez total titulável variou entre 0,303- 
0,324 de ácido cítrico / 100 ml, sendo valores crescentes com o aumento da 
maturação. O teor de sólidos solúveis totais, mostrou resultados próximos para 
os frutos verdes e maduros, 5,37 e 5,32°Brix respectivamente, sendo o de vez 
com maior e igual a 6,53°Brix. A atividade de água encontrou-se na faixa de 
0,9846- 0,9893, sendo valores menores, porém próximos do encontrado por 
COVRE (2013), que obteve valores em média de 0,9945 nos frutos in natura.  
Houve decréscimo nos valores para açúcar redutor na sequência de verde ao 
maduro,  e  acréscimo  para  açúcar  não-redutor.  Arfaioli  &  Bosseto  (1993), 
estudaram sete cultivares de pêra e obteve resultados de redução na acidez e 
atribuiu esse comportamento na utilização dos ácidos orgânicos em reações 
respiratórias ou de sua conversão em açúcares.
Os valores obtidos para luminosidade foram maiores que 50 para todos os 
estádios  de  maturação,  sendo  crescentes  de  acordo  com  maior  grau  de 
maturação. Os valores de a* foram negativos para os estádios verde e de vez,  
confirmando que quanto mais negativo for o valor,  maior intensidade da cor 
verde, bem como quanto mais positivo o valor, o fruto é caracterizado como de 
maior  grau  de  maturação.  Através  do  parâmetro  b*,  os  valores  foram 
crescentes do verde ao maduro. 
CONCLUSÕES 

Conclui-se  que  a  interação  de  tratamento  e  tempo  não  influenciaram  nas 
variáveis físico-químicas avaliadas, pois os resultados dos tratamentos foram 
próximos  do  grupo  controle.  Posteriormente,  pode-se  realizar  trabalhos  em 
maiores concentrações de WPI, gelatina e melhor método de solubilização do 
glúten. A colorimetria é um eficiente para diferenciar estádios de maturação de 
frutos. 
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Estudo do equilíbrio de fases para sistemas compostos por polietileno-

glicol 6000 g/mol, sais e água.

Bianca Souza Cana Verde1, Laísa Santana Nogueira2, Evaldo C. de Souza Júnior3,Vanessa S. 

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

RESUMO

 Sistemas aquosos  bifásicos  (SAB)  são  conhecidos  há  mais  de  100  anos. 

Desde a década de 1950 ficou evidente a grande potencialidade de aplicação 

desses sistemas à partição/purificação de materiais biológicos, desde proteínas 

até células.  Os SABs apresentam-se como uma alternativa  ambientalmente 

segura para análises com um grande número de diferentes solventes e agentes 

de  extração,  por  serem  constituídos  em  sua  maioria  por  água  e  outros 

componentes  não  tóxicos  nem  inflamáveis.  O  artigo  tem  como  objetivo 

observar o comportamento do sistema formado basicamente pelo sal Sulfato 

de Sódio e o polietileno-glicol 6000 g/mol nas temperaturas 20ºC e 30ºC. Pode-

se  observar  que  a  variação  de  temperatura  alterou  o  comportamento  das 

binodais, portanto a área bifásica sofreu um aumento.

PALAVRA-CHAVE: binodais,  equilíbrio  líquido-líquido,  sistemas  aquosos 

bifásicos.

Study of the phase equilibrium for systems composed of polyethylene glycol 

6000 g/mol, salts and water
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ABSTRACT

 Aqueous two-phase systems (ATPS) have been known for over 100 years. 

Since  the  1950  it  became  evident  the  great  application  potential  of  these 

systems to the partition / purification of biological materials, from proteins to 

cells.  The  SABs  are  presented  as  an  environmentally  safe  alternative  for 

analysis  with a large number of  different  extraction solvents and agents,  by 

being  constituted  mostly  by  water  and  other  non-toxic  or  flammable 

components. The article aims to observe the system behavior basically formed 

by Sodium Sulfate salt and polyethylene glycol 6000 g / mol in temperatures 20 

° C and 30 ° C. It can be seen that the temperature variation has changed the 

behavior of the binodal, so the two-phase area has been increased.

Keywords: binodais, liquid-liquid equilibrium, aqueous two-phase systems.

INTRODUÇÃO

A formação  dos  sistemas  aquosos  bifásicos  (SABs)  é  conhecida 

desde  o  final  do  século  XIX.  Em 1896,  Beijerinck  descobriu  que  soluções 

aquosas de gelatina e ágar ou gelatina e amido solúvel, misturadas em uma 

dada  faixa  de  temperatura  e  concentração,  formavam  misturas  turvas  que 

separavam  espontaneamente  em  duas  fases  líquidas  límpidas  após 

permanecerem em repouso. A fase superior era enriquecida com gelatina e a 

fase inferior em ágar (ou amido), e com alta concentração de água presente 

nas duas fases (Silva e Loh, 2006).

Os  sistemas  aquosos  bifásicos  (SABs)  são  constituídos 

majoritariamente por água, sendo os seus demais componentes formadores 

(polímeros  e  sais  inorgânicos),  normalmente,  não  tóxicos  ou  inflamáveis, 

tornando-o  um  método  de  extração  e  purificação  menos  agressivo  e 

ambientalmente mais seguro que a extração liquido-liquido tradicional (ELT), 

onde  são  usados  solventes  orgânicos  que,  em  sua  maioria,  são  tóxicos, 

cancerígenos e/ou inflamáveis (Silva et. al. 2006). 

Os  SABs tem adquirido  importância  e  crescente  sucesso  para  a 

concentração, isolamento e separação de proteínas. A técnica se separação 

em SAB é aconselhável para purificação de proteínas em larga escala, pois 
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permite  a  separação  seletiva,  boa  biocompatibilidade,  a  possibilidade  de 

aplicação em grande escala e boa relação custo-benefício. 

Diante  do  exposto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  observar  o 

comportamento  do  sistema  formado  basicamente  por  sulfato  de  sódio  e 

polietileno-glicol  6000  g/mol  nas  temperaturas  (20  e  30)°C  e  analisar  a 

viabilidade técnica do uso desses sistemas aquosos bifásicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Antes de iniciar  o  experimento  com PEG 6000g/mol  e  sulfato  de 

sódio, foi dado um auxílio ao experimento com PEG 4000g/mol e sulfato de 

zinco de outra colega, para aprender como realiza-lo. 

O  experimento  foi  realizado  no  Laboratório  de  Engenharia  de 

Processos  (LEP)  da Universidade Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia  (UESB), 

campus  de  Itapetinga,  na  Bahia.  Os  diagramas  de  equilíbrio  dos  sistemas 

aquosos bifásicos contendo PEG (6000 g/mol) + sal (sulfato de sódio) + água 

foram obtidos nas temperaturas de (20 e 30ºC), as curvas binodais para esse 

sistema foram obtidas mediante  a  técnica  turbidimétrica.  Soluções  aquosas 

estoque de PEG (50% em massa), do sal (25% 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. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Obtenção de um diagrama de fases com polietileno-glicol 6000g/mol, 

sulfato de sódio e água, em diferentes temperaturas,  estão apresentadas na 

Figura 1.

FIGURA 1 – PEG 6000g/mol + sulfato de sódio + água.

Analisando o comportamento do sistema formado por  PEG 6000 + 

sulfato de sódio + água, em diferentes temperaturas (20 e 30°C), notou-se que 

houve deslocamento das bimodais. Este comportamento era  esperado já que 

o aumento da temperatura provoca 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 (Silva et. al. 2006). 

CONCLUSÕES

De forma geral, a elevação da temperatura provoca o aumento da região 

bifásica. Também pode ser dito que o aumento da temperatura contribui para a 

formação  do  sistema  aquoso  bifásico,  pois  a  separação  de  fases  é  um 

processo endotérmico. O sistema estudado mostrou-se como uma alternativa 

para separar partículas e macromoléculas biológicas sensíveis à desnaturação 

em outros solventes.
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Análise da perda de produção de madeira no processo  de colheita 
florestal semimecanizado
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Talita Sousa Lopes5

Resumo
O objetivo desta pesquisa foi quantificar o volume de madeira perdido 

nas cepas remanescentes de eucalipto,  através de um diagnóstico em uma 
área florestal, após o encerramento da atividade de colheita. Observou-se 730 
indivíduos com altura superior ao padrão especificado (5 cm). O volume foi 
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calculado para todas cepas com altura acima do padrão, resultando em um 
incremento de 1,17 m³/ha. A perda da rentabilidade foi baseada no volume de 
madeira  residual,  sendo  este  convertido  em  termos  de  valor  monetário, 
tomando,  como  parâmetro,  o  preço  da  madeira  “in  natura”  na  região  (37 
R$/m³).  Os  resultados  obtidos  evidenciam  uma  perda  considerável  para  a 
empresa,  indicando que esta  deve investir  em treinamento  dos  operadores 
visando a melhoria do seu processo produtivo.
Palavras–chave: Colheita, Produção florestal, Custos de produção. 

Abstract 
The objective of this research was to quantify the volume of timber lost in 

the remaining strains of eucalyptus, through diagnosis in a forested area, after  
the  close  of  harvest  activity.  We  observed  730  individuals  over  time  the 
specified pattern (5 cm). The volume was calculated for all strains with height 
above the pattern, resulting in an increase of 1.17 m³ / h. The loss in profitability 
was based on the volume of residual  wood, which is  converted in  terms of 
monetary value, taking as parameter, the price of wood "in natura" in the region 
(37 R $ / m³). The results show a considerable loss for the company, indicating 
that this should invest in operator training aimed at improving their production 
process.
 Keywords: Harvesting, forest production, production costs.

* Introdução
Após  a  Revolução  Industrial  o  consumo  dos  recursos  naturais  tem 

aumentado de maneira desenfreada, juntamente com a necessidade de busca 
por novos modelos de produção e qualidade dos produtos, visando satisfazer 
um mercado exigente e competitivo. Atualmente, algumas empresas florestais 
implantam  sistemas  de  gestão  da  qualidade  na  indústria,  bem  como  nas 
atividades de produção desenvolvidas no campo (TRINDADE, 1993). 

Para Machado (2014), dentre as etapas de produção florestal, a colheita 
da madeira é a fase mais importante economicamente, devido a sua elevada 
participação no  custo  final  do  produto  e,  consequentemente,  dos riscos de 
perdas envolvidos, podendo ter uma participação superior a 50% do custo final 
da madeira posta na indústria.

Portanto as operações da colheita feita com má qualidade tende a gerar 
desperdícios, refletindo muitas vezes em sérios danos econômicos provocados 
por  falhas  nas  operações  de  corte.  Os  desperdícios  existentes  durante  a 
colheita florestal  promovem a necessidade de se realizar avaliações para a 
determinação  destas  perdas  em  termos  econômicos,  de  forma  a  fomentar 
informações de viabilidade dos projetos às empresas e/ou proprietários rurais 
(FIEDLER et al 2013).

Dentro do exposto, a presente pesquisa tem por objetivo quantificar o 
volume de madeira perdido, através de um diagnóstico nas áreas dos talhões, 
após o encerramento da atividade de colheita florestal.

* Material e Métodos
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Descrição da área
A área em estudo pertence a uma empresa de base florestal, situada no 

município de Barra do Choça, localizado no Planalto Sul Baiano. O local possui 
clima Tropical Sub-úmido, representando uma área de transição entre o clima 
úmido, localizado a leste, e o clima semi-árido, localizado a oeste. 

A empresa dispõe de um povoamento de  Eucalipto urophylla originado 
de sementes, com espaçamento padrão de 2,5 x 2,5.  A área total  plantada 
corresponde a 250 hectares, divididos em 4 talhões..

Coleta de dados
Para medição do volume de madeira deixada nas cepas, foram feitas 

visitas   ao  povoamento  colhido,  para  avaliação  “in  loco”.  Foi  realizado  o 
caminhamento em linhas sequenciais para coleta dos dados, os quais foram 
anotados em uma planilha, com auxílio de uma prancheta. Mensurou-se 100% 
dos indivíduos que apresentaram altura superior a 5 cm, em relação ao nível do 
solo,  em uma área de 2 hectares.  Foram encontrados 730 indivíduos,  com 
altura fora do padrão.

O volume de madeira remanescente nas cepas é caracterizado como 
toda madeira deixada a partir  da altura padrão especificada.  Para avaliar  o 
volume perdido, utilizou-se uma suta para medição do diâmetro (com casca), 
entre a linha máxima da altura (5cm) e o topo da cepa. A altura foi medida com 
o auxilio de uma régua graduada. Alguns tocos apresentavam o corte feito em 
bisel. Neste caso, foram medidas duas alturas, uma no lado mais alto e outra 
no lado mais baixo, para obtenção da sua média. 

Avaliação dos dados
 Calculou-se  o  volume  individual  de  cada  toco  para  constatação  do 
volume médio obtido na área em estudo. De posse dos dados dos volumes 
procedeu-se a quantificação dos custos, considerando o valor da madeira no 
mercado local de R$ 37 m³. A perda da rentabilidade foi constatada a partir da 
obtenção do produto do volume de madeira perdido na área em estudo e o seu 
preço no mercado.

* . Resultados e Discussão
Observou-se baixa qualidade na produção da propriedade analisada, por 

não cumprirem com os padrões operacionais exigidos (realização do corte com 
entalhe direcional).  Segundo Pereira et  al.  (2012),  com a não realização do 
entalhe  direcional,  o  corte  é feito  mais  alto,  resultando em maior  perda de 
volume retido nas cepas remanescentes.  

Foram  encontrados  730  indivíduos  com  altura  superior  ao  padrão 
especificado (5 cm), em uma área de 2 hectares. Destes, 223 apresentaram 
altura média de 7 cm, representando 30% do total mensurado. Observou-se 
ainda,  uma maior concentração dos indivíduos com altura média de 11 cm, 
representando 56% da população avaliada. 

Outro fator  que influencia significativamente no volume de madeira e 
consequentemente na receita perdida, é seu o diâmetro. Sendo assim, tomou-
se o diâmetro entre a linha da altura máxima desejada e o topo de 100% dos 
tocos que apresentaram altura superior a cinco centímetros.
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De posse  dos  dados  das  alturas  e  diâmetros  das  cepas  analisadas, 
avaliou-se o volume individual dos indivíduos para obtenção do volume médio 
da população, conforme Figura 1.

FIGURA 1. Distribuição dos volumes retidos nas cepas remanescentes 
em diferentes classes de altura.

A perda da rentabilidade foi obtida com base no preço da madeira na 
região (37 R$/m³) e no volume de madeira perdida por hectare (1,17 m³). O 
valor encontrado foi  inferior  ao observado por Pereira et  al.  (2012),  que ao 
avaliar a qualidade do corte com motosserra encontrou um volume médio de 
2,43 m³/ha. Os valores encontrados revelaram uma perda correspondente a 42 
R$/ha. Considerando-se ainda que a empresa tenha uma área total de 250 ha 
de  eucalipto  plantado,  o  prejuízo  resultante  chega  ao  montante  de  R$ 
10.530,00. Este valor seria o suficiente para pagar 13,4 salários mínimos por 
mês.  

As causas da baixa qualidade do corte decorrentes da não realização da 
boca  de  corte,  se  apresentam  como  uma  consequência  da  falta  de 
treinamentos  específicos  para  tais  fins,  sem  falar  que  a  má  condição  das 
operações iniciais apresenta um efeito em cadeia, prejudicando as operações 
subsequentes.

* Conclusão
A perda da rentabilidade da empresa gerou um custo de R$ 10.530,00. 

O  investimento  da  empresa  em  treinamento  dos  operários  em  relação  à 
manipulação  das  motosserras  seria  uma  forma  de  contornar  a  situação, 
visando o aumento da produção e a qualidade do produto, tornando-a mais 
competitiva no setor comercial.
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DESEMPENHO  DO  IRRIGÂMETRO  NA  ESTIMATIVA  DA 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO  DA CULTURA DO  FEIJÃO  CAUPI  DENTRO  DE 
CASA DE VEGETAÇÃO 

C.  TAGLIAFERRE  1,  D.  U.  G.  GUIMARÃES  2,  F.  A.  ROCHA  3,  G.  V.  VERAS  2,  L.  J. 
GONÇALVES 2, A. S. P. COSTA2 

RESUMO:  Objetivou-se  com o  presente  trabalho  avaliar  o  desempenho  do 
Irrigâmetro na estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc) do feijão caupí 
dentro de casa de vegetação, por meio da comparação da ETc estimada pelo 
equipamento com as determinadas pelos métodos Penman-Monteith FAO 56 
(padrão), Radiação e Blaney-Criddle durante o ciclo da cultura, em períodos 
diários. Os dados meteorológicos foram medidos dentro da casa de vegetação 
por uma estação meteorológica automática. Para avaliar o seu desempenho, 
utilizou-se a estimativa do erro-padrão (EEP), o coeficiente de determinação 
(r²), os parâmetros a e b das respectivas regressões lineares simples, índice de 
concordância (d) e o índice de confiança ou desempenho (c). O método de 
radiação  foi  o  que  apresentou  melhor  desempenho  “Ótimo”.  O  Irrigâmetro 
apresentou “Muito Bom” desempenho, com estimativa da ETc próxima a obtida 
pelo método padrão. 
PALAVRAS-CHAVE: variáveis climáticas. manejo de irrigação. 
IRRIGAMETER  PERFORMANCE  IN  THE  ESTIMATE  OF  CULTURE 
EVAPOTRANSPIRATION BEAN COWPEA VEGETATION INDOORS 
ABSTRACT:  The  objective  of  the  present  study  was  to  evaluate  the 
performance of Irrigameter in estimating the crop evapotranspiration (ETc) of 
cowpea in a greenhouse, by comparing the ETc estimated by the equipment 
with those determined by the Penman-Monteith methods FAO 56 (default), and 
Blaney-Criddle radiation during the crop cycle in daily periods. Meteorological 
data were measured inside the greenhouse by an automatic weather station. To 
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evaluate  its  performance,  we used the  estimated standard  error  (EEP),  the 
coefficient of  determination (r²),  parameters a and b of  the respective linear 
regressions, agreement index (d) and the confidence level or performance (c).  
The radiation method showed the best performance, "Great." The Irrigameter 
presented "Very Good" performance, with estimated ETc next obtained by the 
standard method. 
KEYWORDS: climatic variables. irrigation management. 
INTRODUÇÃO: A determinação do consumo de água de uma cultura pode ser 
obtida por métodos baseados no clima, envolvendo complexas equações para 
estimativa  da  evapotranspiração,  porém  há  necessidades  de  cálculos  e 
conhecimento  técnico  específico,  tornando-as  inviáveis  para  os  diversos 
usuários de sistema de irrigação. 
Neste  sentido,  o  Irrigâmetro  é  a  tecnologia  que  foi  desenvolvida  na 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) com o intuito de levar maior praticidade 
aos produtores irrigantes. Esse aparelho combina o método de estimativa da 
evapotranspiração  com  a  disponibilidade  de  água  no  solo  para  a  cultura, 
permitindo incluir a efetividade da chuva no manejo da irrigação. 
Por ser um aparelho recém desenvolvido, existe a necessidade de conduzir 
pesquisas com o Irrigâmetro para estimar diretamente a ETc, principalmente 
dentro de casa de vegetação. Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar 
o desempenho do  Irrigâmetro na estimativa da evapotranspiração da 
cultura do feijão caupí dentro de casa de vegetação.

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. 
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 18 sementes por 
metro linear de sulco, sendo que foi  feito um desbaste aos 15 dias após a 
emergência deixando-se apenas 25 plantas por lisímetro. Os tratos culturais 
como capinas, desbastes, adubação e controle de pragas e doenças foram 
feitos manualmente, ao longo do ciclo da cultura. 
Foram  feitas  medições  diárias  das  variáveis  climáticas  por  meio  de  uma 
estação  agrometeorológica  automática  instalada  dentro  do  experimento, 
processadas no programa computacional REF-ET (ALLEN, 2000) para estimar 
a evapotranspiração de referência (ETo) pelos métodos de Penman Monteith-
FAO-56, Radiação e Blaney Criddle e através deles a evapotranspiração da 
cultura  (ETc)  usando-se  a  fórmula  ETc  =  ETo  x  Kc.  Foram  considerados 
diferentes  coeficientes  da  cultura  de  acordo  a  fase  fenológica  (0,8 
desenvolvimento inicial; 1 desenvolvimento vegetativo; 1,2 floração; 1 formação 
de grãos). Assim, foi possível o ajuste do nível da água no evaporatório do 
Irrigâmetro nas diferentes fases, conforme Gráfico 1. 
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de desenvolvimento da cultura Nível da água no evaporatório 
Figura 1. Nível da água no evaporatório de acordo a fase de desenvolvimento da cultura. 
Para a pesquisa foram utilizados dois Irrigâmetros instalados dentro da casa de 
vegetação,  nos  quais  foram  realizadas  leituras  diárias.  Para  avaliar  o  seu 
desempenho  comparou-se  a  evapotranspiração  da  cultura  estimada  pelo 
equipamento com as determinadas pelos métodos Penman Monteith-FAO-56, 
Radiação  e  Blaney  Criddle  durante  o  ciclo  da  cultura  do  feijão  caupi,  em 
períodos diários, utilizando os seguintes parâmetros: estimativa do erro-padrão 
(EEP), o coeficiente de determinação (r²), os coeficientes a e b das respectivas 
regressões  lineares  simples,  o  índice  de  concordância  (d)  e  o  índice  de 
confiança ou desempenho (c).
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  Na Tabela 1 encontram-se os resultados das 
comparações entre os valores diários de ETc obtidos pelos métodos estudados 
com  os  valores  obtidos  pelo  método  de  Penman-Monteith  –  FAO  56, 
considerado padrão.
Tabela 1.  Parâmetros da regressão (a,  b),  coeficiente de determinação (r²), 
coeficiente  de  correlação  (r),  estimativa  do  erro  padrão  (EEP),  índice  de 
concordância  (d)  e  o  índice  de confiança  ou desempenho (c)  para  valores 
diários de ETc. 
Métodos a b r2 EEP r d* c** Classificação**
De acordo com os resultados obtidos para a escala diária o melhor método 
dentre os estudados foi o da Radiação com desempenho “Ótimo” (c = 0,95; d = 
0,98; EEP = 0,26) e elevada precisão (r = 0,970). 
O irrigâmetro ficou com o desempenho “Muito Bom” (c = 0,82; d = 0,91; EEP = 
0,67, r =0,899), com estimativa da ETc próxima da obtida pelo método padrão, 
evidenciando  que  o  aparelho  possibilita  a  obtenção  de  valores  de 
evapotranspiração da cultura consistentes e representativos da condição diária 
da  demanda  hídrica  atmosférica.  Tagliaferre  et  al.  (2010),  avaliando  o 
desempenho do irrigâmetro no manejo da irrigação na cultura do feijoeiro, nas 
condições  edafoclimáticas  de  Viçosa  –  MG,  encontraram  resultados 
satisfatórios, apresentando o Irrigâmetro um desempenho “Bom” (c = 0,71; d = 
0,77; EEP = 0,91). 
Na Figura 2 encontram-se os valores diários de evapotranspiração da cultura 
do  feijão  caupi,  obtidas  com  uso  do  método  Penman-Monteith  –  FAO  56, 
Radiação, Blaney-Criddle e o Irrigâmetro.
Verifica-se que os métodos de estimativa da ETc, Radiação, Blaney-Criddle e 
Irrigâmetro,  apresentaram  resultados  semelhantes.  Para  o  último  método 
observa-se uma maior dispersão dos valores de ETc, em relação ao método 
padrão. Entretanto, ele apresentou uma tendência de acompanhar a linha de 
valores  1:1,  demonstrando  que  os  valores  obtidos  por  esse  método  está 
correlacionado com os do método de Penman-Monteith – FAO 56. 

CONCLUSÕES:  O  Irrigâmetro  apresentou  muito  bom  desempenho  na 
estimativa  diária  da  ETc  do  feijão  caupí  nos  seus  diferentes  estádios  de 
desenvolvimento  dentro  de  casa  de  vegetação,  assim  como  os  métodos 
Blaney-Criddle e Radiação que apresentaram ótimos resultados. 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
15



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. ALLEN, R.G. REF-ET: Reference evapotranspiration calculator, Version 
2.1. Idaho: Idaho University, 2000. 82p. 

2. CAMARGO, A. P.; SENTELHA, P. C. Avaliação do desempenho de diferentes 
métodos de estimativa da evapotranspiração potencial no estado de São Paulo. 
Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 5, n. 1, p. 89-97, 1997. 

3. OLIVEIRA, R. A.; RAMOS, M. M. Manual do Irrigâmetro. Viçosa, MG: UFV, 
2008. 144 p. 

4. TAGLIAFERRE, C.; OLIVEIRA, R. A.; OLIVEIRA, E. M.; BAPTESTINI, J, C, 
B.; SANTOS, L. C. Desempenho do Irrigâmetro no manejo da água de irrigação 
na cultura do feijoeiro. Revista Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 3, p. 110-117, 
2010. 

5. WILLMOTT, C. J.; CKLESON, S. G.; DAVIS, R. E. Statistics for evaluation 
and comparisons of models. Journal of Geophysical Research, v. 90, n. C5, 
p. 8995-9005, 1985. 

CRESCIMENTO DE MUDAS DE CAFEEIROS CV. TOPÁZIO APÓS 
APLICAÇÃO VIA SOLO DE BAIXAS DOSES DE PACLOBUTRAZOL.

Ednilson Carvalho Teixeira, Sylvana Naomi Matsumoto, André Felipe Fialho Ribeiro2, Paula 
Acácia Silva Ramos4, Franklin Damasceno Carvalho2, Dreice Nascimento Gonçalves2.

Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações de características morfológicas 
e de acúmulo de massa em mudas de cafeeiros cv. Topázio após aplicação via 
solo  de  doses  baixas  de  Paclobutrazol  (PBZ).  O  ensaio  foi  realizado  em 
condição  de  telado,  durante  o  período  de  janeiro  a  abril  de  2015,  em 
delineamento em blocos ao acaso. Plantas com quatro pares de folhas foram 
mantidas em recipientes de polietileno, recebendo 40 ml da solução aquosa 
contendo 0, 25, 50, 75 ou 100 ppm do regulador. As avaliações relativas ao 
índice Spad, comprimento do caule e número de folhas foram realizadas 15 e 
30  dias  após  a  aplicação  do  regulador.  Aos  30  dias  após  a  aplicação,  as 
plantas foram retiradas do recipiente de polietileno, sendo as raízes lavadas e 
separadas  folhas,  caule  e  raízes.  Após  determinação  da  área  foliar,  foi 
determinado o peso de massa seca. O efeito do regulador foi verificado apenas 
para o índice Spad.  A tendência de decréscimos do peso de massa seca das 
raízes em função do gradiente deste inibidor de giberelinas foi  associada à 
elevação da relação entre peso da massa seca da parte aérea das plantas em 
relação ao peso de massa seca das raízes, sendo delineadas, para ambos, 
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regressões  de  equações  lineares.  A aplicação  de  PBZ  via  solo  durante  a 
condução  das  mudas  de  cafeeiros  resultou  em alterações  relacionadas  ao 
metabolismo  das  clorofilas.  Entretanto,  o  impacto  sobre  a  capacidade  de 
acúmulo de massa foi discreto.
Palavras-chave: Coffeaarabica. Inibidor de giberelina. Propagação.

GROWTH OF COFFEE PLANTLETS CV. TOPÁZIO UNDER LOW DOSAGES 
OF PACLOBUTRAZOL APPLIED AT SOIL.

Abstract
The  objective  of  this  study  was  evaluate  morphological  characteristics  and 
mass  weight  of  coffee  plantlets  cv.  Topazio  afterpaclobutrazol  low  dosage 
application at soil.The assay was realized at a greenhouse, at January to April,  
2015, in a randomized block design, with parcel composed by two plants. Plants 
with  four  true  leaves  pairs  were  maintained  in  black  polyethylene  bags, 
receiving 40 ml 0, 25, 50, 75 or 100 ppm of Paclobutrazol solution. At 15 and 30  
days after Paclobutrazol application were realized evaluation of Spad index, leaf 
number  and  shoot  length.  At  30  days  after  regulator  application,  it  was 
evaluated leaf area and mass weight of shoot, leaves and roots. The regulator 
effect was verified only for Spad index, at 15 and 30 days after Paclobutrazol 
application.  The  decrease  tendency  of  root  dry  mass  weight  in  relation  to 
regulator doses was associated to rising of shoot and root dry mass weight; The 
Paclobutrazol application in soil during development of coffee plantlets resulted 
in alteration related to chlorophyll metabolism, however, the impact under dry 
mass was discreet.

Keywords:Coffeaarabica. Gibberellin inhibitor.Propagation.

Introdução
Os fenômenos ambientais relacionados às alterações climáticas atuais 

têm provocado muitos questionamentos sobre as práticas de manejo adotadas 
para a cultura dos cafeeiros. A necessidade de alternativas visando mitigar os 
efeitos  relacionados  à  elevação  da  temperatura  e  à  irregularidade  de 
distribuição da pluviosidade tem levado muitos pesquisadores a alçar novos 
horizontes. É neste contexto que, mediante a situação de extrema gravidade, 
foi  lançada  a  hipótese  da  utilização  de  inibidores  de  giberelinas  para  o 
crescimento inicial  de mudas e de plantas de cafeeiros. Não são muitos os 
pesquisados que se dispõem a tratar este tema, talvez devido aos resultados 
pouco expressivos observados na literatura (Awatiet  al.,  2007, Daniel  et  al., 
2010a,  Daniel  et  al.,  2010b).  Os  inibidores  de  síntese  de  giberelinas  são 
geralmente  associados  à  alteração  da  relação  fonte-dreno  resultando  em 
estímulo ao crescimento das raízes em detrimento do menor vigor da parte 
aérea da planta (Rademacher, 2000). Uma muda com este padrão de vigor é 
interessante,  pois  está  associada  às  menores  taxas  de  transpiração 
simultaneamente à maior capacidade de absorção de água. Desta forma, uma 
linha de pesquisa tem sido desenvolvida, sendo avaliadas diversas amplitudes 
de  gradiente,  tipos  de  inibidores  de  giberelinas,  formas  de  aplicação  e 
variedades  de  cafeeiros,  visando  compreender  melhor  a  viabilidade  desta 
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prática de manejo. No estudo aqui apresentado, o objetivo foi avaliar o efeito de 
baixas doses de Paclobutrazol, aplicado via solo, em mudas de cafeeiros cv. 
Topázio.

Material e Métodos
O ensaio foi  desenvolvido em telado coberto com malha de 50 % de 

sombreamento,  localizado  na Universidade Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia 
(UESB), campus de Vitoria da Conquista – BA, no período de 30 de janeiro a 
16 de março de 2015. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao 
acaso com dezesseis plantas por parcela, sendo as avaliações realizadas em 
quatro  plantas  úteis,  utilizando  as  quatro  plantas  para  as  avaliações  de 
crescimento e duas plantas para as avaliações destrutivas. Quando as mudas 
de  café  (Coffeaarabica L.)  cv.  Topazio  atingiram  quatro  pares  de  folhas 
verdadeiras  foi  aplicado Paclobutrazol  via  solo  (0;  25;  50;  75;  e  100mg de 
e.a.L), com denominação comercial Cultar . Foi aplicado na forma de solução 
aquosa com volume de 40 ml individualmente no substrato de cada planta, em 
aplicação  única.  Com  15  e  30  dias  após  a  aplicação  do  regulador  de 
crescimento foram avaliadas as características referentes ao crescimento das 
mudas: altura da planta, diâmetro do colo, número de folhas, intensidade da cor 
verde nas folhas – SPAD, e aos trinta dias também, procedeu-seas avaliações 
destrutivas: peso de massa seca das raízes, caule, ramos e folhas e área foliar 
total. Para determinação da massa seca dos materiais descritos, os mesmos 
foram embalados em sacos de papel  e mantidos em estufa com circulação 
forçada com temperatura de 65 C, por 48 horas. Após esse tempo, pesou-se a 
matéria seca em balança de precisão. Os dados foram submetidos à análise de 
variância,  utilizando-se  o  Sistema  para  Análises  Estatísticas  e  Genéticas 
(SAEG), versão 9.1.A definição dos modelos foi determinada a partir da análise 
de variância da regressão, pelo teste F admitindo o limite de 5%, coeficiente de 
regressão  superior  à  50%,  sendo  respeitada  a  correspondência  com  o 
comportamento biológico do fenômeno.

Resultados e Discussão
Os efeitos das doses de Paclobutrazol foram verificados para o índice 

Spad aos 15 e 30 dias após aplicação deste regulador (DAA) (Figura 1). Aos 15 
DAA, valores superiores à testemunha (0ppm) foram observados somente para 
doses superiores a 76,81 ppm. Entretanto, aos 30 DAA, embora os valores do 
índice Spad tenham se mantido em patamar inferios aos 15 DAA, foi delineada 
uma reta ascendente,  com valores superiores à testemunha durante todo o 
gradiente de Paclobutrazol.

Ŷ* = 0,0016x2 - 0,1229x + 41,79 
(r² = 0,6421 )                             

Ŷ* = 0,0588x + 34,829 
(r2=0,8421)

Fig. 1. Índice Spad no limbo foliar de mudas de cafeeiro Topázio 
submetidas à aplicação via solo de Paclobutrazol, aos 15 e 30 dias 
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após a aplicação do regulador.
O paclobutrazol  está  associado à elevação do índice  Spad devido  à 

redução da capacidade de alongamento celular e aumento da espessura do 
limbo  foliar.  Tais  fatos  são  relacionados  ao  efeito  de  “concentração”  dos 
cloroplastos”, promovendo aspecto verde mais intenso ao limbo foliar. A maior 
disponibilidade de precurssores para a síntese de citocininas ocasionada pelos 
inibidores de síntese de giberelinas também é relatada como fator que reduz a 
velocidade de degradação de clorofilas, resultando em coloração mais intensa 
das folhas (Rademacher,  2000 ).

Foi verificada tendência linear decrescente para o peso de massa seca 
das raízes (PSR) em função das doses de Paclobutrazol (Figura 2). De modo 
geral,  o  efeito  deste  regulador  resulta  na alteração da relação fonte  dreno, 
elevando o vigor das raízes em detrimento do menor acúmulo de massa na 
parte  aérea  das  plantas,  efeito  contrário  ao  verificado  no  presente  estudo 
(Rademacher, 2000) . O volume reduzido do recipiente de cultivo das mudas foi 
relacionado ao menor potencial de crescimento das raízes.

PAR: Ŷ* = 1,9042 + 0,0067x(r2=  0,8342)
PSR: Ŷ* = 1,6548 - 0,0032x (r2= 0,8698)

Fig2. Peso de massa seca de caule (PSC), de folhas, da copa (PSF), de raízes 
(PSR) e total (PST) e relação entre peso de massa seca da parte aérea e peso 
de massa seca das raízes (PAR) de mudas de cafeeiro cv. Topázio submetidas 

à aplicação via solo de Paclobutrazol.

Conclusões
* Doses de Paclobutrazol inferiores ou iguais à 100mg ea L -1 elevam o 

índice Spad no limbo foliar em mudas de cafeeiros cv. Topázio
* O acúmulo de massa não ocorre  para o  gradiente  de doses de 0 a 

100mgL-1,  para  mudas  de  cafeeiros  cv.  Topázio,  conduzidas  em 
recipientes reduzidos. 
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Densidade populacional de perfilhos, peso por perfilho vegetativo e por 
hectare de pasto Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu1

Ewilane da Silva Santos2, Fábio Andrade Teixeira³, Poliana Batista de Aguilar4, Camile 
Carvalho Pacheco5, José Ranulfo Macêdo Neto6, Andrey Couto Abreu7

Resumo: Objetivou-se  avaliar  os  efeitos  da  adubação  nitrogenada  em  pastos  de 
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos, e suas implicações sobre a 
densidade populacional de perfilhos, peso por perfilho vegetativo (g)  e por hectare 
(kg.ha-1).  A  área  experimental  compreendia  10  ha,  constituídos  por  Brachiaria 
(Syn.Urochloa) brizantha cv.  Marandu,  divididos  em  16  piquetes  com 
aproximadamente 0,6 ha cada. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso, com 
quatro  tratamentos  e  quatro  repetições,  sendo:  pasto  diferido  sem  adubação 
nitrogenada; pasto diferido com 50 kg de N.ha-1; pasto diferido com 100 kg de N.ha-1 e 
pasto  diferido  com  150  kg  de  N.ha-1.  A avaliação  da  densidade  populacional  de 
perfilhos foi feita segundo metodologia de Santos (2007), coletando-se aleatoriamente 
3  amostras  de  forragem  por  piquete,  utilizando  um  quadrado  de  0,25  x  0,25  m, 
totalizando uma área de 0,0625 m2. A adubação nitrogenada provocou o aumento de 
6, 44 e 70% no número de perfilhos vegetativos para as doses 50, 100 e 150 Kg de 
N.ha-1, respectivamente, em comparação ao tratamento sem adubação.  A adubação 
nitrogenada  no  início  do  diferimento  é  uma  estratégia  de  manejo  que  permite 
maximizar a densidade populacional de perfilhos, no período seco do ano.

Palavras–chave: diferimento, forragem, pastejo.

Tiller density , weight vegetative tiller and per hectare of pasture Brachiaria 
( Syn.Urochloa ) brizantha cv. Marandu.

 Abstract: The  objective  was  to  evaluate  the  effects  of  nitrogen  fertilization  in 
Brachiaria (Syn. Urochloa) brizantha cv. Marandu deferred, and its implications on the 
tiller density, weight vegetative tiller (g) and per hectare (kg ha-1). The experimental 
area comprised 10 ha consisting of Brachiaria (Syn.Urochloa) brizantha cv. Marandu, 
divided  into  16  paddocks  with  approximately  0.6  ha  each.  The  design  was  used 
completely  randomized,  with  four  treatments  and  four  repetitions:  deferred  pasture 
without nitrogen fertilization; deferred pasture with 50 kg of N.ha-1; deferred pasture 
with 100 kg of N.ha-1 and deferred pasture with 150 kg of N.ha-1. The evaluation of 
tiller density was made according to the methodology of Santos (2007), is collecting 
randomly 3 by picket forage samples using a square 0.25 x 0.25 m, a total area of  
0.0625 m2. Nitrogen fertilization caused an increase of 6, 44 and 70% in the number of 
vegetative tillers for doses 50, 100 and 150 kg N.ha-1, respectively, compared to the 
treatment without fertilization. Nitrogen fertilization at the beginning of the deferral is a 
management strategy that maximizes the tiller density in the dry season.

         Keywords: deferral, forage, grazing

Introdução

As pastagens constituem a base da dieta dos ruminantes na maioria dos 
sistemas de produção das regiões tropicais, além de ser a fonte de alimentação 
mais econômica. O manejo adequado das pastagens possibilita a maximização 
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da  produção  animal  por  área,  via  combinação  do  rendimento  forrageiro  e 
conversão da biomassa em produto animal.

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).

A  adubação  nitrogenada  é  fundamental  para  manutenção  da 
produtividade  das  pastagens  e  para  sua  sustentabilidade,  uma  vez  que  a 
deficiência  de  nitrogênio  é  o  primeiro  fator  desencadeador  do  processo  de 
degradação (MACEDO, 2005). É responsável por características morfológicas 
da  planta,  como tamanho  das  folhas e  do colmo,  e  morfogênicas,  como o 
aparecimento e desenvolvimento dos perfilhos (MARTUSCELLO et al., 2005; 
FAGUNDES et al., 2006; PATÊS et al., 2007)

A adubação  nitrogenada  é  usada  normalmente  no  período  de  maior 
ocorrência de chuvas, com o objetivo de aumentar a produção de forragem por 
área.  Porém,  a  adubação  também  traz  benefícios  quando  utilizada 
adequadamente no final da primavera e início do outono, quando se inicia o 
diferimento de áreas de pastagem. Assim, a aplicação de nitrogênio no início 
do  período  de  diferimento  proporciona  aumento  na  produção,  estimula  o 
perfilhamento e compensa o efeito negativo de longo período de diferimento 
sobre  a  densidade  populacional  de  perfilhos,  desde  que  o  período  de 
diferimento não seja demasiadamente longo (SANTOS et al., 2009a).

Material e Métodos

O  experimento  foi  conduzido  na  fazenda  Boa  Vista,  município  de 
Macarani-BA, no período de 18 de março a 7 de novembro de 2015, e no 
laboratório  de  Forragicultura  e  Pastagem  da  Universidade  Estadual  do 
Sudoeste da Bahia – Campus Itapetinga, município de Itapetinga-BA. 

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.  As  doses  de  nitrogênio  foram  sorteadas 
aleatoriamente. Utilizou-se o delineamento inteiramente ao acaso (DIC), com 
quatro  tratamentos  (doses  de  adubação)  e  quatro  repetições  (número  de 
piquetes adubados), sendo: pasto diferido sem adubação nitrogenada; pasto 
diferido com 50 kg de N.ha-1;  pasto diferido com 100 kg de N.ha-1 e pasto 
diferido com 150 kg de N.ha-1. 

As  avaliações  da  forragem  foram  feitas  a  cada  27  dias,  sendo 
caracterizado como período inicial de pastejo, as médias da 1° e da 2° coletas 
de forragem, e o período final de pastejo, as médias da 3° e 4° coletas de 
forragem. 

Todas  as  amostras  foram  pesadas,  em  seguida  homogeneizadas  e 
divididas em duas subamostras representativas: uma foi separada em lâmina 
foliar,  colmo  e  material  morto,  considerando  que  a  proporção  de  cada 
componente  morfológico  foi  expressa  como  porcentagem  do  peso  total.  A 
divisão entre  a massa seca de lâmina foliar  e  de  colmo resultou  na razão 
lâmina foliar: colmo. 
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A avaliação da densidade populacional  de  perfilhos  foi  feita  segundo 
metodologia  de  Santos  (2007),  coletando-se  aleatoriamente  3  amostras  de 
forragem por piquete, utilizando um quadrado de 0,25 x 0,25 m, totalizando 
uma área de 0,0625 m2. As amostras foram cortadas rente ao solo utilizando 
uma tesoura de poda, após o corte esses perfilhos foram acondicionados em 
sacos plásticos devidamente identificados e, em seguida, foram separados e 
quantificados  em perfilhos  vegetativos  e  mortos.  Após,  discriminados  foram 
pesados em balança semi-analítica e anotados os pesos.

O período experimental foi de 230 dias, sendo 107 dias de diferimento, 15 
dias de adaptação dos animais e 108 dias de pastejo e coleta de dados. Entre 
os  dias  18  de  março  a  03  de  abril  de  2015  foram  colocados  os  animais 
reguladores na área experimental para realizar o pastejo de uniformização, a 
altura de resíduo ficou entre 15 a 20 cm. Para realizar as análises estatísticas 
foi  utilizado o  Sistema de Análises  Estatísticas  e  Genéticas  SAEG (Ribeiro 
Júnior, 2001).

Resultados e Discussão

Em  relação  aos  perfilhos  vegetativos  (n°/m2),  o  peso  por  perfilho 
vegetativo (g) e por hectare (kg.ha-1) houve efeito linear crescente (P<0,05) em 
função das doses de nitrogênio,  no período inicial  de pastejo (Tabela 1).  A 
adubação nitrogenada provocou o aumento de  6,  44 e 70% no  número de 
perfilhos  vegetativos  para  as  doses  50,  100  e  150  Kg  de  N.ha-1, 
respectivamente, em comparação ao tratamento sem adubação.

Os resultados encontrados podem ser atribuídos à resposta positiva do 
uso  do  nitrogênio,  onde  um  dos  principais  efeitos  foi  à  maximização  do 
perfilhamento, comprovado pelo aumento no número de perfilhos vegetativos, 
consequentemente maior quantidade de PVEG (n°/m2) (Tabela 1). Os efeitos 
das doses crescentes de nitrogênio sobre o peso por perfilho vegetativo (g) e 
por  hectare (kg.ha-1)  podem ser  explicados pelo aumento de perfilhos e da 
altura da planta estendida, provavelmente ocorreu o alongamento do colmo e 
da  folha  que  geralmente  são  estimulados  pela  adubação  nitrogenada, 
tornando-os mais pesados. 

Verificou-se efeito linear decrescente (P<0,05) para os perfilhos mortos 
(n°/m2), no período inicial e final de pastejo (Tabela 1). A adubação nitrogenada 
resultou  na  redução  de  18,  12  e  37% no  número  de  perfilhos  vegetativos 
mortos  para  as  doses  50,  100  e  150  Kg  de  N.ha-1,  respectivamente,  em 
comparação ao tratamento sem adubação.

Segundo Santos et al. (2009a) um fator que pode explicar este resultado 
seria  que  os  perfilhos  nos  pastos  diferidos  desenvolveram, 
predominantemente,  durante  o  outono  e  inverno  (período  de  diferimento). 
Nestas épocas, as temperaturas são mais baixas e podem resultar em maior 
duração de vida das folhas. 

Outro fator possivelmente seria o hábito de crescimento da Brachiaria 
(Syn.  Urochloa)  brizantha  cv.  Marandu  que  é  cespitoso,  ou  seja,  forma 
touceiras  com  emissão  de  perfilhos  predominantemente  eretos,  isso  pode 
favorecer a entrada de luz nos estratos inferiores do pasto próximo ao solo, 
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evitando o sombreamento e a morte dos perfilhos em razão da competição por 
luz, prolongando a duração da vida das folhas.

Não  foi  observado  efeito  das  doses  de nitrogênio  (P>0,05)  sobre  os 
perfilhos  vegetativos  (n°/m2),  peso  por  perfilho  vegetativo  (g),  perfilho 
vegetativo (kg.ha-1), no período final de pastejo, com os respectivos valores 
médios de 244, 1,9 e 504 (Tabela 1). O resultado encontrado pode ter sido 
ocasionado pelo hábito seletivo dos animais durante o pastejo.

TABELA 1 - Densidade populacional de perfilhos, peso por perfilho 
vegetativo (g) e por hectare (kg.ha-1) de pastos de  Brachiaria (Syn. 
Urochloa) brizantha cv. Marandu diferidos e adubados com nitrogênio 

  
Dose  de  nitrogênio 
(kg.ha-¹)    

Perfilho
Past
ejo 0 50 100 150

CV
%1 P2    ER3R2,4

PVEG Inicial 296 343 393 514 13,8
0,0
00

Ŷ  =  280,817  + 
1,408x

(n°/m2) Final 214 239 203 321 28,7
0,1
26 Ŷ = 244

PVEG Inicial 2,4 3,0 3,0 3,2 11,4
0,0
18

Ŷ  =  2,536  + 
0,00506x

(g) Final 1,7 1,8 2,0 2,1 20,6
0,4
27 Ŷ = 1,9

PVEG Inicial 
511,
1

722,
0

1.134,
4

1.742,
3 24,6

0,0
00

Ŷ  =  411,560  + 
8,212x

(kg.ha-¹) Final 
390,
5

337,
1 362,7 926,1 64,8

0,0
73 Ŷ = 504

PMOR Inicial 
748,
5

563,
7 597,5 439,0 16,9

0,0
07

Ŷ  =  721,367  - 
1,789x

(n°/m2) Final 
360,
3

267,
3 192,8 131,5 29,8

0,0
03

Ŷ  =  352,083  - 
1,523x

1Coeficiente  de  variação,  em porcentagem.  2Probabilidade  de  erro.  3Equação de 
regressão. 4Coeficiente  de  determinação:  R2  =  0,94;0,78;0,82;  0,99; 
0,96,respectivamente.PVEG = perfilhos vegetativos; PMOR = perfilhos mortos. 

Conclusão

 A adubação nitrogenada no início do diferimento é uma estratégia de manejo 
que permite maximizar a densidade populacional de perfilhos, no período seco do ano. 
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 Resumo: Objetivou-se  caracterizar  a  diversidade  fenotípica  entre  três 
genótipos de galinhas nativas por meio de análises multivariadas e avaliar a 
importância  relativa  das  características  para  a  variação.  Foram  utilizados 
dados morfométricos de 89 aves, machos e fêmeas, de três raças de galinhas 
nativas,  sendo  estas,  Caneluda  (24)  Barbuda  (14)  e  Peloco  (51).  Foram 
mesuradas 14 características morfológicas. O banco de dados foi submetido à 
análise discriminante independente do tamanho (ADIT), posteriormente numa 
análise de agrupamento pelo método de Tocher.  A importância relativa dos 
caracteres  para  a  variação  foi  obtida  pelo  método  de  Singh  e  análise  de 
variáveis canônicas, As duas primeiras variáveis canônicas foram suficientes 
para  explicar  100%  da  variação  dentro  e  entre  as  raças.  A raça  Peloco 
apresentou maior  variação dentro  da população refletindo o maior  grau de 
mestiçagem observada  na  sua  formação.  Enquanto  os  indivíduos  da  raça 
Caneluda  e  Barbuda  apresentam  menor  dispersão  intra-populacional 
resultante  da  maior  padronização  fenotípica.  A  análise  de  agrupamento 
mostrou que a raça Caneluda foi a mais divergente ficando alocada em um 
grupo a parte. As raças Peloco e Barbuda foram mais similares, formando um 
único grupo. Este resultado evidencia as diferenças morfológicas entre as três 
raças  sendo  que  a  Caneluda  por  apresentar  maior  peso  e  porte  corporal 
discriminou-se das demais que são aves de menor tamanho.

Palavras–chave: aves, diversidade, morfometria, singh, Variáveis Canônicas
Phenotypic variability among genotypes of native chickens¹

Abstract: This study aimed to characterize the phenotypic diversity among three 
genotypes of native chickens through multivariate analyzes and to evaluate the 
relative importance of features for the change. Morphometric data of  89 birds, 
males and females, three breeds of native chickens were used Caneluda (24) 
Barbuda  (14)  e  Peloco  (51).  And  14  morphological  characteristics  were 
measured. The database was submitted to discriminant analysis regardless of 
size  (ADIT),  after  a  cluster  analysis  by  the  Tocher  method.  The  relative 
importance of characters for the variation was obtained by Singh method and 
canonical variate analysis, The first two canonical variables to explain 100% of 
the  variation  within  and  between  breeds.  variables  to  explain  100% of  the 
variation within and between breeds. The Peloco breed showed the greatest 
variation within the population reflecting the greater degree of miscegenation 
observed in their training. While individuals of Caneluda and Barbuda breeds 
have  lower  intra-population  dispersion  from  increased  phenotypic 
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standardization. Cluster analysis showed that Caneluda breed was the most 
divergent being allocated in a group share. The Peloco and Barbuda breeds 
were more similar, forming a single group. This result shows the morphological 
differences between the  three breeds being  the  Caneluda due to  its  higher 
weight and body size discriminated from the others that are smaller birds.

Keywords: birds, canonical variables, diversity, morphometry,  singh

Introdução
     A galinha doméstica teve origem no Sudeste Asiático a partir do gênero 
Gallus gallus (G. g. domesticus) (FUMIHITO et al., 1994, 1996).  Foi introduzida 
no Brasil na época do descobrimento. Em razão de sua fácil domesticação e de 
programas de melhoramento genético, tornaram-se uma das mais importantes 
fontes econômicas na agropecuária (HELLMEISTER FILHO et al., 2003). 
     A importância das galinhas nativas na produção avícola está relacionada 
com a sustentabilidade do pequeno agricultor (Almeida et al., 2013). São aves 
extremamente adaptadas as condições de criação caipira com pouca exigência 
de manejo e baixo custo, contribuindo para a segurança alimentar das famílias 
rurais (Hailemariam et al., 2010). Além disso, as galinhas nativas mostram-se 
resistentes  ao  calor.  Caracterizam-se  ainda  por  serem  forrageadoras 
excepcionais,  mães  eficientes  (incubação  natural)  e  pela  baixa  de  controle 
sanitário,  representando uma alternativa  para  a agricultura  familiar  (Kaya & 
Yildiz, 2008). 
    O uso de descritores morfológicos resulta em informações importantes para 
o estudo da diversidade fenotípica em programas de conservação de recursos 
genéticos animal. É considerado um método de fácil manuseio e de baixo custo 
(Rhini et al., 2007). Os métodos multivariados têm sido úteis na avaliação de 
dados  morfológicos  em  estudos  com  diversidade.  Objetivou-se  avaliar  a 
diversidade fenotípica existente entre três raças de galinhas nativas utilizando 
dados morfométricos sob análise multivariada.

Material e Métodos
Os  animais  utilizados  foram  provenientes  do  Setor  de  Avicultura  da 

Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia,  situado  no  Campus  de 
Itapetinga-BA.  Os  dados  foram  coletados no  período  de  Janeiro  de  2015. 
Foram utilizadas 89 aves,  machos e fêmeas, de três genótipos de galinhas 
nativas, sendo 24 Caneluda 51 Peloco e 14 Barbuda.

Foram  medidas  as  características  de  comprimento  do  crânio  (CCR) 
largura  do  crânio  (LCR)  comprimento  do  bico  (CB)  largura  do  bico  (LB) 
comprimento do peito (CCP) comprimento da asa (CA) comprimento da coxa 
(CCX) comprimento do peito (CPT) largura do peito (LPT) perímetro do peito 
(PPT) perímetro da coxa (PCX) comprimento da canela (CCL) comprimento do 
pé (CP) peso (PESO). Para as medidas de perímetro, comprimento e largura 
utilizou-se  paquímetro  digital  (precisão  de  0,01mm)  e  fita  métrica.  O  peso 
corporal foi medido com auxílio de balança eletrônica (precisão 5g). 

O banco de dados foi submetido à análise discriminante independente do 
tamanho (ADIT) para a remoção do efeito da variação do tamanho sobre a 
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forma, resultante do uso de animais machos e fêmeas. Os resíduos da ADIT 
foram usados numa análise de importância relativa de caracteres, via método 
de  Singh  (1981),  e  análise  de  variáveis  canônicas,  gerando  o  gráfico  de 
dispersão bidimensional.  Foi aplicado método de agrupamento de otimização 
de Tocher utilizando a distância generalizada de Mahalanobis como medida de 
dissimilaridade. A ADIT foi executada no programa estatístico SAS (versão 9.0). 
A PCA e a análise de agrupamento foram realizadas no programa GENES 
(versão 5.1).

Resultados e Discussão
As  características  de  maior  importância  para  a  variação  entre  os 

genótipos foram, em ordem de maior contribuição, CCP, LCR e CCX. A menor 
contribuição foi  verificada para CB e PPT (Tabela 1).  Estas variáveis foram 
descartadas por serem pouco relevantes para a explicação da variação entre 
os grupos avaliados. A contribuição relativa dos caracteres para a variação total 
é importante, pois permite identificar variáveis pouco informativas que podem 
ser descartadas com o objetivo de melhorar o desempenho das análises (Cruz 
& Carneiro, 2006).  

Tabela 1. Contribuição  relativa  dos  caracteres  para a  variação global  (S.j)  entre  os genótipos  de 
galinhas nativas Caneluda, Barbuda e Peloco utilizando a distância generalizada de Mahalanobis.

Variável S.j Valor (%)
PESO 0,9870 2,44
PPT 0,7942 1,96
LPT 2,9062 7,18
PCX 1,7964 4,45
CCX 4,9464 12,22
LCR 7,1474 17,66
CCP 16,3047 40,29
CB 0,4466 1,10
CA 1,6214 4,00
LB 1,6983 4,20
CP 1,8186 4,49

                    Contribuição relativa dos caracteres para a variação entre as raças de galinha nativas, Caneluda Barbuda 
e Peloco pelo critério de Singh. Peso (PESO) perímetro do peito (PPT)  largura do peito (LPT) perímetro 
da coxa (PCX)  comprimento da coxa (CCX)  largura do crânio (LCR) comprimento do corpo (CCP) 
comprimento do bico (CB) comprimento da asa (CA) largura do bico (LB) comprimento do pé (CP).

A primeira variável canônica explicou 69,84% da variação, enquanto a 
segunda  variável  explicou  30,11%,  assim  as  duas  primeiras  variáveis 
canônicas explicaram quase toda variação entre os genótipos. Este resultado 
possibilitou  a  dispersão  intra  e  intergrupos  representados  em  gráfico 
bidimensional (Figura 1).

Figura 1. Dispersão  gráfica  intra  grupos  em  relação  aos  eixos  cartesianos  estabelecidos  pelas 
variáveis canônicas (VC1 e VC2) obtidas a partir das medidas morfométricas. 
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Peloco            Barbuda              Caneluda

Conclusões
Existe variação fenotípica entre as raças de galinha nativa sendo que a 

raça Peloco apresenta maior variação intra-populacional ressaltando a falta de 
padronização fenotípica para as características morfológicas. A raça Caneluda 
se diferencia da Peloco e da Barbuda por apresentar maior tamanho e peso 
corporal.
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Sistema aquoso bifásico constituído por polietilenoglicol e fosfato de 
potássio

Souza, Gabriela Sena¹, Bonomo, Renata Cristina Ferreira2.

RESUMO

Sistemas aquosos bifásicos (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, sendo que 
a maior concentração de PEG se encontra na fase superior e a maior concentração de 
sal na fase inferior. Logo, este trabalho teve por finalidade apresentar o estudo de 
sistemas aquosos bifásicos compostos pelo polímero polietilenoglicol (PEG), utilizado 
em diferentes massas molares de 2000 g.mol-1 e 4000 g.mol-1; o sal fosfato de sódio e 
água.  Utilizou-se  a  temperatura  constante  de  5°C,  variando  apenas  o  pH,  sendo 
utilizados 6 e 7. Pode-se observar o efeito da massa molar nas binodais, verificando 
um aumento da área bifásica nos sistemas com o PEG de maior massa molar. Em 
relação a variação de pH, este não influenciou de forma significativa o comportamento 
das binodais, ou seja, nem aumentou e nem diminuiu a área bifásica ao variá-lo. As 
linhas de amarração (LA) estudadas apresentam uma grande exclusão do polímero 
em relação ao sal na fase superior, aumentando a hidrofobicidade tanto no aumento 
da  concentração  em  todos  os  sistemas  quanto  no  aumento  da  massa  molar  do 
polímero.  

Palavras-chave: binodais, linha de amarração, massa molar, pH, SAB.

Aqueous systems biphasic formed in sodium phosphate e polyethyleneglicole

ABSTRACT

Aqueous two-phase systems (ABS's) are formed by mixing of three or more chemical 
species that, in certain ranges of composition, pH and / or temperature separated into 
two distinct phases, whose major component is water, with the greatest concentration 
of PEG is in the upper phase and the highest  concentration of salt  is  in the lower 
phase.  Thus,  this  work  aims  to  present  the  study  of  aqueous  two-phase  systems 
composed  by  the  polymer  polyethylene  glycol  (PEG),  used  in  different  molecular 
weight 2000 g mol-1 and 4000 g mol-1; sodium phosphate salt and water. We used a 
constant temperature of 5 ° C, only varying the pH, and used 6 and 7. It can be seen 
the effect of molecular weight on the binodal, verifying an increase in the area of the 
biphasic systems with higher molecular weight PEG. In relation to pH variation does 
not significantly influence the behavior  of  the binodal,  that  is,  neither increases nor 
decreases the biphasic area to vary only pH. The mooring lines (LA) studied showed a 
large deletion in relation to the polymer salt in the upper layer, increased hydrophobicity 
in the higher concentration in all systems in the increase of the molecular weight of the 
polymer.

Keywords: binodal, mooring line, molar mass, pH, SAB.
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INTRODUÇÃO

Sistemas aquosos bifásicos (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  são  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 
sobre  tudo  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).No  entanto,  o 
comportamento de partição das moléculas no SAB ainda é pouco entendido (Rogers 
etal., 1998).

O coeficiente de partição observado é resultado de forças de van der Walls, 
ligações  hidrofóbicas  e  interações  iônicas  das  biomoléculas  com  a  fase  que  as 
circundam (Moreira, et al., in press). Condições para uma boa recuperação e um alto 
fator  de  purificação  têm  sido  obtidas  para  a  maioria  das  moléculas  de  interesse 
industrial, devido a vários estudos experimentais que avaliam o efeito de variáveis tais 
como o tipo do polímero, a massa molar, mudanças de pH, concentração de íons, etc. 
Um dos fatores que conferem a utilização do SAB na partição de biomoléculas é a 
baixa tensão interfacial, quando comparada àquela existente entre uma fase aquosa e 
outra não aquosa. Isto ocorre por ser a água o componente majoritário do sistema 
aquoso bifásico (ALBERTSSON, 1986).

Logo, o objetivo deste trabalho é apresentar o estudo de sistemas aquosos 
bifásicos compostos pelo polímero polietilenoglicol  (PEG),  o sal  fosfato de sódio e 
água, com temperatura igual a 5ºC, variando o pH e a massa molar do PEG.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram  utilizados  neste  experimento  o  polímero  polietilenoglicol  (PEG),  em 
diferentes massas molares de 2000 g.mol-1 e 4000 g.mol-1; o sal fosfato de potássio e 
água. Os equipamentos foram a balança analítica, banho termostático e a BOD. Além 
do uso de tubo de ensaio, béquer, pipeta volumétrica, tubos de plástico com tampas e 
seringa.

Inicialmente preparou-se soluções estoque de PEG 2000 g.mol-1 e 4000 g.mol-1 

e sal, ajustando o pH das soluções para 6 e 7. A concentração da solução de PEG foi 
de 50% m/m, e da solução de sal foi de 25% m/m. 

O  método  da  titulação  foi  utilizado  para  coletar  os  dados  das  curvas  das 
binodais.  Este método consiste em depositar uma quantidade apropriada de solução 
aquosa, seja ela de PEG ou sal, em um tubo de ensaio colocado em um banho à 
temperatura constante. A temperatura foi controlada com uma precisão de ±0,02°C 
utilizando um termostato (TE-184 da TECNAL). Após um tempo determinado para que 
a amostra alcançasse a temperatura constante, gotículas de PEG ou solução de sal 
foram  adicionadas  ao  tubo  de  ensaio  com  pipetado  de  volume  variável  até  esta 
solução ficar turva. 

Na sequência, foi pipetado volume 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. 
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O experimento de equilíbrio de fases foi  realizado para determinar a região 
bifásica  e,  assim  podendo  obter  as  linhas  de  amarração.  Primeiramente,  uma 
quantidade determinada de PEG, sal e água destilada foram misturados e introduzidas 
na BOD durante 24 horas até que as duas fases se separassem completamente. A 
massa de fase superior foi obtida através da balança analítica e a massa debaixo foi 
calculada por diferença. Posteriormente, ambas as composições da fase superior e da 
fase inferior foram calculadas pelo SCILAB.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existe uma relação de exclusão entre o polímero e o sal formador do sistema 
para todos os sistemas analisados. Esta exclusão é comum em todos os sistemas 
aquosos bifásicos formados por polímeros+sal, sendo que a fase superior é composta 
majoritariamente por polímero e água, e a fase inferior é composta principalmente por 
sal  e  água.  O mesmo fenômeno foi  observado por  Regupathiet  al.  (2011)  quando 
estudaram PEG 2000+ [(NH4)2 HC6H5O7], com PEG 1500 para (NH4)2SO4, ZnSO4 
e K2HPO4; e Ferreira e Teixeira (2011) quando estudaram PEG 8000+ NaSO4. 

    

     
FIGURA 2: Diagrama de fases: PEG 2000/4000+ fosfato de potássio + água (ph6) a 
5°C e PEG 2000/4000+ fosfato de potássio + água (ph 7) a 5°C.

As composições de equilíbrio dos SAB’s compostos por PEG 2000 + fosfato de 
potássio (ph 6 e 7) + água, e compostos por PEG 4000 + fosfato de potássio (ph 6 e 7) 
+ água, todos a 5ºC estão apresentadas na figuras 1. Logo pode-se observar que para 
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uma mesma massa molar de PEG com diferentes pH de fosfato de potássio não há 
diferenças nas curvas binodais. Enquanto que, à medida que a massa molar do PEG 
aumenta,  as  curvas  binodais  tornam-se  mais  assimétricas  e  próximas  da  origem, 
deslocando-se  para  a  esquerda,  reduzindo,  portanto,  a  quantidade  de  PEG  e  de 
fosfato necessárias para a formação de um sistema bifásico. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Carvalho (2004) e Graber et al.(2004), os quais justificaram que 
tal comportamento se deve ao fato do aumento da massa molar do polímero provocar 
a  diminuição  da  entropia  de  mistura,  que  por  sua  vez  provoca  a  diminuição  da 
solubilidade do polímero. Assim o polímero torna-se mais hidrofóbico, fazendo com 
que a separação de fases ocorra com uma menor quantidade de componentes. 

De acordo com os resultados obtidos (figura 2), as linhas de amarração (LA) 
estudadas apresentam uma grande exclusão do polímero em relação ao sal na fase 
superior, aumentando a hidrofobicidade tanto no aumento da concentração em todos 
os sistemas quanto no aumento da massa molar do polímero. Além disso, pode ser 
observado que a quantidade de água diminui à medida que aumenta a concentração 
do polímero, ocorrendo uma solvatação da água. A água expulsa da fase superior irá 
para a fase inferior, havendo uma interação com o sal.

 

FIGURA 2: Linhas de amarração dos diagramas de fases:  PEG 2000+ fosfato  de 
potássio + água (ph 6) a 5°C e PEG 4000+ fosfato de potássio + água (ph 6) a 5°C.

CONCLUSÃO

Sistema aquoso bifásico  formado por  PEG e sal  é  utilizado por  apresentar 
rápida  separação  de  fases,  baixo  custo  e,  sobretudo,  elevada  seletividade  na 
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separação  de  moléculas  com  base  na  solubilidade.  Conseguiu-se  observar,  que 
quanto maior a massa molar de PEG maior a região bifásica do sistema. Constatou-
se, também, que o comportamento das binodais continuou o mesmo ao variar o pH do 
sistema.
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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE FILTROS PARA ÁGUAS CINZA EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TERRITÓRIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA – BAHIA.¹

Hugo Caires Luz², Valdemiro Conceição Júnior³, Anelita de Jesus Rocha², Jamily da Silva 
Fernades², Rummenigge Santos².

Resumo
Este  trabalho  discute  o  processo  de  implantação  de  filtros  para  água  cinza  e  as 
vantagens  na  utilização  desta  para  a  produção  de  hortaliças  em  canteiros  em 
propriedades de remanescentes de quilombos, analisando sua importância diante dos 
moradores  das comunidades.  Dentre as atividades realizadas para a execução do 
projeto foi possível desempenhar a entrega de parte dos materiais recebidos (areia, 
brita, conexões, canos, lona e tela antiofídica) para a construção dos filtros de águas 
cinza nas comunidades de Água Doce – Anagé; Quenta Sol – Tremedal; Laginha – 
Piripá;  Lagoa  do  João  –  Poções  e  Tiagos  –  Ribeirão  do  Largo.  As  demais 
comunidades não receberam os materiais  devido os mesmos (brita  e areia)  terem 
sidos usados para pequenas obras de infraestrutura no campus da universidade. Os 
atrasos na chegada dos materiais do projeto e a dificuldade de acesso ao transporte 
dificultaram  a  execução  dos  trabalhos  nas  demais  comunidades.  Em  função  das 
dificuldades citadas foi possível realizar a construção do filtro apenas na comunidade 
de Água Doce – Anagé. Nessa ocasião foi possível contar com o apoio e o interesse 
dos membros da comunidade, participando efetivamente do processo de construção 
do  filtro.  A realização  desse  trabalho  foi  visto  pelos  moradores  como  uma  forma 
bastante alternativa na obtenção de água para a produção de hortaliças,  já  que a 
região é bastante castigada pela seca e não possuir outra forma de obtenção de água 
que não seja do reaproveitamento da que possui.

 

Palavras Chave: Agricultura familiar, Quilombos, Reaproveitamento.

PROCESS OF DEPLOYING FILTERS FOR GREY WATERS IN 
QUILOMBOLAS COMMUNITIES IN THE TERRITORY OF VITÓRIA DA 

CONQUISTA-BAHIA
Abstract
This paper discusses the process of deploying filters for grey water and the 
advantages in using this for vegetable production in construction sites in the 
remaining properties of quilombos, analyzing its importance on the residents of 
the communities. Among the activities carried out for the implementation of the 
project it was possible to perform the delivery of part of the received materials 
(sand, gravel, connections, pipes, canvas and m. velutina antiophidic screen) 
for the construction of grey water filters in the communities of Freshwater – 
Anagé;  Quenta  Sun-Tremedal;  Laginha  –  Piripá;  John  pond  –  potions  and 
Tiagos  –  Ribeirão  do  Largo.  The  other  communities  have  not  received  the 
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materials  due  the  same  (gravel  and  sand)  have  been  used  for  small 
infrastructure works on the campus of the University. Delays in arrival of project 
materials and the difficulty of access to the transport hampered the execution of 
works in other communities. In the light of the difficulties cited was possible to 
carry out the construction of the filter only in freshwater community-Anagé. At 
that time it  was possible to count on the support  and interest of community 
members, participating effectively in the process of construction of the filter. This 
work was seen by residents as an alternative way to obtain water for vegetable 
production, since the region is quite burdened by drought and has no other way 
of obtaining non-water reuse of that has
Keywords: agriculture, quilombos, reuse.
Introdução

A  disponibilidade  de  água  é  motivo  de  preocupação  tanto  para  o 
presente  quanto  para  as  futuras  gerações.  Para  Mota  et  al.  (2007),  a 
disponibilidade  de  água  depende  de  vários  fatores,  como  o  aumento  do 
consumo,  principalmente  em  atividades  na  agricultura,  indústria  e 
abastecimento  humano,  as  que  utilizam  mais  água;  poluição  das  fontes 
hídricas  e  degradação  causada  no  ambiente.  Esse  cenário  aponta  para  a 
necessidade de adotar medidas de reaproveitamento da água, para garantir a 
sua disponibilidade. 

O reuso de águas constitui  uma prática  a  ser  incentivada em várias 
atividades humanas (MOTA et al., 2007), especialmente na agricultura, como 
forma de reciclagem de nutrientes e de água. León e Cavallini (1999), afirmam 
que  a  água  cinza  tratada  constitui  adubos  naturais  para  a  produção  de 
alimentos, podendo elevar a produção agrícola, e consequentemente, o retorno 
econômico.

Através de convênio entre  o Ministério  da  Educação e a  UESB está 
sendo  executado  o  programa  de  extensão  Estratégias  para  Indução  ao 
Desenvolvimento  Rural  Sustentável  através  do  Fortalecimento  Comunitário 
com Base na Produção Agroecológica dos Agricultores Familiares no Território 
de  Vitória  da  Conquista  –  Bahia,  que  tem parte  das  ações  realizadas  em 
comunidades quilombolas de 16 dos 24 municípios do TVC.

Diante do exposto, a realização do trabalho objetivou proporcionar uma 
forma  economicamente  viável  de  reaproveitamento  de  água,  através  da 
construção de filtros simples, visto que se trata de regiões com grade carência 
de água, dificultando assim qualquer forma possível de agricultura.

Material e Métodos

Em  conjunto  com  a  equipe  executora  do  programa  de  extensão 
Estratégias  para  Indução ao Desenvolvimento Rural  Sustentável  através do 
Fortalecimento Comunitário com Base na Produção Agroecológica, e Apoio à 
Comercialização  dos  Agricultores  Familiares  no  Território  de  Vitoria  da 
Conquista  –  Bahia,  o  presente  trabalho  realizou  atividades  para  que  se 
efetivasse a construção dos filtros nas comunidades quilombolas.
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Foi realizada a entrega de parte dos materiais recebidos (areia, brita, 
conexões, canos, lona e tela antiofídica) em cinco comunidades quilombolas, 
sendo Água Doce – Anagé; Quenta Sol – Tremedal; Laginha – Piripá; Lagoa do 
João – Poções e Tiagos – Ribeirão do Largo;  as demais comunidades não 
receberam os  materiais  devido  parte  dos  mesmos  terem sido  usados  pela 
Prefeitura  de  Campus  da  UESB.  O  transporte  utilizado  na  entrega  dos 
materiais  foi  o  caminhão  baú  da  universidade;  em  função  desse  mesmo 
caminhão atender aos três campi se tornava quase impossível realizar mais de 
duas viagens por mês.

Devido o difícil acesso à maioria das comunidades os materiais foram 
entregues na sede da associação, visto que seria impossível realizar a entrega 
em todas as casas dos moradores contemplados com a construção dos filtros.  
A presidente de cada associação se encarregou de escolher a casa onde seria 
realizada a construção do primeiro filtro, na qual ocorreria uma oficina onde 
todos  pudessem  aprender  as  etapas  de  construção  do  filtro,  bem  como 
algumas práticas de manutenção do mesmo.

Resultado e discussões 

Devido às  dificuldades da Instituição para aquisição de todo material 
necessário  para  a  montagem  dos  filtros  nas  comunidades  até  o  presente 
momento,  os  filtros  e  os  canteiros  de  hortaliças  propostos  pela  equipe  de 
extensão ainda não foram instalados em todas as comunidades, ocasionando 
assim um atraso no cronograma da pesquisa. Diante das limitações foi possível 
realizar  apenas a  construção de um filtro  na  comunidade de Água Doce – 
Anagé.  Nessa  ocasião  foi  possível  contar  com  o  apoio  e  o  interesse  dos 
membros  da  comunidade,  participando  efetivamente  do  processo  de 
construção do filtro.

 A realização desse trabalho foi visto pelos moradores como uma forma 
bastante alternativa na obtenção de água para a produção de hortaliças, já que 
a região é bastante castigada pela seca e não possuir outra forma de obtenção 
de  água  que  não  seja  a  do  reaproveitamento  da  que  possui  para  as 
necessidades básicas diárias. Então a construção dos filtros nas comunidades 
despertou o interesse dos moradores, onde além de produzir para o consumo 
das famílias poderá comercializar o excedente da produção, contribuindo assim 
para a complementação da renda familiar. 

Na  comunidade  de  Lagoa  do  João  –  Poções,  as  ações  do  projeto 
despertaram o interesse dos membros da comunidade, que realizaram uma 
viagem à cidade de Caraúbas, no Rio Grande do Norte,  para conhecer um 
projeto chamado BIOÁGUA. Esse projeto também faz a reutilização de águas 
cinza através de filtros, para posterior utilização na produção de hortaliças. A 
comunidade foi  contemplada com a instalação de dois  filtros,  além de uma 
oficina completa sobre a construção e o funcionamento do sistema.
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Para aumentar o conhecimento de como construir estes filtros, e sua 
eficácia na reciclagem da água, foi montado um na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. Para sua implantação 
utilizou-se de brita 01 e brita 00, areia e tubos de PVC. Por conta da dificuldade 
em obter quantidade de água cinza (provenientes de pia de cozinha) suficiente 
para encher o filtro de 1 m3, os testes iniciais ainda não foram realizados.

Conclusões 
 
Os resultados apresentados indicam a importância de incentivar estas 

famílias  a  aumentar  suas  produções  de  hortaliças,  bem como  às  que  não 
possuem dar início a pratica, visto que essa cultura permite uma boa produção 
durante  todo o  ano  com baixo  consumo de água.  Com a implantação dos 
filtros, toda a água gasta com a produção será fruto do reaproveitamento da 
água proveniente das pias de cozinha.
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Resumo:  Objetivou-se  avaliar  os  efeitos  de  diferentes  doses  de  adubação 
nitrogenada  em  pastagens  de  Brachiaria  brizantha  cv.  Marandu  sobre  a 
produção de forragem e desempenho de vacas leiteiras, de acordo com as 
respostas  produtivas  nas  diferentes  estações  do  ano.  O  experimento  foi 
realizado na fazenda Paulistinha, situada no município de Macarani, BA. Os 
tratamentos consistiram em uma área testemunha e quatro níveis de adubação 
nitrogenada: 0; 75; 150; 225, com cada tratamento apresentando 4 áreas de 
repetições.  As  unidades  experimentais  corresponderam a  20  piquetes,  com 
área  de  0,6  hectare,  distribuídos  em  um  delineamento  inteiramente 
casualizado. Foram mensurados a disponibilidade, oferta de forragem, taxa de 
lotação e produção de leite. A adubação nitrogenada aumentou em números 
absolutos  a  produção  de  forragem  em  todas  as  estações  do  ano  e  os 
resultados  referentes  ao  desempenho  de  vacas  leiteiras  apresentaram-se 
positivos com os níveis utilizados. 

Palavras-chave: desempenho, oferta de forragem, vacas leiteiras. 

Milk production in  Brachiaria brizantha  pasture under incrising doses of 
nitrogenous fertilization.

Abstract:  The  objective  was  to  evaluate  the  effects  of  different  doses  of 
nitrogen fertilization in pastures of Brachiaria brizantha cv. Marandu, on forage 
production  and  performance  of  dairy  cows,  according  to  the  productive 
responses in different seasons. The trial was conducted in Paulistinha farm in 
the Macarani city, BA. Treatments consisted of a control area and four levels of 
fertilization  nitrogen:  0;  075;  150;  225,  with  each  treatment  areas  having  4 
replicates. The experimental units accounted for 20 paddocks, with an area of  
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0.6 hectare, distributed in a completely randomized design. They measured the 
availability  of  forage  supply,  stocking  rate  and  milk  production.  Nitrogen 
fertilization increased, in absolute numbers, forage production, in all seasons of 
the year. The results for performance of the dairy cows were positive with the 
levels used.
 Key words: performance, forage allowance, dairy cows.

 Introdução 

A  pecuária  do  Brasil  tem  como  base  de  sustentação  as  pastagens,  porém,  a 
produtividade e consequente lucratividade obtidas pela maioria dos pecuaristas são 
consideradas baixas, tendo em vista o grande potencial da atividade no país. Dentre 
as  possibilidades  para  tornar  a  pecuária  mais  sustentável,  competitiva  e  rentável, 
juntamente  com  outras  estratégias  de  manejo,  adubação  nitrogenada  é  requisito 
fundamental  para  manter  a  sustentabilidade,  com altas  produtividades,  oferecendo 
alimento de qualidade para o rebanho (Primavesi et al., 2006) sem causar danos ao 
meio  ambiente  (Fonseca  et  al.,  2008).  As  baixas  produtividades  das  pastagens 
brasileiras são, de certa forma, reflexo da maneira extrativista e pouco intensificada de 
exploração em que os atuais sistemas de produção se encontram. Nos últimos anos, 
percebe-se a busca por mudança do cenário pouco intensivo, e por consequência, a 
manutenção e melhoria da fertilidade do solo vêm como fator auxiliar a este tipo de 
exploração.  A adubação  do  solo,  principalmente  a  nitrogenada,  pode  viabilizar  a 
exploração da pastagem, pelo simples fato do nitrogênio ser um dos elementos mais 
exigidos pelas plantas forrageiras e que, quando disponibilizado, pode fazer com que 
melhores índices de produtividade sejam atingidos. Objetivou-se avaliar os efeitos de 
diferentes doses de adubação nitrogenada em pastagens de Brachiaria brizantha cv. 
Marandu sobre a produção de forragem e desempenho de vacas leiteiras, de acordo 
com as respostas produtivas nas diferentes estações do ano.

Material e métodos 

A pesquisa foi realizada na fazenda Paulistinha, situada no município de Macarani. A 
área foi submetida a 5 tratamentos, os quais foram implementados da seguinte forma: 
tratamento 1 = não havia nenhum tipo de correção e adubação; tratamento 2 = havia 
somente correção em relação ao fósforo(P) e ao potássio(K); tratamento 3 = corrigiu 
com  PK  e  adubou  com  uma  dose  de  75  kg  de  nitrogênio(N)  por  hectare  (ha);  
tratamento 4 = PK e uma dose de 150 kg de N/ha e o tratamento 5 = PK e uma dose  
de 225 kg de N/ha. As unidades experimentais corresponderam a 20 piquetes com 
área de 0,6 hectare (ha). O experimento teve duração de 12 meses, e cada período foi 
dividido  conforme  as  estações  do  ano,  começando  no  inverno  e  terminando  em 
outono. Para cada período de avaliação, foram colhidas três amostras por unidade 
experimental de forragem, em pontos que representavam a condição média do pasto, 
sendo o corte realizado 5 cm acima da superfície do solo, coletando todo o material 
contido em um quadrado com 0,25 m2. Foi realizada a coleta do pasto através do 
pastejo simulado, coletando o pasto no extrato consumido, simulando a composição 
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real da dieta volumosa do animal. A produção de leite foi avaliada em cada estação, 
sendo  realizadas  duas  ordenhas  diárias,  os  controles  leiteiros  eram  feitos 
mensalmente,  com  a  produção  de  leite  por  área,  levando-se  em  consideração  a 
produção de leite individual e a taxa de lotação da pastagem, o leite foi pesado em 
balança digital de capacidade para 30 kg. A produção de leite corrigida (PLC) para 
3,5% de gordura foi estimada de acordo o modelo proposto por Sklan et al. (1992), 
pela seguinte equação: PLC={(0,432 + 0,1625)x %EEL}xPL Em que, PLC = Produção 
de leite corrigido para 3,5% de gordura, %EEL = Teor de extrato etéreo do leite e PL = 
Produção de leite em kg/dia. Os resultados foram avaliados por meio de análises de 
variância (ANOVA) e de regressão a 5% de probabilidade. Para comparar o tratamento 
testemunha  com os  níveis  crescentes  de  adubação  nitrogenada  com correção  de 
fósforo e potássio, utilizou-se o teste de Dunnett a 5% de probabilidade, empregando o 
Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG (Ribeiro Jr., 2001).

Resultados e discussão 

Não houve diferença significativa entre o tratamento testemunha (sem correção de 
PK+0) e os demais tratamentos (com correção de PK+N) para a disponibilidade de 
matéria seca durante as estações (tabela 1).  No inverno e na primavera as doses 
crescentes de adubação nitrogenada utilizadas não influenciaram na disponibilidade 
de MS das pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu, o que pode ser justificado 
pela baixa ocorrência de chuvas.  Durante o verão,  não foi  verificado efeito para a 
disponibilidade de matéria seca (MS) nos tratamentos avaliados, sugerindo que o teor 
de nutrientes existentes no solo foi suficiente para o crescimento da gramínea, apesar 
do uso de diferentes níveis de adubação. Em valores absolutos,  pode-se observar 
que,  nos  tratamentos  com  maiores  níveis  de  nitrogênio  (N),  houve  um  crescente 
percentual de MS disponível, esse fato pode ser devido às oscilações que acontecem 
de temperatura e índice pluviométrico ao longo do verão. No outono, para cada 1 kg 
de  N  aplicado,  houve  aumento  de  6,39  kg  de  MS  por  hectare  (ha).  A  maior 
disponibilidade  de  forragem  obtida  nos  tratamentos  com  os  maiores  níveis  de 
adubação  nitrogenada  pode  ser  atribuída  principalmente  aos  efeitos  do  N,  que 
promovem significativo aumento nas taxas das reações enzimáticas e no metabolismo 
das plantas (Vitor et  al.,  2009). As boas condições edafoclimáticas e pluviosidades 
apresentadas na estação do outono, podem ter contribuído para estes aumentos da 
disponibilidade de MS da forragem. Outro aspecto a se levar em consideração, além 
da importância do N, é o seu efeito residual, podendo o verão, estação que antecedeu, 
ter contribuído nesses resultados.

Na Tabela 2, identificou-se que a adubação nitrogenada, utilizando 150 e 225 kg de 
N/ha,  tem maior produção de leite por área no verão,  ou seja em kg por hectare, 
quando comparado ao tratamento que não houve correção e adubação. No outono, 
para  a  produção  de  leite  por  área,  expressa  em  kg  por  hectare,  houve  efeito 
quadrático  ,  com  ponto  de  máximo  21,29  kg/ha  no  nível  de  140  kg  de  N/ha, 
identificando que a adubação nitrogenada, utilizando 150 kg de N/ha, indicava uma 
maior produção em kg de leite nesse nível, quando comparado principalmente ao que 
não  houve  correção  com  fósforo  e  potássio,  nem  nenhum  nível  de  adubação 
nitrogenada.
No inverno, não houve diferença significativa entre os tratamentos, entretanto, a PLc 
(kg/ha),  nos níveis de PK+75, PK+150 e PK+225 kg de N/ha, foram superiores ao 
tratamento  sem correção.  Verifica-se  que  a  produção  de  leite,  na  primavera,  não 
diferiu entre os tratamentos, isso pode ser consequência da disponibilidade de MS, 
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que teve uma média de 1.450,65 kg/ha nesse período, e do baixo índice pluviométrico 
apresentado no início da estação.

Conclusão

 A adubação nitrogenada aumentou em números absolutos a produção de forragem 
em todas as estações do ano e os resultados referentes ao desempenho de vacas 
leiteiras apresentaram-se positivos com os níveis utilizados.
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RESUMO
Fenologia é o estudo das fases ou atividades do ciclo de vida de plantas ou 
animais  e  sua  ocorrência  temporal  ao  longo  do  ano,  que  contribui  para  o 
entendimento dos padrões reprodutivos e vegetativos. Este trabalho teve como 
objetivo o estudo da fenologia e dinâmica de crescimento das espécies Sapium 
glandulatum (Vell.)  Pax e  Rollinia  sylvatica (A.  St.-Hil.)  Martius.  Os estudos 
foram  conduzidos  em  um  fragmento  de  Floresta  Estacional  Decidual,  no 
campus  da  Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia.  Os  dados 
fenológicos foram coletados quinzenalmente, de outubro de 2013 a julho de 
2014,  e  os  da  dinâmica  de  crescimento  no  início  e  final  do  período  de 
amostragem. Os dados de precipitação, temperatura e umidade relativa foram 
obtidos na Estação Climatológica de Vitória da Conquista - BA (INMET/MAA). A 
metodologia utilizada para avaliar eventos fenológicos foi a de Fournier (1974),  
que é baseada na caracterização das fenofases (floração, floração em botão, 
frutos,  frutos  verdes,  frutos  maduros,  queda  das  folhas  e  brotação)  e  na 
intensidade das mesmas. Os períodos definidos para as fenofases de ambas 
as  espécies  apresentaram-se  como  altamente  sincrônicas  apenas  para  o 
evento de queda foliar. A floração e frutificação foram classificadas como pouco 
sincrônicas para a espécie  Rollinia sylvatica,  assim como a brotação para a 
espécie  Sapium  glandulatum.  Ambas  as  espécies  não  apresentaram 
crescimento significativo em altura, e  o aumento  no valor  de incremento não 
chegou a 10%.

Palavras-Chave: fenofase,  Mata  de  Cipó,  Rollinia  sylvatica, Sapium 
glandulatum.
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PHENOLOGY AND DYNAMIC GROWTH OF TWO TREE SPECIES IN 
DECIDUOUS FOREST IN VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

ABSTRACT

Phenology is the study of phases or activities of the life cycle of plants and 
animals and their temporal occurrence throughout the year, which contributes to 
the  understanding  of  reproductive  and  vegetative  cycle  patterns.  This  work 
aimed  to  study  the  phenology  and  growth  dynamics  of  species  Sapium 
glandulatum (Vell.) Pax and Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Martius. The studies 
were conducted in a fragment of deciduous forest, in the State University of 
Southwest  Bahia  campus.  Phenological  data  were  collected  biweekly  from 
October 2013 to July 2014, and the growth dynamics at the beginning and end 
of  the  sampling  period.  The  data  of  precipitation,  temperature  and  relative 
humidity were obtained from the Climatological Station Vitória da Conquista - 
BA (INMET/MAA). The methodology used to assess phenological events was to 
Fournier  (1974),  which  is  based  on  the  characterization  of  phenophases 
(flowering, flowering buds, fruit, green fruit, ripe berries, fall leaves and budding)  
and intensity of the same periods defined for phenophases of both species were 
presented as highly synchronous only for the event in leaf fall. Flowering and 
fruiting were classified as synchronous bit for Rollinia sylvatica species, as well 
as  shooting  for  the  species  Sapium glandulatum.  Both  species  showed  no 
significant increase in height, and the increase in the amount of increase did not 
reach 10%.

Kewords: phenophase, Vine Forest, Rollinia sylvatica, Sapium glandulatum.

INTRODUÇÃO
Fenologia é o estudo das fases do ciclo de vida de plantas ou animais e 

sua ocorrência temporal ao longo do ano, contribuindo para o entendimento 
dos padrões reprodutivos e vegetativos (MORELLATO, 1995), e das causas de 
sua ocorrência em relação às forças seletivas bióticas e abióticas. 

As informações fenológicas são valiosas do ponto de vista botânico e 
ecológico, possibilitando melhor compreensão sobre a biologia das espécies e 
a dinâmica complexa dos ecossistemas florestais (ALENCAR, 1994; FRANKIE 
et al., 1974). Fatores fisiológicos também podem influenciar a sazonalidade da 
floração  e  frutificação  (PRIMACK,  1985a  apud PEDRONI,  2002).  O  ciclo 
reprodutivo  das  plantas  pode  ser  afetado  pela  quantidade  de  nutrientes 
disponíveis no solo (ZAGT, 1997 apud PEDRONI, 2002) e quando a deficiência 
de  recursos  torna-se  acentuada  em  função  de  frutificações  anteriores,  um 
padrão  supra-anual  de  frutificação  pode  ser  observado  (FLOWERDEW  & 
GARDNER, 1978 apud PEDRONI, 2002).

Segundo  Lorenzi  (2000),  a  espécie  Sapium  glandulatum (Vell.)  Pax 
pertence à família Euphorbiaceae e é conhecida vulgarmente como leiteiro. É 
uma espécie de porte arbustivo-arbóreo, e de comportamento decíduo. 

A  espécie  Rollinia  sylvatica (A.  St.-Hil.)  Martius  pertence  à  família 
Annonaceae,  e  sua  forma biológica  ocorre  em arbusto,  arvoreta  ou  árvore 
perenifólia. Ocorre em solos úmidos, permeáveis, de fertilidade química média 
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a  alta,  profundos,  de  textura  argilosa  ou  arenosa.  Contudo,  pode  suportar 
outros tipos de solos devido à sua grande rusticidade (LORENZI, 2000).

Os  objetivos  deste  trabalho  foram  analisar  fenologia  e  dinâmica  de 
crescimento  das  espécies  Rollinia  sylvatica e Sapium  glandulatum, 
correlacionando com a sazonalidade climática. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Fenologia
Para observar os eventos fenológicos foram selecionados 10 indivíduos 

para cada uma das espécies, com diâmetro à altura do peito (DAP) maior que 
10 cm. Suas fenofases foram avaliadas quinzenalmente com o auxílio de um 
binóculo.  A  fenologia  foi  estudada  de  acordo  com  as  fenofases  floração, 
frutificação  e  mudança  foliar.  Estes  fenômenos  tiveram  sua  amplitude 
representadas por números na ficha de campo, de acordo com as categorias 
semi-quantitativas de Fournier (1974). 

Para análise de sincronismo fenológico foi usado o método proposto por 
Fournier (1974), onde foi considerado evento fenológico assincrônico (< 20 % 
de indivíduos na fenofase); pouco sincrônico ou sincronia baixa (de 20 a 60 % 
de indivíduos na fenofase) e sincronia alta (> 60 % de indivíduos na fenofase). 

Foram coletados os dados de temperatura e precipitação para que se 
pudesse correlacionar as fenofases ao clima.

Dinâmica de crescimento
Para avaliar a dinâmica de crescimento em altura e em diâmetro dos 

indivíduos, foi medido o diâmetro à altura do peito (DAP) e a altura anualmente 
(em julho de 2014 e em agosto de 2015). A medida do diâmetro foi tomada com 
auxílio de fita diamétrica.  Para obter  os valores de altura com precisão,  foi 
utilizado um hipsômetro eletrônico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espécie  Sapium glandulatum obteve uma alta  taxa de queda foliar 

entre os meses de agosto e novembro, chegando a 95 % no mês de agosto de 
2014. Isso ocorreu no período seco, em que a precipitação não chegou a 10 
mm. Segundo Amorim et al. (2009), a queda das folhas está relacionada não só 
à precipitação, mas também à reserva hídrica no solo,  que pode aprazar a 
disponibilidade  de  água  para  as  plantas  por  diferentes  períodos,  causando 
maior  variabilidade  na  comunidade.  No  mês  de  dezembro,  quando  a 
precipitação  atingiu  o  seu  pico,  a  queda  foliar  caiu  em  mais  de  50  %, 
apresentando um valor baixo até o mês de março, e logo no mês de abril, 
quando a precipitação voltou a diminuir, a queda foliar atingiu novamente um 
valor alto, de 92,5 %. 

A brotação foi  irregular  durante todo o período e atingiu  um pico  de 
apenas  15  %  de  amplitude  no  mês  de  novembro,  período  em  que  a 
precipitação  atingiu  seu  pico.  A floração  foi  observada  entre  os  meses  de 
agosto e dezembro, atingindo seu pico no mês de outubro (52,5 %). Esse fator 
pode estar relacionado à umidade relativa do ar, que atingiu seu menor valor 
nesse período (63,7 %). 
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A frutificação iniciou no mês de dezembro, prolongando-se até março, e 
chegou a uma amplitude de 15 %. Esta foi considerada pouco sincrônica, o que 
pode ser justificado pela ausência de precipitação no final do mês de janeiro e 
no início de fevereiro. Esses resultados contrastam com Moraes (2011), que 
em seu estudo sobre fenologia de algumas espécies da Chapada Diamantina – 
Ba, observou que a espécie Sapium glandulatum apresentou floração curta, e 
que a frutificação não ocorreu em seu período de observação.

A queda foliar foi altamente sincrônica, já a brotação e a floração foram 
pouco sincrônicas, pois não chegaram a 60 % cada uma.

Figura  1.  Sincronia  fenológica  quinzenal  para  queda  foliar,  brotação,  floração  e  frutificação  da  espécie  Sapium 
glandulatum (Vell.) Pax em Floresta Estacional Decidual de Vitória da Conquista, BA.

A espécie  Rollinia  sylvatica teve  sua  amplitude  de  queda  foliar  em 
níveis altos, chegando a quase 100 % entre os meses de agosto e novembro 
de 2014 e no mês de julho de 2015, período em que houve um baixo índice de 
precipitação. Entre os meses de dezembro de 2014 e maio de 2015, período 
em que a precipitação sofreu um aumento, a queda foliar decresceu, chegando 
ao máximo de 43 % de amplitude. A brotação obteve valores baixos durante 
todo o período de observação, sendo que o único valor alto ocorreu no mês de 
novembro, com 60 % de amplitude, período em que a precipitação atingiu seu 
pico. 

Quanto à sincronia, a queda foliar foi altamente sincrônica, pois todos 
os indivíduos apresentaram a fenofase em todo o período de observação. A 
brotação foi considerada altamente sincrônica no mês de novembro, pois 90 % 
dos  indivíduos  apresentaram  a  fenofase;  e  pouco  sincrônica  nos  demais 
meses. A floração foi observada entre os meses de agosto e novembro de 2014 
e nos meses de março e abril de 2015, obtendo o valor máximo de 17,5 % de 
amplitude,  que  podem  estar  relacionados  aos  baixos  valores  de  umidade 
relativa.

A frutificação ocorreu do mês de agosto de 2014 até janeiro de 2015, 
chegando  ao  pico  de  20  %  de  amplitude,  que  também  podem  estar 
relacionados aos valores de umidade relativa que foram baixos nos meses de 
agosto a outubro de 2014.  Campos (2007), afirmou que durante dois anos, a 
espécie  apresentou  estabilidade  em  seu  comportamento  fenológico,  e  os 
indivíduos  apresentaram  uma  alta  sincronia,  com  relação  à  floração  e 
frutificação.  No  entanto,  resultado  diferente  foi  encontrado  no  presente 
trabalho,  pois  tanto  a  floração  quanto  a  frutificação  se  mostraram  pouco 
sincrônicas, chegando a apenas 20 e 60 %, respectivamente, durante todo o 
período.

Figura 2. Sincronia fenológica quinzenal para queda foliar e brotação da espécie Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Martius 
em Floresta Estacional Decidual de Vitória da Conquista, BA.

Com relação ao crescimento,  tanto os indivíduos da espécie  Sapium 
glandulatum quanto os da Rollinia sylvatica não apresentaram um crescimento 
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significativo, apresentando valores muito próximos aos coletados no início da 
pesquisa.

CONCLUSÕES
Os  períodos  definidos  para  as  fenofases  de  ambas  as  espécies 

apresentaram-se como altamente sincrônicas apenas para o evento de queda 
foliar. A floração e frutificação foram classificadas como pouco sincrônicas em 
ambas  as  espécies,  assim  como  a  brotação  para  a  espécie  Sapium 
glandulatum.
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Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da adição de ureia, na presença ou não 
de uma fonte de uréase, no valor nutritivo do bagaço de cana-de-açúcar e nas 
perdas  do  material  ensilado.  O  delineamento  experimental  foi  inteiramente 
casualizado em arranjo fatorial (4 x 2), com quatro repetições  totalizando 40 
unidades experimentais. Os fatores avaliados foram níveis de uréia (2, 4, e 6% 
da  matéria  seca),  níveis  de  urease  (presença,  2,0%  da  matéria  seca,  e 
ausência). O bagaço foi armazenado em silos de PVC com capacidade para 
5,3 L abertos depois de 100 dias de amonização. Foram analisados teores de 
MS, PB, FDN, FDA e lignina, bem como, PG e IRMS. O aumento das doses de 
ureia no processo de amonização do bagaço de cana-de-açúcar implicou em 
redução dos teores de FDN, FDA, lignina, e aumento dos teores de MS e PB 
(P<0,05). Já as PG e IRMS não apresentaram diferença significativa (P>0,05).
 
Palavras-chave: Qualidade, uréase, redução. 

Amonization of raw sugarcane bagasse using urea: losses and 
composition

Abstract: This  study  aimed  evaluate  the  effect  of  additions  of  urea  in  the 
presence or absence of a source of urease, the nutritional value of sugarcane 
bagasse and in the losses of the ensiled material.  The experimental  design 
used  was  completely  randomized  design  in  factorial  arrange  (4x2)  with 
repetitions totaling 40 experimental units. The evaluated factors were: (2, 4 and 
6% or the dry matter and absence). The bagasse was stored in silos of PVC 
with capacity for 5,3 L opened and after 100 days of ammonization. There was 
analyzed the levels of dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent 
fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), and lignin, just like loss gases (LG) and 
index of reconvening dry matter (IDMR). The increase of doses of urea in the 
process of ammonization of the sugarcane bagasse reduced the levels of NDF, 
ADF and increase of DM and CP levels (P<0,05). The LG and IDMR did not 
show significant differences.
Keywords: Quality, urease, reduction.
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Introdução
O bagaço de cana-de-açúcar, é um subproduto da produção de açúcar, alcool e 
cachaça, que pode ser utilizado na alimentação de ruminantes, tendo em vista, 
sua alta disponiblidade, principalmente no período seco do ano. 
A composição  básica  da parede  celular  que compõe o  baçaço de  cana,  é 
formado de celulose, hemicelulose e lignina, apresentando uma fibra de baixa 
difestibilidade, principalmente pelo alto conteúdo de lignina. Este fator, forma 
uma barreira física impedindo a degradação dos microrgamismos, o que interfe 
diretamente  no  consumo  voluntário,  resultando  em  uma  menor  taxa  de 
passagem ruminal e consquentemente um menor desempenho do animal.
Uma alternativa para melhorar a qualidade do bagaço de cana, é o tratamento 
quimico usando a ureia em razão de ser de fácil aplicação e não poluir o meio 
ambiente. Na presença da enzima urease fornecida com a inclusão de soja 
grão,  a  amônia  é  liberada  podendo  atuar  diretamente  sobre  a  fibra  em 
detergente  neutro,  principalmente  sobre  a  hemicelulose,  causando 
solubilização parcial deste composto. Outro efeito marcando, é o aumento dos 
compostos  nitrogenados,  tendo  em  vista,  que  a  cana  possui  baixa 
diponibilidade  desse  nutriente,  o  que  impede  a  multipicação  dos 
microrganismos ruminais.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido no Laboratório de Forragicultura e Pastagem, da 
Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia,  Campus  Juvino  Oliveira, 
localizada no município de Itapetinga, Bahia.
Como material para o tratamento químico foi utilizado o bagaço de cana-de-
açúcar  proveniente  de  uma  capineira  implantada  na  Fazenda  Bela  Vista, 
município de Encruzilhada, Bahia. 
No momento da ensilagem, o bagaço apresentou 50% de matéria seca, sendo 
picado  em  picadoura  estacionaria.  Antes  da  adição  de  uréia  ao  bagaço, 
coletou-se  uma  amostra  do  bagaço,  para  avaliação  de  sua  composição 
químico-bromatológica. A ureia correspondente a cada dose de inclusão e os 
grãos de soja moídos foi misturada ao bagaço e em seguida, procedeu-se à 
homogeneização
O delineamento  experimental  adotado  foi  o  inteiramente  casualizado  (DIC), 
sendo representado por um fatorial 2 x 4, com e sem fonte de uréase (soja grão 
moída), 2% com base na matéria seca, quatro níveis de inclusão de ureia  0, 2,  
4 e 6% com base na matéria seca e cinco repetições totalizando 40 unidades 
experimentais. Os tratamentos estão dispostos da seguinte forma: T1 - bagaço 
sem fonte de uréase e sem uréia, T2- sem fonte de uréase e 2% de ureia, T3 -  
sem fonte de uréase e 4% de ureia, T4 - sem fonte de uréase e 6% de ureia, 
T5 – 2% fonte de uréase e 0% de ureia, T6 – 2% fonte de uréase e 2% de 
ureia, T7 – 2% fonte de uréase e 4% de ureia, T8 – 2% fonte de uréase e 6% 
de ureia.
Para o tratamento do bagaço foram utilizados silos experimentais de cloreto de 
polivinila – PVC, com dimensões de 50 cm de altura por 10 cm de diâmetro, 
providos de tampa com válvula de Bunsen. Foi também utilizado 1 kg de areia  
no fundo de cada silo, para captar o efluente gerado durante o processo. As 
medidas de perdas foram mesuradas por ocasião da abertura dos silos.
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A massa específica adotada foi  de 450 kg/m3, correspondendo a  1,8 kg de 
matéria  natural  por  silo,  posteriormente,  os silos foram vedados,  pesados e 
armazenados por 100 dias.
As medidas de perdas por gases (PG), perdas por efluente (PE), e o índice de 
recuperação de matéria seca (IRMS) nas silagens foram estimadas de acordo 
com equações propostas por SCHMIDT (2006).
Os valores de MS, PB, FDN, FDA e lignina foram estimados segundo Detmann 
et al.,(2012).
As variáveis estudadas foram avaliadas estatisticamente por meio de análise 
de variância  e  teste  F a  0,05 de probabilidade,  utilizando-se o  Sistema de 
Análises Estatísticas e Genéticas - SAEG (2001).

Resultados e Discussão

Conclusão
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE PRODUÇÃO, COLETA E 
CARACTERIZAÇÃO DE RIZOMAS DE ARARUTA (Maranta arundinaceae)  

NO VALE DO JIQUIRIÇÁ, BAHIA7

7  O projeto foi financiado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, 
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Maria Caroline Aguiar Amaral8; Cristiane Martins Veloso9

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo apresentar os resultados obtidos 
através de pesquisas de campo acerca do resgate da produção de araruta no 
Vale  do  Jiquiriçá  e  também  apresentar  os  dados  da  caracterização  físico-
química da araruta. Em Ubaíra um produtor vem investindo no cultivo orgânico 
da  araruta  consorciada  com café.  Em Jiquiriçá  outros  dois  produtores  vêm 
fazendo  o  cultivo  convencional  e  um  deles  consorciados  com  banana. 
Constatou-se que outros produtores na região vêm produzindo também através 
da associação de produtores familiares rurais. Para promover o resgate e a 
revitalização do cultivo da araruta, investimentos e ações para reestruturação 
dessa  cultura  na  Bahia  vêm sendo  realizados.  Na  extração  de  amido  dos 
rizomas  conseguiu-se  cerca  de  20%  de  rendimento  em  amido.  Quanto  a 
caracterização, para as amostras do rizoma os resultados obtidos foram 6,1 
para o pH, 8,43 para proteínas, 17% para umidade e 3,7% para cinzas. Para as 
amostras da fécula extraída os resultados foram 6,5 para o pH, 0,76% para 
proteínas, 11,76% para umidade e 0,36% para cinzas. 
PALAVRAS-CHAVE: Araruta, Maranta arundinacea, amido. 

SURVEY DATA ONPRODUCTION, COLLECTION AND 
CHARACTERIZATION OF RHIZOMES of ARROWROOT (Maranta 

arundinaceae) IN THE VALE DO JIQUIRIÇÁ, BAHIA

ABSTRACT: This work had as objective to present the results obtained through 
field research about the rescue of arrowroot production in the Vale do Jiquiriçá 
and also submit the data from the physical and chemical characterization of 
arrowroot. In Ubaíra a producer has been investing in the organic cultivation of 
arrowroot intercropped with coffee. In Jiquiriçá other two producers have been 
doing  conventional  farming  and one  of  them members  with  banana.  It  was 
noted  that  other  producers  in  the  region  been  producing  also  through  the 
Association  of  family  producers.  To  promote  the  rescue  and  revival  of  the 
cultivation of arrowroot, investments and actions for restructuring of this culture 
in Bahia are being carried out. On the extraction of starch from the rhizomes 
managed approximately 20 of starch yield. About characterization, to Rhizome 
samples the results were 6.1 to pH, 8.43 to proteins, 17 for moisture and ash 
3.7. To starch extracted samples the results were 6.5 for pH, 0.76 for proteins, 
11.76 to moisture and 0.36 for ashes.
KEYWORDS: Arrowroot, Maranta arundinacea, starch.
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A araruta,  Maranta  arundinaceae  é uma planta  herbácea,  ereta  e de 
baixo porte, classificada na grande ordem Zingiberales e família Marantaceae. 
Nessa  ordem  estão  incluídas  espécies  tipicamente  tropicais,  algumas 
comestíveis  como a gengibre,  a  banana e  a  própria  araruta  como também 
outras  utilizadas  em  ornamentação  como  a  helicônia  e  a  cana-da-índia. 
Estudos apontam o seu centro de origem na América do Sul, devido ao grande 
número de espécies e variedades encontradas nas zonas tropicais, ocorrendo 
em toda a costa desde as Guianas até a região Sudeste do Brasil.

O  nome araruta  é  provavelmente  oriundo  da  tribo  Aruak,  índios  que 
habitavam  desde  o  Amazonas  ao  Caribe,  eles  cultivavam  a  Maranta 
arundinacea e extraiam o amido que usavam para engrossar sopas que eram 
usadas para tratar diarreia. Colonizadores ingleses chamavam o produto de 
"Aruak root starch", ou seja, "polvilho da raiz dos Aruak" que culminou no termo 
"arrowroot”.  O nome inglês  também pode ser  devido ao uso medicinal  das 
plantas ou mesmo pelo formato dos rizomas que têm forma de uma ponta de 
flecha que em inglês se traduziria como "arrow root"  (SILVA & MONTEIRO, 
1968).

No Brasil se destacam as cultivares Banana, Creoula e Comum, sendo 
esta  última  a  mais  produtiva  e  também  a  de  maior  qualidade.  Na  cultivar 
Comum, os rizomas são claros e em forma de fuso variando de 10 a 25 cm, 
podendo  chegar  a  30  cm,  dependendo  da  qualidade  do  solo  (LEONEL e 
CEREDA, 2002). O vale do Jiquiriçá, região onde a araruta é nativa, localiza-se 
a cerca de 150 km da capital Salvador compreende uma área de 12.415 km²,  
fazem parte deste território 21 municípios. A agricultura é a principal atividade 
econômica da região e abrange diversas culturas, sendo as principais o cacau, 
banana e frutas tropicais, se destacando a agricultura familiar, além de uma 
pecuária de extensão. A cidade de Ubaíra está localizada cerca de 270 km da 
capital Salvador, conta com área de 757,389 km², apresenta clima temperado. 
A cidade de Jiquiriçá está localizada cerca de 258 km da capital  Salvador, 
conta com área de 236,741 km², apresenta clima tropical. As duas cidades são 
vizinhas  e  ambas  têm  agricultores  interessados  e  investindo  no  cultivo  da 
araruta.
MATERIAL E MÉTODOS

Foram  realizadas  duas  viagens  à  região  do  Vale  do  Jiquiriçá, 
precisamente  às  cidades  de  Jiquiriçá  e  Ubaíra,  a  fim  de  coletar  dados 
referentes  à  produção  agrícola  da  araruta  além  de  coletar  amostras  para 
extração da fécula e caracterização físico-química. 

Das amostras recolhidas em Jiquiriçá reservou-se 100 g que foi lavada, 
descascada, cortada em finas rodelas e desidratada em estufa, e do restante 
foi extraída a fécula. 

Para  extração  da  fécula  as  amostras  foram  lavadas  e  retirou-se  a 
película  que  cobria  os  rizomas.  Posteriormente  pesaram-se  as  amostras 
separando-as em lotes de 500 g. As mesmas foram moídas em liquidificador 
semi-industrial  e  para  cada  500  g  de  rizoma  utilizou-se  500  mL de  água. 
Triturou-se o material por aproximadamente 5 min no liquidificador, feito isso 
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peneirou-se o produto para separação das fibras do material solúvel e deixou 
decantar. A suspensão foi descartada e o precipitado foi lavado três vezes. A 
fécula foi seca em estufa inicialmente a 35 ºC depois 45 ºC. A fécula foi, então, 
triturada com auxílio de almofariz e pistilo ambos de porcelana, então pesada e 
reservada para posteriores análises. 

Para  determinação  da umidade,  cinzas  e  proteínas  das  amostras  foi 
seguido as normas do Instituto Adolf Lutz (1985). Para determinação do teor de 
proteínas utilizou-se  o  método Semi-micro  Kjeldahl  (IAL,1985).  A conversão 
para  proteína  foi  feita  por  N  x  6,25.  Para  determinação  do  pH  utilizou-se 
pHmetro calibrado (IAL, 1985). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A  produção  mundial  é  pequena  e  têm-se  informações  de  cultivos 

comerciais realizados em Barbados e Saint Vicent, no Caribe. Quadro esse que 
se  mantém  desde  2002,  mostrando  o  risco  de  extinção  deste  cultivar 
(MONTEIRO  e  PERESSIN,  2002).  Observou-se  também  que  no  Brasil  se 
destacam as cultivares Banana, Creoula e Comum, sendo esta última a mais 
produtiva e também a de maior qualidade. Na cultivar Comum, os rizomas são 
claros e em forma de fuso variando de 10 a 25 cm, podendo chegar a 30 cm, 
dependendo da qualidade do solo (LEONEL e CEREDA, 2002). Estudos de 
Monteiro e Peressin, 2002, apontaram que de acordo coma idade da planta os 
rizomas podem apresentar mais de 20% de amido. Na variedade creoula, a 
planta  é  de  porte  alto  e  os  rizomas  apresentam  uma  coloração  escura, 
necessitando lavagem reforçada, para que a casca seja totalmente retirada ou 
a fécula produzida será escura e de baixa qualidade. Na cultivar Banana os 
rizomas são de formato cônico, grossos e crescem em cachos, logo abaixo da 
superfície do solo (MONTEIRO e PERESSIN, 2002).

Em Ubaíra um produtor vem investindo no cultivo orgânico da araruta 
consorciada  com café.  Em Jiquiriçá  outros  dois  produtores  vêm fazendo  o 
cultivo convencional e um deles consorciados com banana. Constatou-se que 
outros produtores na região vêm produzindo também através da associação de 
produtores  familiares  rurais.  Em  Jiquiriçá  frequentemente  são  realizados 
seminários e dias de campo a fim de tornar ciente aos produtores as vantagens 
e como proceder com o cultivo da araruta. 

Na região a variedade cultivada é a comum, sendo que esta de acordo 
os próprios produtores é a mais rentável com uma fécula em maior qualidade e 
quantidade.  Vêm  sendo  realizadas  muitas  ações,  como  dias  de  campo  e 
seminários  em  prol  do  resgate  da  araruta  como  uma  fonte  alternativa  na 
economia e alimentação, salientando que a mesma é natural  na região. Os 
produtores utilizam mudas legais e certificadas próprias para o plantio. 

Na extração do amido das amostras  coletadas nas cidades visitadas 
conseguiu-se cerca de 20% de amido, já constatado antes em pesquisas por 
Monteiro  e  Peressini,  2002.  Quanto  a  caracterização,  para  as  amostras  do 
rizoma os resultados obtidos foram 6,1 para o pH, valor próximo ao encontrado 
por Leonel e Cereda (2002), 8,43 para proteínas; 17% para umidade e 3,7% 
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para cinzas. Para as amostras da fécula extraída os resultados foram 6,5 para 
o pH, valor próximo a neutralidade, o que era esperado tendo em vista que o 
amido  extraído  não  passou  por  processos  de  modificação  (MARCON; 
AVANCINI;  AMANTE, 2007).  O teor de proteína encontrado na fécula foi  de 
0,76%, um teor  baixo  como esperado,  pois  amidos apresentam geralmente 
teores inferiores a 1 %, como apontado por Ferrari, Leonel e Sarmento (2005) 
que encontraram valores próximos a 0,21%. O baixo teor de proteínas está 
geralmente associado a qualidade do processo de extração do amido. O amido 
de araruta apresentou um teor de cinzas de 0,36, que se encontra dentro dos 
limites estabelecidos pela legislação, a qual estabelece um limite máximo de 
0,50 % (BRASIL, 1978). Para o teor de umidade obteve-se um teor de 11,76 % 
que se encontra dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, que 
permite no máximo de 14 % de umidade para o amido comercial  (BRASIL, 
1978). 

CONCLUSÕES
Diante da necessidade de produtos alternativos para a alimentação, a 

araruta  se  sobressai  como  uma  hortaliça  não-convencional,  atraindo  os 
produtores por ser uma cultura de fácil manejo e ao consumidor pela leveza 
dos  produtos  fabricados  e  sua  fácil  digestão.  Em Ubaíra  um produtor  vem 
investindo no cultivo orgânico da araruta consorciada com café. Em Jiquiriçá 
outros  dois  produtores  vêm  fazendo  o  cultivo  convencional  e  um  deles 
consorciados com banana. Constatou-se que outros produtores na região vêm 
produzindo também através da associação de produtores familiares rurais. Os 
resultados  da  caracterização  da  fécula  extraída  mostra  que  a  mesma  se 
encontra tendo do padrão estabelecido pela legislação com valores próximos 
aos relatados em outros trabalhos.
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INOCULAÇÃO DE ESTIRPES DE RIZÓBIO EM Pterogyne nitens Tull

Mateus Mendes Caetano¹, Joelma da Silva Santos³, Theilon Henrrique de Macedo4, Mariana 
Fernandes Meira Penaforte5, Joilson Silva Ferreira².

RESUMO

A leguminosa  Pterogyne nitens Tull. (Madeira Nova) pertencente à subfamília 
Caesalpinoideae  é  uma  espécie  de  ampla  distribuição,  rusticidade  e  rapidez  de 
crescimento,  sendo  estas  características  interessantes  para  sua  utilização  em 
recuperação de áreas degradadas. Trata-se de uma leguminosa, o que pode conferir a 
ela a capacidade de se associar simbioticamente as bactérias fixadoras de nitrogênio, 
tornando-se  mais  tolerantes  à  condições  desfavoráveis.  Portanto,  o  objetivo  do 
trabalho é selecionar estirpes de rizóbio eficientes na fixação biológica de nitrogênio 
na espécie florestal utilizada. Para isso, foram plantadas sementes de Madeira Nova 
inoculadas com rizóbios cultivados em meio de cultura 79, sendo elas BR 3630, BR 
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6205, BR 4406, BR 6212, adquiridas da Embrapa Agrobiologia, Seropédica – RJ, além 
de um isolado nativo. Feita a análise 90 dias após o plantio, não se observou presença 
de nódulos nas raízes, nem tampouco diferenças significativas entre os tratamentos.
 Palavras-chave: fixação biológica de nitrogênio; madeira nova; bactérias 
diazotróficas.

RHIZOBIUM STRAINS OF INOCULATION IN Pterogyne nitens Tull
ABSTRACT

The Pterogyne legume nitens Tull. (Madeira New) belonging to the subfamily 
Caesalpinoideae is a widely distributed species, hardiness and rapid growth, which are 
interesting features for use in reclamation. It is a legume, which gives her the ability to 
associate  symbiotically  nitrogen  fixing  bacteria,  making  it  more  tolerant  to  adverse 
conditions. Given the above, the objective is to select strains of rhizobia efficient in 
biological nitrogen fixation in forest species. For this, seeds were planted Wood New 
inoculated with rhizobia grown in culture medium 79, and they BR 3630, BR 6205, BR 
4406, BR 6212, acquired from Embrapa Agrobiology, Seropédica - RJ, and a native 
isolated. The analysis made 90 days after planting, there was no presence of nodules 
in the roots, nor significant differences between treatments.
 Key words: biological nitrogen fixation; new wood; diazotrophs.

INTRODUÇÃO
Pterogyne  nitens  Tull.,  conhecida  popularmente  como  amendoim-bravo, 

madeira-nova e bálsamo, é uma espécie pertencente à família Fabaceae - subfamília 
Caesalpinoideae, ocorrendo naturalmente em solo de baixa fertilidade química, com 
textura desde arenosa até argilosa e em solos calcários (Carvalho, 2003). A árvore 
apresenta  rusticidade  e  rapidez  de  crescimento,  sendo  considerada  ótima  para 
plantios  mistos  associados  com  espécies  pioneiras  para  a  recuperação  de  áreas 
degradadas (Lorenzi, 2002; Carvalho, 2003).

Para o bom desenvolvimento da planta é necessário supri-la de nutrientes, o 
nitrogênio (N) é imprescindível no seu crescimento vegetativo, matéria-prima principal 
para  a  produção  de  novas  células  e  tecidos  (Braga  2010).  A fim  de  suprir  essa 
demanda  de  N  requerida  pela  planta,  usualmente  recorre-se  a  adubações 
nitrogenadas,  porém,  em  demasia,  essas  adubações  podem  causar  impactos 
ambientais além de onerar a produção. 

 Sabe-se que bactérias fixadoras de N2 constituem uma promissora ferramenta 
biotecnológica na produção vegetal, tanto para fins comercias quanto no processo de 
repovoamento  de  áreas  degradadas.  Graças  a  sua  capacidade  de  se  relacionar 
simbioticamente  com leguminosas,  essas  bactérias  tornam-se  oportunas,  pois  são 
capazes  de  fixar  o  nitrogênio  atmosférico,  o  tornando  disponível  às  plantas, 
propiciando economia e diminuição dos impactos ambientais em decorrência do uso 
de  fertilizantes  nitrogenados.  Sendo  assim,  o  objetivo  do  presente  trabalho  foi 
selecionar estirpes de rizóbio eficientes na fixação biológica de nitrogênio na espécie 
florestal Madeira Nova.

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

UESB, no município de Vitória da no período de agosto de 2014 até agosto de 2015. A 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
56



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

região apresenta clima tropical de altitude, precipitação média anual de 733,9 mm, 
altitude de 928 m e médias de temperaturas máxima de 25,3 ºC e mínima de 16,1 ºC

Foram  coletadas  sementes  de  Madeira  Nova  em  árvores  localizadas  na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) para se realizar o plantio nos 36 
vasos (com capacidade de  8 litros) com solo devidamente adubado, com fontes de P 
e  Ca.  Foram plantadas  em cada  vaso  quatro  sementes,  submetidas  a  quebra  de 
dormência (escarificação mecânica). 

Foi feita a inoculação nas sementes antes do plantio com as estirpes BR 3630, 
BR  4406,  BR  6212,  BR6205  e  o  isolado  nativo,  cultivadas  meio  79  líquido, 
previamente  purificadas.  O  processo  de  ativação  e  purificação  foi  realizado  em 
laboratório, onde inicialmente, foi coletada uma alíquota de cada estoque de bactérias, 
sendo espalhado com a alça de platina em placa de petri contendo o meio 79 sólido 
com o indicador vermelho-congo. Em seguida, as placas eram incubadas por 7 dias 
em BOD a 28ºC.  Tal  processo foi  repetido  até que se observasse a  presença de 
colônias  puras.  Todo  o  processo  de  isolamento  foi  realizado  em câmara  de  fluxo 
laminar.

Para  cada  tratamento,  foram  adotadas  5  repetições,  totalizando  cinco 
tratamentos  e  a   testemunha  não  inoculada,  sendo  os  vasos  distribuídos  em 
delineamento ao acaso em condições de campo. Após a emergência da plântula, foi 
selecionada aquela mais vigorosa, sendo as outras desbastadas, mantendo-se apenas 
uma plântula por vaso.

As variáveis analisadas foram: altura (com 70 e 90 dias), massa fresca da parte 
aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA).

A separação das médias foi feita utilizando o teste estatístico Scott-Knott a 5% 
de probabilidade.  Para realização das análises estatísticas foi  utilizado o programa 
Sisvar 5.3 (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Não se observou presença de nódulos em nenhum dos tratamentos. Segundo 

Moreira (1994), a ausência de nodulação em Caesalpinoideae pode estar relacionada 
ao fato desta subfamília conter gêneros de espécies arbóreas mais arcaicos na escala 
de evolução, e estes serem incapazes de nodular.

Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos de 
inoculação  com  as  estirpes  de  rizóbio  utilizadas  (BR3630,  BR  4406,  BR  6212, 
BR6205), adquiridas da Embrapa Agrobiologia, Seropédica, RJ e um isolado nativo de 
Raiz.  Embora não significativas, na variável altura, as plantas inoculadas mostraram 
valores absolutos maiores que a testemunha não inoculada.
(Tabela 1): Altura, massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea 
(MSPA) de plantas da espécie madeira nova inoculadas com bactérias diazotróficas 
aos 70 e 90 dias após o plantio em vasos. 
Tratamentos Altura (cm)

Após 70 
dias

Altura (cm)
Após 90 

dias

MFPA (g)
Após 90 

dias

MSPA (g)
Após 90 

dias
Testemunha 7,220000ª 10.120000ª 1.690000a 0.514000a
BR 3630            7,740000ª 10.160000ª 1.466000a 0.452000a
BR 6212            8,100000ª 10.900000ª 1.204000a 0.390000a
BR 6205            8,440000ª 11.000000a 1.812000a 0.526000a
BR 4406            8,460000ª 11.020000ª 1.698000a 0.516000a
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ISOl. NATIVO    8,960000ª 11.630000ª 1.528000a 0.498000a

*Médias seguidas com a mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade.
MFPA=massa fresca parte aérea; MSPA = massa seca parte aérea.

 Os inóculos BR6205 e BR4406 apresentaram melhores resultados para as 
variáveis MFPA e MSPA, embora não se diferindo estatisticamente entre os demais 
tratamentos.  Soares (2014) não observou nódulos em raízes de Madeira Nova nas 
condições  de  campo  em  árvores  de  diferentes  idades. Moreira  e  Siqueira  (2008) 
verificaram que a maioria das espécies não nodulíferas são Caesalpinioideae, sendo 
que,  neste grupo,  76% das espécies já  examinadas são incapazes de estabelecer 
simbiose  com  rizóbio,  não  podendo  então  se  atribuir  tais  resultados  às  estirpes 
inoculadas,  uma  vez  que  não  se  observaram  nódulos,  havendo  uma  grande 
possibilidade da espécie estudada se enquadrar em tal grupo.

CONCLUSÃO
Não foram observados nódulos visíveis na espécie estudada, bem como os 

resultados não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos com as 
estirpes de rizóbio utilizadas.
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protéico/energética e a viabilidade econômica de novilhos mestiços, mantidos 
em  pastagem  de  Brachiaria  Brizantha  cultivar  Marandu.  O  experimento  foi 
conduzido na Fazenda Princesa do Mateiro, no município de Ribeirão do Largo, 
Bahia. Foram utilizados 22 machos castrados ½ Holandês - Zebu com peso 
corporal médio inicial de 272,08kg ± 15,55, com aproximadamente 13 meses 
de idade,  sendo os  mesmos suplementados com ração protéico  energética 
com níveis de 0,2 e 0,6% do peso corporal e sal mineral nas águas. No período 
seco do ano o custo de produção por animal foi maior (P<0,05) no grupo de 
animais  suplementados  com  0,6%  do  peso  corporal.  No  período  chuvoso, 
ocorreu um aumento (P<0,05) do custo por animal e custo por hectare, com a 
utilização  da  suplementação.  Considerando  todo  o  período  experimental  a 
estratégia de suplementação protéico/energética com 0,2% do peso corporal 
na época seca e sal mineral nas águas permitiu melhor rentabilidade.

Palavras Chaves: energética, mineral, protéico, viabilidade

Economic viability in Crossbred Steers supplementation in conditions of 
grazing

Abstract:  The objective was to evaluate the effects of different strategies for 
protein / energy supplementation and the economic viability of crossbred steers,  
kept  on  Brachiaria  brizantha  Marandu.  The  experiment  was  conducted  at 
Fazenda Princesa do Mateiro, in Ribeirão do Largo, Bahia.  22 barrows were 
used ½ Holstein - Zebu with average body weight of 15.55 ± 272,08kg, with 
approximately  13  months  of  age,  with  the  same  energy-protein  feed 
supplemented with levels of 0.2 and 0.6% of body weight in salt and mineral 
waters.  In  the  dry  season the  cost  of  production  per  animal  was higher  (P 
<0.05) in the group of animals supplemented with 0.6% of body weight. During 
the rainy season, there was an increase (P <0.05) the cost per animal and cost  
per  hectare,  with  the  use  of  supplementation.  Considering  the  experimental 
period the protein / energy supplementation with 0.2% of body weight in the dry 
season and mineral salt in the waters allowed better profitability. 

Keywords: energy, mineral, protein, viability

Introdução
O Brasil vem se destacando cada vez mais pela produção de carne bovina, 
aumentando  assim  os  indicies  de  exportação.  A  análise  econômica  da 
produção animal possibilita ao produtor visualizar qual modelo de atividade é 
mais  rentável  e  entender  os  detalhes  e  utilizar  forma que  maximize  a  sua 
produção.  Vários  são  os  indicadores  da  viabilidade  econômica  que  são 
utilizados  para  comparar  os  resultados  obtidos  nos  sistemas  de  produção 
pecuária. Maya (2003) cita que os índices econômicos apresentam vantagens 
e  limitações,  sendo  que  cada  índice  se  presta  melhor  para  determinada 
finalidade, do ponto de vista da administração financeira, o que faz com que, 
para  melhores  resultados,  deva-se  efetuar  o  exame  conjunto  de  diferentes 
indicadores.  Objetivou-se  avaliar  os  efeitos  de  diferentes  estratégias  de 
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suplementação  protéico/energética  e  a  viabilidade  econômica  de  novilhos 
mestiços, mantidos em pastagem de Brachiaria Brizantha.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Fazenda Princesa do Mateiro, no Município de 
Ribeirão do Largo, Bahia. A área utilizada foi de 7 hectares com 14 piquetes, 
formados com  Brachiaria brizantha  cultivar Marandu. O período experimental 
teve duração de 279 dias, composto por dez períodos de 28 dias, divididos em 
época das águas e seca.
No período seco (28/05/2012 a 24/11/2012), com aproximadamente 6 meses, 
com as seguintes estratégias de suplementação:
• Suplementação protéico/energética – 0,2% do peso corporal em suplemento 
por dia;
• Suplementação protéico/energética – 0,6% do peso corporal em suplemento 
por dia;
No  período  chuvoso  (24/11/2012  a  03/03/2013),  com  aproximadamente  4 
meses, com as seguintes estratégias de suplementação:
• Suplementação mineral ad libitum;
• Suplementação protéico/energética – 0,4% do peso corporal em suplemento 
por dia.

Tabela 01 – Proporção dos ingredientes dos suplementos com base na matéria 
natural.

Ingrediente (%) Suplemento mineral Suplemento
Protéico/energético
Milho - 45,4398
Farelo de soja - 45,4398
Ureia + SA1 - 4,9928

Mistura mineral2 100 4,6325
1Ureia + Sulfato de amônio (9:1); 2Composição: Cálcio 235 g; fósforo 160 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.

Foram utilizados 22 machos castrados ½ Holandês - Zebu com peso corporal 
médio inicial de 272,08kg ± 15,55, com aproximadamente 13 meses de idade. 
O custo por animal foi obtido através do consumo individual do concentrado, 
multiplicado  pelo  preço  do  suplemento  em  R$/kg  e  pelos  dias  de 
suplementação (180 dias de seca ou 99 das águas).
O custo por hectare foi definido, dividindo o número total de animais pela área 
experimental em hectares e multiplicada pelo custo por animal nos respectivos 
períodos das águas ou das chuvas.
A receita  por  animal  foi  determinada pela  equação:  (Ganho  médio  diário  x 
número de dias do período experimental (180 dias de
seca ou 99 das águas) x rendimento de carcaça em percentagem) /15kg de 
cada @ x preço da @.
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A receita por hectare foi  obtida pela equação: receita por animal/número de 
animais/área experimental.
A receita líquida por hectare foi determinada, através da receita por hectare,  
subtraído pelo custo por hectare.
A relação de troca foi obtida pela divisão da receita por hectare pelo custo por 
hectare.
A equação utilizada para determinar a taxa mensal de retorno foi:
((Receita líquida por animal / custo por animal x 100) / período experimental) x  
30 dias do mês.
O preço por quilograma do suplemento mineral foi R$1,68 e do concentrado 
R$1,24.

Resultados e Discussão
No período seco do ano o custo de produção por animal foi maior (P<0,05) no 
grupo de  animais  suplementados  com 0,6% do peso corporal  (PC).  Houve 
interferência  (P<0,05)  dos  níveis  0,2  e  0,6%  do  peso  corporal  de 
suplementação  sobre  o  custo  por  animal  e  custo  por  hectare,  tendo  uma 
elevação nos custos de produção com o aumento do nível de suplementação. 
Um fator de grande relevância para o aumento do custo foi o preço do milho e  
farelo de soja que, no comércio regional, chegam a R$ 1,24 por kg. A receita 
líquida por hectare foi  influenciada (P<0,05) pelos níveis de suplementação, 
sofrendo um decréscimo em função dos níveis crescentes de suplementação. 
Neste caso, a suplementação com o nível 0,2% do PC, durante a época seca 
do ano, mostra ser mais viável, ao contrario do nível 0,6% do PC.
No período chuvoso, ocorreu um aumento (P<0,05) do custo por animal e custo 
por  hectare,  com  a  utilização  da  suplementação,  quando  comparado  aos 
animais que receberam sal mineral. Essa redução pode ser explicada pelos 
valores inferiores que possui o sal mineral. A receita/animal e receita liquida/ha 
foram influenciadas (P<0,05) pelo uso do sal mineral, quando comparado ao 
uso da suplementação proteico energética. Nesta situação, a receita líquida por 
hectare,  sofre  um  grande  decréscimo  ao  usar  a  suplementação  protéica 
energética, quando comparada com o uso do sal mineral.
Considerando  o  período  completo  de  seca  e  águas,  a  estratégia  de 
suplementação, composto pelo uso de 0,6% do PC na seca (180 dias) e 0,4% 
do PC nas águas (99  dias),  aumentou (P<0,05)  o  custo/animal  e  custo/ha, 
quando comparado àqueles animais que receberam 0,2% do PC na seca e sal 
mineral nas
águas (Tabela 02).

Tabela 02 - Custo por animal no período, custo por hectare, receita por animal,  
receita
por  hectare,  receita  líquida por  hectare,  relação de troca e taxa mensal  de 
retorno de novilhos mestiços recebendo suplementação no período seco e das 
águas.

Item1 Suplementação CV(%) P
Estratégia12 Estratégia23

Custo/animal (R$) 159,71 757,40 14,52 <0,001
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Custo/ha (R$) 501,95 2380,42 14,52 <0,001
Receita/animal (R$) 530,94 619,72 15,91 0,034
Receita/ha (R$) 1668,67 1947,69 15,91 0,034
Receita/Líq/ha (R$) 1166,71 -432,73 27,89 <0,001
Relação de troca 3,38 0,82 21,81 <0,001
Taxa mensal de retorno (R$) 25,71 -1,91 41,59 <0,001
1custo/animal - custo por animal, custo/hectare - custo por hectare, receita/animal – receita por animal,
receita/ha – receita por hectare, receita/líq/hectare – receita líquida por hectare, relação de troca = reais
investido com o suplemento x reais retornado em carne. 2Estratégia1- 0,2% do peso corporal de
suplementação protéico/energética na seca e sal mineral nas águas; 3Estratégia2-0,6% do peso corporal
de suplementação protéico/energética na seca e 0,4% do peso corporal nas águas.CV = Coeficiente de
variação (%). P = Probabilidade de erro.

As  variáveis  receita/animal  e  receita/ha  foram  influenciadas  (P<0,05) 
positivamente pelo maior uso de suplemento. Contudo, a receita líquida por 
hectare,  a  relação  de  troca  e  a  taxa  mensal  de  retorno  (P<0,05)  foram 
superiores  para  a  estratégia  de  suplementação,  que  aperfeiçoou  o 
desempenho animal na seca com o uso de menor nível de suplementação, e 
nas  águas  suplementou  os  animais  apenas  com  mineral.  Os  resultados 
demonstram  que,  a  estratégia  de  suplementação  1,  através  do  uso  de 
concentrado protéico/energético com nível 0,2% do PC na seca e sal mineral 
de boa qualidade nas águas, dilui os custos de produção e torna a atividade 
economicamente viável, em relação ao sistema biologicamente mais eficiente. 
É interessante buscar sempre um ponto de equilíbrio entre a produtividade, que 
nesse  caso  é  expressa  pelo  desempenho  e  a  viabilidade  econômica.  A 
organização  e  a  compreensão  dos  custos  não  são  atividades  rotineiras  na 
atividade  pecuária,  mas  é  essencial  para  o  sucesso  de  qualquer  negócio, 
sendo fundamental para a tomada de decisões (CABRAL et al. 2011).

Conclusão
A estratégia de suplementação protéico/energética com 0,2% do peso corporal 
na  época  seca  e  sal  mineral  nas  águas  permitiu  melhor  rentabilidade, 
encurtando o ciclo  de produção,  podendo propiciar  R$ 3,38 para cada real 
aplicado na atividade, quando comparada com a estratégia 2, que gerou uma 
relação de troca de R$ 0,82.
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PRODUÇÃO DE CRIOGÉIS CATIÔNICOS ATIVADOS COM AMPSA
Thais Barros Pereira, Rafael da Costa Ilhéu Fontan

RESUMO
A produção de criogéis esponjoso pelo método da geleificação deve-se a 

sua estabilidade química e biológica, aos seus macroporos interligados e da 
modificação nos matérias utilizados. 

A enxertia de grupos funcionais no criogel aumentou a capacidade iônica 
para 175,96±20,79mmol∕kg. 
Palavras-chave: Acrilamida, Criotrópico.
INTRODUÇÃO

Os criogéis,  ou géis polimerizados, é uma das tecnologias que veem 
desempenhando um papel importante em diversas áreas de estudos devidos 
ao seu baixo custo e a facilidade em modificar suas estruturas (Arruda,R.D. 
et.Al.,2009). 

Os géis  criotrópicos,  a  base de acrilamida e congelado em sua fase 
inicial, apresenta macroporos interconectados, naturezas químicas e biológicas 
estabilizadas  e  boa  elasticidade.  Podendo  ser  utilizado  em  processos 
biocatalíticos e separação (Arvidsson et. Al.,2002 e 2003, Plieva et. Al., 2004 e 
2008). Na gelificação  são formados macroporos interligados, sendo que estes 
são controlados pela temperatura e os agentes formadores,  proporcionando 
uma alta permeabilidade e concede a captura de biomoléculas inteiras. 
MATÉRIAS E MÉTODOS

Na  produção  dos  criogéis,  utilizou-se  7%  dos  monômeros  de 
Acrilamida(AAm),  bisacrilamida(Bam)  e  alil-glicidil-éter(AGE),  tendo  uma 
proporção de 5:1 do AAm e AGE em relação ao Bam e de 9:1  ente o AAm e 
AGE. Os agentes catalisadores, foram acrescentados em uma porcentagem de 
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1,2% do persulfato de amônia e 1% do N,N,N,N – tetrametil – etilenodiamina de 
acordo com o volume total da amostra.

Após colocar a solução em seringas de 5 ml, deixar por 24h em um 
banho ultratermostático de álcool em uma temperatura de -20oC ,  o monômero 
foi levado a uma B.O.D a 4oC para descongelar e colocando na estufa a 60oC 
ate que sua massa torna-se constante. 

A ativação do monômero foi desenvolvida de acordo com a metodologia 
de Yao, et. al.(2007), adaptado para a produção de 200ml diluído em 250ml do 
diperiodato cuprato de potássio.

Na caratectização, a porosidade foi calculada através do volume, teor de 
agua ligada e da agua livre dos criogeis. Já a capacidade catiônica passaram 
por ligações com 1M de HCL, 2M de NaCl e 0,01M de NaOH, calculando os 
resultados finais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os  monômeros  polimerizados  que  obtiveram  resultados  satisfatórios 
tinha uma forma cilíndrica,  devido à forma nos quais eram congelados,  cor 
esbranquiçada, textura áspera porem quando enxertada com agua sua textura 
se tornava macia, além de apresentando expansão significativa no seu volume.

A ativação  é  crucial  para  enriquecer  os  sítios  ativos,  aumentando  a 
capacidade de ligações na superfície das paredes dos poros, tornando ideal 
para  a  cromatografia  por  afinidade.  Mostrou-se  a  capacidade  total  em 
175,96±20,79 mmol∕Kg do criogel catiônico.

Tabela da porosidade
Fração macroporos 0,58±0,05
Fração microporos 0,323±0,04
Fração de polímero 0,07±0,01
Fração de água ligada 0,03
Capacidade de inchamento 14,50±1,56
Porosidade total 0,9±0,01

O  englobamento  das  biomoléculas  e  a  velocidade  nos  métodos  de 
separação é diretamente relacionada a quantidade e tamanhos dos poros dos 
géis criotrópicos.
CONCLUSÃO

A formação de microporos e macroporos foi causada pela geleificação, 
apresentando  resultados  satisfatórios.  Além  de  uma  capacidade  catiônica 
necessária para processos cromatográficos e adsortivos.
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Sobrevivência  do  Bicudo-do-algodoeiro  em  Carimãs  de  Diferentes 
Cultivares de Algodão

Willian Santos Do Vale1,  Victor Rosário de Novais1,  Edenilson Batista Ribeiro2, Thiago Lima 
Melo2, Aldenise Alves Moreira3, Maria Aparecida Castellani3
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Resumo - O bicudo é considerado uma praga chave da cultura do algodão por 
causar perdas que podem chegar a 84% da produção e apresentar estratégias 
de sobrevivência na entressafra, dentre elas a capacidade de se manter vivo 
em carimãs.  Este  trabalho  objetivou  avaliar  a  sobrevivência  do  bicudo  em 
carimãs procedentes de diferentes cultivares de algodoeiro. Os estudos foram 
realizados  na  Fazenda  Tapera  Grande,  Correntina-BA,  e  no  Laboratório  de 
Entomologia  da  Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia,  campus de 
Vitória da Conquista. Na área experimental, coletou-se 750 carimãs da cultivar 
FM 910 e 350 da FM 975 WS, os quais foram transportados ao Laboratório. A 
sobrevivência do bicudo foi avaliada dissecando-se 50 carimãs a cada 15 dias 
até  210  dias  da  cultivar  FM  910  e  até  90  dias  da  cultivar  FM  975  WS 
quantificando-se  os  bicudos  encontrados.  Foi  observado  o  período  de 
sobrevivência dos bicudos retirados dos carimãs e alimentados com Hibiscus 
sp. O carimã é utilizado como estrutura de sobrevivência dos bicudos durante a 
entressafra do algodoeiro. 
Palavras-chave:  Algodoeiro,  Anthonomus  grandis,  Entressafra,  Gossypium 
hirsutum 

TITLE: Survival of the boll weevil in carimãs of different cultivars of cotton

ABSTRACT -  The boll  weevil  is  considered a key pest  of  the cotton plant, 
cause  losses  that  can  reach  84%  of  production  and  presenting  survival 
strategies in the off-season in carimãs. This study aimed to  evaluate the boll 
weevil survival in the carimãs. The studies was conducted at Fazenda Tapera 
Grande, Correntina-BA, and in the Entomology Laboratory of the Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitoria da Conquista. In the experimental area, 
It was collected 750 carimãs of cultivar FM 910 and 350 of cultivar FM 975 WS 
to evaluate survival in the laboratory. They were dissected 50 carimãs every 15 
days up to 210 days cultivar FM 910 and up to 90 days cultivar FM 975 WS 
quantifying  the  pointy  found.  It  was  observed  the  survival  period  of  pointy 
removed from carimãs and fed Hibiscus sp. The carimã is used as a framework 
of survival during the off season cotton.
KEYWORDS: Cotton, Anthonomus grandis, Off Season, Gossypium hirsutum

INTRODUÇÃO
O  complexo  de  pragas  do  algodoeiro  compreende  uma  ampla 

diversidade  de  espécies  de  insetos  e  ácaros,  responsáveis  por  ocasionar 
prejuízos severos que podem representar até 30% do custo total de produção 
de  algodão  (MIRANDA,  2010).  Neste  contexto,  o  bicudo-do-algodoeiro 
(Anthonomus  grandis Boheman,  1843)  (Coleoptera:  Curculionidae)  é 
considerado a principal  praga de estrutura frutífera do algodão (RAMALHO, 
1994).  As  perdas podem chegar  a 84% da produção de algodão no Brasil 
(RAMALHO, 1994).

Na  entressafra,  o  bicudo  se  alimenta  de  flores  e  frutos  de  diversas 
famílias  botânicas  (RIBEIRO  et  al.,  2010;  MACÊDO,  2014)  e,  também, 
aprisionado  no  interior  de  carimãs  (CARNEIRO,  2012;  MACÊDO,  2014). 
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Carimãs  consistem  de  capulhos  de  algodão  deformados  com  as  fibras 
aglomeradas (SHOWLER, 2007). 

Os  carimãs  podem  promover  a  sobrevivência  de  bicudos  durante  a 
entressafra (SHOWLER, 2006; MACEDO, 2014; RIBEIRO, 2015). Esse inseto 
pode sobreviver de uma safra para a outra sem se alimentar dos botões florais 
e  maçãs  jovens  do  algodoeiro  a  depender  da  temperatura  e  umidade  do 
ambiente (SHOWLER, 2007). Os bicudos adultos que encontram-se protegidos 
dentro dessas estruturas vegetais têm mais possibilidades de sobreviver  às 
condições adversas que possam promover sua dessecação em compensação 
àqueles enterrados aos restos de cultura (GREENBERG et al.,, 2004). Isto foi 
demonstrado por Macêdo (2014) que observou a presença de bicudos vivos no 
interior dos carimãs com 105 dias após a colheita do algodão.

O presente trabalho objetivou avaliar a sobrevivência dos bicudos nos 
carimãs e após a retirada dos mesmos.

MATERIAL E MÉTODOS
Os carimãs foram coletados em junho de 2014 em talhões cultivados 

com  algodoeiro  na  Fazenda  Tapera  Grande,  Correntina-BA.   Os  Talhões 
escolhidos foram: Talhão 11 - cultivar FM 975 WS  (Latitude 13º 43,7’ 7,34’’ Sul, 
Longitude 45º 46’ 50,91’’ Oeste); e Talhão 6: cultivar FM 910 (Latitude 13º 43’  
7,9’’ Sul, Longitude 45º 46’ 49,8’’ Oeste), distantes entre si cerca de 15 m. 

As coletas de carimãs foram feitas ao, ao acaso em caminhamento em 
ziguezague, totalizando 750 e 350 carimãs das cultivares FM 910 e FM 975 
WS,  respectivamente,  em plantas  ao final  do  ciclo  reprodutivo.  Os  carimãs 
foram encaminhados ao Laboratório de Entomologia da UESB, individualizados 
em sacos de papel Kraft, identificados quanto à cultivar, lote e data de coleta e  
acondicionados em sacos de nylon para permitir a troca gasosa, a temperatura 
de 25ºC ± 2. A cada 15 dias foram dissecados 50 carimãs de cada cultivar, a 
partir da chegada dos mesmos ao laboratório, com contagem de larvas, pupas 
e adultos vivos ou mortos encontrados no interior dessas estruturas. Os adultos 
vivos encontrados foram colocados em potes plásticos tipo baleiro cobertos 
com tecido voil, contendo algodão umedecido com água destilada e botão floral  
de  Hibiscus  sp.,seguindo-se a metodologia utilizada por Macêdo (2014).  Os 
adultos  foram  observados  quanto  á  propensão  à  cópula  assim  que  eram 
retirados dos carimãs. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 750 carimãs avaliados da cultivar FM 910 em 28 (3,7%) foram encontrados 
bicudos, dos quais 10 carimãs (1,3%) apresentaram adultos vivos, totalizando 14 
bicudos vivos até a última avaliação (Tabela 1). A quantidade de carimãs com 
bicudos  e  com  adultos  vivos  variou  entre  as  épocas  de  avaliação,  com 
concentração  dos  valores  até  75  dias  (60,7%)  e  até  60  dias  (90,0%), 
respectivamente.  A sobrevivência  máxima  dentro  do  carimã  foi  de  135  dias, 
enquanto que a sobrevivência média fora do carimã foi de 31,9 dias, com mínimo 
de nove e máximo de 55 dias e a sobrevivência total variou de 39 a 155 dias, com 
média de 65,1 dias quando foi constatado o último bicudo vivo (Tabela 1). 
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TABELA 1. Quantidade de carimãs e adultos vivos do bicudo-do-algodoeiro obtidos na variedade 
FM  910,  em  função  das  épocas  de  avaliação,  e  sobrevivência  dos  adultos  em  laboratório 
alimentados com pólen de Hibiscus sp. Vitória da Conquista, BA, 2014.

Dos 350 carimãs avaliados da cultivar FM 975 WS, oito (2,3%) foram 
encontrados bicudos, sendo que sete (2%) dos oito continham adultos vivos, 
totalizando 14 bicudos vivos até a última avaliação (Tabela 2). A quantidade de 
carimãs com bicudos e com adultos vivos variou entre as épocas de avaliação, 
concentrando  seis  (75%)  e  cinco  (71,4%)  até  30  dias,  respectivamente.  A 
sobrevivência  máxima  dentro  do  carimã  foi  de  75  dias,  enquanto  que  a 
sobrevivência média fora  do carimã foi  de  25,9  dias,  com mínimo de 15 e 
máximo de 46 dias e a sobrevivência total variou de 30 a 121 dias, com média 
de 36 dias, quando foi constatado o último bicudo (Tabela 2).

TABELA 2. Quantidade  de  carimãs  e  adultos  vivos  do  bicudo-do-algodoeiro  obtidos  na 
variedade FM 975 WS, em função das épocas de avaliação, e sobrevivência dos adultos em 
laboratório alimentados com pólen de Hibiscus sp. Vitória da Conquista, BA, 2014.

Os dados do presente trabalho relacionados à quantidade de carimãs 
com bicudos e com bicudos vivos foram inferiores àqueles obtidos por Macêdo 
(2014),  cuja  autora  constatou  valores  máximos  de  59,1%  e  17,1%, 
respectivamente,  para  a  cultivar  FM  910,  e  de  36,0%  e  14,4%, 
respectivamente, para a cultivar FM 975 WS, ambas cultivadas na Fazenda 
Tapera  Grande no  ano  agrícola  de  2012/2013.   Por  outro  lado,  os  valores 
referentes à sobrevivência de bicudos no interior de carimãs foram superiores 
aos obtidos por Macêdo (2014), cuja autora encontrou adultos vivos até os 105 
dias  e  maiores também que  valores  observados  por  Carneiro  (2012),  cuja 
autora verificou que para as condições de Campina Grande - PB este inseto 
pode sobreviver até quatro meses no interior dessas estruturas.

Quanto  à  sobrevivência  fora  do  carimã,  os  valores  obtidos  foram 
menores  em  relação  àqueles  encontrados  por  Gabriel  (2002),  cujo  autor 
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observou que machos do bicudo podem sobreviver até 225 dias e fêmeas até 
253  dias,  quando  alimentados  com  Hibiscus  tilaceus.  No  Texas,  a  maior 
longevidade de adultos de bicudos em laboratório foi de 72,6 dias quando os 
bicudos foram alimentados com pólen de amêndoas, e o menor valor foi de 9,7 
dias quando os bicudos foram alimentados com pólen de citros (GREENBERG 
et al., 2007). 

CONCLUSÃO
1.  O carimã é utilizado como estrutura  de sobrevivência dos bicudos 

durante a entressafra do algodoeiro.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Influência do nitrogênio na morfogênese e área foliar de Stylosanthes cv. 
Campo  Grande  em  monocultivo  ou  consorciado  com  Brachiaria 
decumbens1 
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Resumo: O trabalho foi desenvolvido para avaliar a morfogênese e índice de 
área foliar em plantas de Stylosanthes cv. Campo Grande consorciada ou não 
com Brachiaria decumbens na ausência e presença de nitrogênio.O ensaio foi 
conduzido em um esquema fatorial 2 x 3, sendo duas doses de nitrogênio (0 e 
50 kg/ha de N) e três arranjos de plantio (Brachiaria decumbens, Stylosanthes 
cv.  Campo  Grande,  e  consórcio  da  Stylosanthes  cv.  Campo  Grande  + 
Brachiaria  decumbens),  disposto  no  delineamento  em  blocos  casualizados, 
com  quatro  repetições,  totalizando  24  canteiros.No  inverno  e  primavera,  a 
presença  de  adubação  nitrogenada  resultou  em  redução  no  número  de 
perfilhos secundários tanto no monocultivo como em consórcio. No verão, foi 
observado nas plantas em consórcio, aumentos na taxa de alongamento do 
colmo (TAlC) e número de ramos secundários (NRsec), quando o nitrogênio 
estava  presente.  Mesmo  em  condições  hídricas  reduzidas  na  primavera, 
verificou-se aumentos em torno de 11% na taxa de alongamento foliar (TAlF), 
largura e comprimento final da folha, na presença de nitrogênio.Na presença da 
adubação  nitrogenada,  a  área  foliar  abaixo  de  20  cm  (AF  0)  foi  reduzida 
(P<0,10)  no  outono,  no  inverno  e  no  verão.O  consórcio  entre  Brachiaria 
decumbens  e  Stylosanthes  Campo Grande, com a adubação nitrogenada no 
estabelecimento  inicial  do  consórcio,  se  mostra  promissor  por  não  haver 
prejuízo na taxa de crescimento da leguminosa. 
Palavra-chave: Adubação nitrogenada, consórcio, morfogênese 
Nitrogen influence in  morphogenesis  and leaf  area  Stylosanthes  cv.  Campo 
Grande in monoculture or intercropped with Brachiaria decumbens1 
Abstract: The study was conducted to evaluate the morphogenesis and leaf 
area index in Stylosanthes cv. Campo Grande consortium or not with Brachiaria  
decumbens in the absence and presence of nitrogen.The trial was conducted in 
a factorial 2 x 3, two nitrogen levels (0 and 50 kg / ha of N) and three planting 
arrangements (Brachiaria decumbens , Stylosanthes  cv. Campo Grande, and 
Consortium  Stylosanthes  cv. Campo Grande +  B. decumbens) arranged in a 
randomized block design with four replications, totaling 24 beds. No winter and 
spring,  the  presence  of  nitrogen  fertilization  resulted  in  a  reduction  in  the 
number secondary tillers both in monoculture and intercropping. In summer, the 
consortium was observed in plants, increases in stem elongation rate (SER) 
and the number of side branches (NRsec), when nitrogen was present. Even in 
low water conditions in the spring, there was increased around 11% in the leaf 
elongation rate (LER), width and final leaf length, in the presence of nitrogen. In 
the presence of nitrogen fertilization, leaf area below 20 cm (0 AF) was reduced 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
71



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

(P  <0.10)  in  the  fall,  winter  and  summer.  The  consortium  of  Brachiaria  
decumbens  and  Stylosanthes  Campo Grande, with the nitrogen fertilization in 
the initial establishment of the consortium, shows promise for no loss the rate of  
growth of legumes 
Keyword: Nitrogen fertilization, consortium, morphogenesis 
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Introdução 
A utilização de forrageiras leguminosas se estende como opção de baixo custo 
para a recuperação de pastagens degradadas e sua produtividade (Azevedo et 
al.  2009).  Destacando-se  nesse  cenário  o  gênero  Stylosanthes,  como 
excelente  alternativa  para  uso  em  consorciação  com  gramíneas,  podendo 
melhorar a fertilidade dos solos com a fixação simbiótica de N2 atmosférico, e 
enriquecer a forragem em proteína. 
Segundo Patês et al. (2007), o potencial de produção de uma planta forrageira 
é determinado geneticamente, porém, a disponibilidade de nutrientes e de água 
modulam a produtividade e qualidade da forragem. Assim, uma vez supridas às 
necessidades básicas de nutrientes, é o nitrogênio que determina a velocidade 
de crescimento e produção de forragem (Silva et al., 2008), entretanto, não é 
uma prática comum utilizar o nitrogênio em leguminosas,  uma vez que são 
fixadoras desse mineral. 
Uma das formas de conhecer como as plantas funcionam é pela avaliação de 
crescimento, mais conhecida como morfogênese, que é definida por Chapman 
&Lemaire (1993) como a dinâmica de geração e expansão da forma da planta 
no espaço. 
São  poucos  estudos  relacionados  à  fisiologia  e  adaptação  das  plantas 
forrageiras ao consórcio e estresse hídrico, além da presença de nitrogênio no 
solo.  E  sendo  o  nitrogênio,  depois  de  supridas  as  demais  exigências 
nutricionais, o fator determinante da produção de biomassa na planta, estudos 
relacionados ao consórcio e adaptação ao ambiente se torna necessário. 
Nesse  contexto,  conduziu-se  este  trabalho  com  o  objetivo  de  avaliar  a 
morfogênese e o índice de área foliar em plantas de Stylosanthes cv. Campo 
Grande  consorciada  ou  não  com  Brachiaria  decumbens  na  ausência  e 
presença de nitrogênio. 
Material e Métodos 
O  experimento  foi  realizado  em  uma  área  de  Brachiaria  decumbens 
estabelecida há 20 anos, localizada na Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – Campus Juvino Oliveira, no município de Itapetinga-BA. 
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  (Stylosanthes  cv. 
Campo  Grande  em  monocultivo  e  consórcio  do  Stylosanthes  cv.  Campo 
Grande  com  Brachiaria  decumbens),  disposto  no  delineamento  em  blocos 
casualizados, com quatro repetições, totalizando 16 canteiros de 2 x 3 m cada, 
com uma área útil para coleta de 1 x 2 (2 m2), e um espaçamento de 80 cm 
entre os mesmos. 
Os períodos de avaliação do crescimento foram: outono (20 de abril a 20 de 
maio), inverno (20 de julho a 20 de agosto), primavera (20 de outubro a 20 de 
novembro) e verão (20 de janeiro a 20 de fevereiro), sendo avaliadas. 
Para  área  foliar,  foi  utilizado  um  quadrado  de  0,25x0,25m,  com  corte  da 
forragem de  0-20  cm do  solo  (porção  inferior)  e  acima  de  20  cm (porção 
superior),  separadas  as  folhas  e  escaneadas  em  seguida.  As  imagens 
digitalizadas avaliadas no Programa ImageJ, fornecendo a área foliar, e após 
foi  calculado  o  índice  de  área  foliar  (IAF)  pela  equação  =  Área  foliar  total  
(Af)/Área de terreno sombreada (At). 
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Para o estudo do crescimento foi marcado 5ramos/perfilho da leguminosapor 
parcela, com fitas coloridas. As medições foram realizadas a cada três dias, 
durante  o  período  experimental.  Em  cadaramo  marcado  foram  avaliados: 
aparecimento do ápice foliar e exposição completa da folha, comprimento do 
caule; número, comprimento e largura dosfolíolos que constituem a folha da 
leguminosa; número de folhas senescentes ou mortas e altura do dossel. A 
partir desses dados, foram avaliadas as características morfogênicas (taxa de 
aparecimento  foliar  –  TApF,  taxa  de  alongamento  da  folha  –  TAlFe  do 
cauleTAlC) e estruturais (número de folhas verdes – NFV, comprimento final 
dos folíolos – CFF e do caule – CFC). 
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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. 
Resultados e Discussão 

No  inverno  e  primavera  (Tabela  1),  a  presença  de  adubação  nitrogenada 
resultou  em  redução  (P<0,10)  no  número  de  ramos  secundários  tanto  no 
monocultivo (média de 40,0%) como em consórcio (média de 23,0%).
Isso  ocorreu,  provavelmente,  pela  baixa  radiação  solar  e  temperatura  no 
inverno, e condição hídrica das estações, já que a disponibilidade de água no 
solo  é  de  importância  fundamental  no  metabolismo  e  deslocamento  dos 
nutrientes na planta (Lopes et al., 2011), o que pode ser comprovado no verão,  
onde foi observada na 
presença de adubação nitrogenada no consórcio, aumentos de 33,3 e 92,3% 
na TAlC e NRsec, respectivamente. Mesmo em condições hídricas reduzidas 
na primavera, verificou-se aumentos em torno de 11% na taxa de alongamento 
foliar (TAlF), largura e comprimento final da folha, na presença de nitrogênio 
(Tabela  1).  Na presença da adubação nitrogenada,  a  área foliar  da  porção 
inferior foi reduzida (P<0,10) 17,8% no outono, 32,0% no inverno e 21,1% no 
verão. Nesse estrato, estão presentes as folhas mais velhas, que através do 
processo de senescência transferem os nutrientes para as folhas mais novas 
em crescimento e maior atividade fotossintética (acima de 20 cm), o nitrogênio 
é responsável por acelerar o metabolismo da planta, diminuindo a duração de 
vida  da  folha,  antecipando  o  processo  de  senescência  e  transferência  dos 
nutrientes  (Taiz&Zeiger,  2009).  Essa  explicação  pode  ser  confirmada 
observando o estrato superior (de 20 cm acima - AF 20) na estação de outono, 
onde  a  adubação  nitrogenada  aumentou  25%  à  área  de  folhas,  já  que  a 
disponibilidade hídrica é necessária para a absorção e utilização do nutriente 
pela planta. 
Conclusão 
O consórcio entre  Brachiaria decumbens  e  Stylosanthes  cv. Campo Grande, 
em presença de adubação nitrogenada no estabelecimento inicial do consórcio, 
se  mostra  promissor  por  não  haver  prejuízo  na  taxa  de  crescimento  da 
leguminosa. Isso demonstra que não está havendo competição por espaço ou 
possível sombreamento excessivo, o que é importante para a persistência da 
leguminosa no sistema.
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EFEITO  DA  ESTIMULAÇÃO  CUTÂNEA  EM  MEMBROS  INFERIORES 
SOBRE  O  CONTROLE  POSTURAL  APÓS  FADIGA  DE  MÚSCULOS 
POSTURAIS

Débora Martins da Silva10, Rafael Pereira11

RESUMO
A fadiga de músculos posturais (e.g., músculos extensores do tronco) é uma 
condição  comum  em  diversas  atividades  laborais  que  demandam  a 
manutenção  da  tensão  elevada  neste  grupo  muscular  e  representam  um 
aumento do risco de quedas por comprometer o controle postural. A busca de 
intervenções que compensem o déficit do controle postural induzido pela fadiga 
tem sido recomendada na literatura, sendo o oferecimento de estímulo cutâneo 

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

11  Líder do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Neuromuscular – UESB (Jequié).
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adicional, através da aplicação de fitas adesivas em membros inferiores, uma 
intervenção  fundamentada  na  literatura.  Neste  contexto,  o  presente  projeto 
busca investigar o efeito da aplicação de estímulo cutâneo adicional, na forma 
de fitas adesivas inelásticas, aplicadas sobre a face posterior da articulação do 
tornozelo,  na  integração  sensoriomotora  após  um  protocolo  de  fadiga  dos 
músculos extensores do tronco.    
Palavras-chave: Controle postural, fadiga muscular, fisiologia neuromuscular.

EFFECT  OF  CUTANEOUS  STIMULATION  IN  LOWER  LIMB  ON  THE 
POSTURAL CONTROL AFTER FATIGUE OF POSTURAL MUSCLES

ABSTRACT
The fatigue  of  postural  muscles  (eg,  trunk extensor  muscles)  is  a  common 
condition in various professional activities that require the maintenance of high 
tension  in  this  muscle  group  and  represent  an  increased  risk  of  falls  by 
compromising postural control. The search for interventions to compensate the 
deficit  of  postural  control  induced  fatigue  has  been  recommended  in  the 
literature, and offering additional stimulus skin, by applying adhesive tape in the 
lower limbs, a reasoned intervention in the literature. In this context, this project 
aims to investigate the effect of applying additional cutaneous stimulus, in the 
form  of  elastic  tapes,  applied  to  the  back  of  the  ankle  joint,  in  the 
somatosensory integration after a fatigue protocol of the trunk extensor muscles 
of the trunk.
Keywords: Postural control, muscle fatigue, neuromuscular physiology.

INTRODUÇÃO
Déficits  no  controle  postural  decorrentes  de  fadiga  de  músculos  posturais 
podem  predispor  lesões  no  sistema  muscular  esquelético,  sendo  a  fadiga 
muscular  uma  importante  fonte  de  comprometimento  do  controle  postural 
(Gribble & Hertel,  2004). A fadiga dos músculos extensores do tronco é um 
fator de comprometimento do alinhamento e a estabilidade da coluna, que por 
sua vez leva ao déficit no controle postural, predispondo os indivíduos a lesões 
no sistema muscular esquelético (Freitas et al. 2011).
 O uso de intervenções que minimizem os efeitos adversos decorrentes da 
fadiga  dos  músculos  lombares  é  reportado  na  literatura  (Wiggermann  & 
Keyserling, 2012) e a inter-relação entre a fadiga de músculos lombares, dores 
nessa região e comprometimento do controle postural destacam a importância 
do desenvolvimento de intervenções que minimizem esta cadeia de eventos.
A aplicação de fitas adesivas inelásticas (i.e., esparadrapo) sobre o tendão do 
calcâneo pode melhorar o controle postural após fadiga dos músculos flexores 
plantares,  bem  como  dos  extensores  do  tronco,  por  proporcionar  estímulo 
cutâneo  adicional  para  o  ajuste  postural  realizado  pelo  sistema  nervoso 
(Vuillerme & Pinsault, 2007; Thedon et al., 2011; Kunzler et al., 2013). Apesar 
disso, não se tem resultados acerca da aplicação de fitas adesivas elásticas 
aplicadas  na  face  posterior  da  articulação  do  tornozelo,  sobre  o  controle 
postural após fadiga muscular. 
Quando aplicadas sobre a pele as fitas adesivas elásticas proporcionam tensão 
de tração devido à sua propriedade elástica, gerando grande input sensorial 
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(i.e.,  o  fluxo  de  informações  sensoriais  direcionadas  ao  sistema  nervoso 
central) (Kumbrink, 2012), o qual é usado pelo sistema nervoso central para 
controle do movimento e da postura. Desta forma, o objetivo deste estudo foi 
de investigar a influência da aplicação de fita adesiva elástica sobre integração 
sensoriomotora após um protocolo de fadiga dos músculos posturais.
MATERIAL E MÉTODOS
Oito homens foram voluntários para participação deste estudo e assinaram um 
TCLE.  Aprovação  ética  foi  fornecida  pelo  CEP  da  UESB  (protocolo  # 
16054313.7.0000.0055).
Os  voluntários  foram  submetidos  a  uma  avaliação  do  equilíbrio  postural 
estático por meio de uma plataforma de baropodometria eletrônica (Footwork 
Pro), onde permaneciam em posição ortostática o mais imóvel possível durante 
o registro.
Foram realizados dois registros de 30 segundos com intervalo de 1 minuto 
entre estes, sendo um registro obtido com os olhos abertos. O deslocamento 
do centro de pressão corporal foi analisado no software MATLAB® através de 
rotinas  previamente  desenvolvidas  para  obtenção  de  parâmetros 
estabilométricos  no  domínio  do  tempo  (amplitude  de  deslocamento 
anteroposterior (AP) e médio-lateral (ML) do CP) e no domínio da frequência 
(contribuição das bandas espectrais sub 0.3 Hz e 1-3 Hz).  A densidade de 
potência do espectro foi obtida através da aplicação da transformada rápida de 
Fourier (Fast Fourier Transform - FFT).
Foram realizadas  2  contrações  isométricas  voluntárias  máximas  (CIVM)  de 
extensão da coluna vertebral em um aparato desenvolvido por Kawano et al.  
(2008),  estando sentados com o tronco posicionado em 120º de flexão em 
relação ao quadril. As CIVM foram mantidas por 3 (três) segundos cada e com 
intervalo de 60 segundos entre estas. O melhor desempenho foi usada para o 
cálculo  de  60%  da  CIVM,  a  qual  foi  usada  na  tarefa  de  fadiga  conforme 
proposto por Kavanagh et al. (2006).
Foi utilizado o protocolo de fadiga proposto por Kavanagh et al. (2006) para 
indução da fadiga dos músculos extensores do tronco. A tarefa foi realizada no 
mesmo  aparato  utilizado  para  realização  da  CIVM e  foi  constituída  por  30 
segundos de contração isométrica submáxima a 60% da CIVM de extensão da 
de tronco, seguida por 30 segundos de repouso e então mais 20 segundos de 
contração isométrica submáxima a 60% da CIVM de extensão do tronco. 
Imediatamente após o protocolo de fadiga os voluntários foram submetidos à 
aplicação  de  uma  fita  adesiva  inelástica  sobre  o  tendão  do  calcâneo 
(bilateralmente), a partir da tuberosidade do Calcâneo, sendo aplicada uma fita 
com 2,5 cm de largura e 10 cm de comprimento.
Aplicou-se o teste t de Student para comparação das medidas estabilométricas 
pre e pós fadiga.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não foi observada diferença significativa nas medidas estabilométricas entre as 
condições controle e fita adesiva elástica (p > 0.05) (tabela 1).

Tabela 1. Média±EP da oscilação do centro de pressão (CP)  nas bandas sub0.3 Hz e 1 a 3 Hz 
no eixo anteroposterior (AP) antes (PRE) e após (POS) o protocolo de fadiga e aplicação da fita 
adesiva elástica.
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Banda Sub 0.3 Hz (%) Banda 1 a 3 Hz (%)
PRE 44±3 22±3
POS 39±4 27±4

A fadiga de diversos grupos musculares pode comprometer o controle postural,  
predispondo os indivíduos a lesões no sistema muscular esquelético (Freitas et 
al. 2011).
Estudos prévios têm utilizado a análise estabilométrica, visando investigar o 
efeito de intervenções que modifiquem a integração sensóriomotora (Vuillerme 
& Pinsault, 2007). Neste contexto pode-se citar a aplicação de fitas adesivas 
inelásticas (i.e.,  esparadrapo)  sobre o tendão do calcâneo pode melhorar o 
controle postural após fadiga dos músculos flexores plantares por proporcionar 
estímulo  cutâneo  adicional  para  o  ajuste  postural  realizado  pelo  sistema 
nervoso (Vuillerme & Pinsault, 2007; Thedon et al., 2011; Kunzler et al., 2013).
Nossa  hipótese  inicial  era  que  as  fitas  adesivas  inelásticas  poderiam 
proporcionar estímulo cutâneo intenso o suficiente para modificar a integração 
sensoriomotora  após  fadiga  muscular.  Apesar  disso,  nossos  resultados não 
mostraram que este recurso seja efetivo. É importante frisar que a pequeno 
número amostral aqui usado pode ter limitado as análises. 

CONCLUSÕES
Nossos resultados mostraram que a aplicação de fita adesiva inelástica sobre a 
articulação  do  tornozelo  não  foi  efetiva  na  mudança  da  integração 
sensoriomotora após a fadiga dos extensores do tronco.
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Resumo 
Os rios têm sido vítimas de uma variedade de ações humanas. O rio Catolé 
Grande que banha o município de Itapetinga, BA, por exemplo, recebe uma 
ampla quantidade de esgotos domésticos in natura e efluentes das indústrias. 
Assim,  este  trabalho  objetivou  avaliar  a  qualidade  da  água  do  rio  Catolé 
Grande,  no  trecho  urbano  do  município  de  Itapetinga,  Bahia,  por  meio  de 
alterações  histopatológicas  em  fígado  de  tilápias-do-Nilo,  Oreochromis 
niloticus.  Foram  selecionados  quatro  pontos  de  amostragem  no  rio  Catolé 
Grande, onde os exemplares foram coletados. O fígado foi removido e lâminas 
histológicas  confeccionadas  pelas  técnicas  de  rotina.  Foram  analisadas 
lâminas com diferentes cortes deste órgão de peixes dos distintos pontos de 
coletas. As histopatologias hepáticas encontradas foram classificadas em: não 
observada, discreta, moderada e intensa. A qualidade da água do rio Catolé 
Grande distribuída no trecho urbano ao longo do município de Itapetinga, Bahia 
apresentou  melhores  condições  em  pontos  de  maior  preservação,  do  que 
aqueles onde o lançamento dos esgotos domésticos é realizado de forma mais 
intensiva. A análise histopatológica do fígado de Oreochromis niloticus permitiu 
inferir a respeito da qualidade da água do rio, podendo ser recomendado como 
método auxiliar na avaliação dos impactos no ambiente aquático. 
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Palavras chaves: Bioindicadores, Histologia, Peixes, Recursos hídricos 
Histopathological analysis of liver of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 
from Catolé Grande river, in Itapetinga, BA 
Abstract 
The rivers have been victims of a variety of human actions. The Catolé Grande 
river,  that  bathes  the  municipality  of  Itapetinga,  BA,  e.g.,  receives  a  large 
amount of domestic sewage in natura and industrial wastewater. Thus, this work 
aimed to evaluate the water quality of the Catolé Grande river, in the urban 
stretch  of  the  municipality  of  Itapetinga,  Bahia,  through  histopathological 
changes in liver of Nile tilapia,  Oreochromis niloticus. Four sampling points in 
the river were selected, where the specimens were collected.  The liver was 
removed  and  histological  slides  made  by  routine  techniques.  Slides  with 
different cuts of this fish organ of different collection points were analyzed. Liver 
histopathology  found  were  classified  as  not  observed,  mild,  moderate  and 
intense. The water quality of the Catolé Grande river in the urban stretch along 
the  municipality  of  Itapetinga,  Bahia  showed  better  conditions  in  the  best 
preserved points,  than those where the launch of  wastewater  is  carried out 
more  intensively.  Histopathological  analysis  of  liver  of  Oreochromis  niloticus 
allowed to infer about the river water quality and can be recommended as an 
auxiliary method in the evaluation of impacts on the aquatic environment. 
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Keywords: Bioindicators, Fish, Histology, Water resources. 

INTRODUÇÃO 
O crescimento  das  cidades  nas  últimas décadas tem causado  aumento  da 
pressão  das  atividades  antrópicas  sobre  os  recursos  naturais.  Em  todo  o 
planeta,  praticamente  não  existe  um  ecossistema  que  não  tenha  sofrido 
influência  direta  e/ou  indireta  do  homem,  tais  como,  contaminação  dos 
ambientes  aquáticos,  desmatamentos  e  contaminação  de  lençol  freático 
(GOULART & CALLISTO, 2003). Os rios, a exemplo do rio Catolé Grande, têm 
sido vítimas de uma variedade de ações humanas. Este último recebe uma 
ampla quantidade de esgotos domésticos  in natura  e efluentes das indústrias 
(PINTO, 2013). 
A classificação das águas superficiais é dada de acordo com valores de alguns 
atributos físicos, químicos e biológicos, e que, conforme essas características, 
são estipuladas diferentes finalidades para a água (LIMA et al., 2001). Dentro 
da estimativa da qualidade da água, a utilização de bioindicadores permite a 
avaliação integrada dos efeitos ecológicos causados por múltiplas fontes de 
poluição.  Além  disso,  o  seu  uso  é  mais  eficiente  do  que  as  medidas 
instantâneas de parâmetros físicos e químicos que são normalmente medidos 
no campo e utilizados para avaliar a qualidade das águas (CALLISTO et al., 
2005). 
Diante do contexto apresentado, este trabalho objetivou avaliar a qualidade da 
água do rio Catolé Grande distribuída no trecho urbano ao longo do município 
de  Itapetinga,  Bahia  por  meio  de  alterações  histopatológicas  em fígado  de 
tilápias-do-Nilo (Oreochromis niloticus). 
MATERIAL E MÉTODO 
Foram selecionados quatro pontos de amostragem no rio Catolé Grande ao 
longo  do  trecho  urbano  do  município  de  Itapetinga,  BA,  de  onde  foram 
coletados  os  exemplares  de  Oreochromis  niloticus.  Os  peixes  foram 
transferidos para o Laboratório de Biologia da UESB, em Itapetinga, BA, onde 
foram identificados, medidos, pesados, fotografados e insensibilizados. Após 
serem  sacrificados,  os  respectivos  fígados  foram  removidos  para  o 
processamento histológico padrão para coloração Hematoxilina-Eosina. Foram 
analisadas  cinco  lâminas  com  tecidos  hepáticos  para  detecção  de 
anormalidades hepáticas. 
As alterações encontradas foram classificadas, individualmente, de acordo com 
o grau de frequência da lesão no tecido. Para tanto foi  utilizada a seguinte 
pontuação por ocorrência/distribuição da alteração por lâmina: 0 – alteração 
não observada; 1 – alteração discreta (até duas ocorrências da alteração por 
lâmina);  2 – alteração moderada (três a cinco ocorrências da alteração por 
lâmina) e 3 – alteração intensa (acima de cinco ocorrências da alteração por 
lâmina). Com esses valores de pontuação, foi calculada uma média do grau de 
alteração para cada ponto, e estes foram classificados em discreto (0,1 a 1,0),  
moderado (1,1 a 2,0) e intenso (2,1 a 3,0). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As  alterações  encontradas  no  fígado  foram  inflamações,  necroses, 
vacuolizações  e  presença  de  células  anucleadas.  Tais  anomalias  foram 
observadas  de  maneira  mais  intensa  para  os  pontos  P3  e  P4  (localizados 
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próxima  à  feira  central  de  abastecimento  da  cidade,  e  à  jusante  da  área 
urbana), onde a vacuolização foi vista de forma intensa, embora não se tenha 
registrado  nenhuma  alteração  relacionada  com  a  inflamação  e  necrose 
respectivamente. Para os pontos P1 e P2 (localizados pouco antes da área 
urbana, e no Parque Municipal Zoobotânico da Matinha, com reserva de Mata 
Atlântica) todas as alterações histopatológicas foram classificadas como 
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moderada  ou  discreta.  A exceção  foi  a  não  observação  de  inflamação  em 
peixes coletados em P1 (Tabela 1). 
Tabela  1.  Médias do grau de lesões histológicas observadas em cortes de 
fígados  dos  peixes  do  rio  Catolé  Grande,  Itapetinga,  BA. 
P1P2P3P41,601,80,40,81,201,01,22,22,2Célula 
AnucleadaAnomaliasPontos0,801,21,41,8InflamaçãoNecroseVaculolização
P1=Ponto 1; P2=Ponto 2; P3=Ponto 3; P4=Ponto 4. 
Estes  resultados  são  compatíveis  com  o  trabalho  realizado  por  SANTOS 
(2013), quando este também avaliou a qualidade da água do rio Catolé por 
meio da análise histopatológica nas brânquias de  Oreochromis niloticus, nos 
mesmos pontos citados. Nele, os quatro pontos estudados, obtiveram médias 
de  frequência  das  alterações  histopatológicas  consideradas  severas,  sendo 
que apareceram em mais de 50% dos peixes, principalmente nos pontos P3 e 
P4. Essa alta frequência no aparecimento das alterações indica que os peixes 
se encontram expostos a agentes estressores. Segundo FLORES-LOPES & 
MALABARBA  (2007),  mudanças  na  estrutura  e  função  de  órgãos  de 
organismos  aquáticos  são  comuns  em  ambientes  degradados,  devido  à 
presença de poluentes em concentrações subletais e crônicas. 
A exemplo dos trabalhos relacionados com bioindicadores,  BARRETO et al. 
(2009) constataram em seus estudos que após a zona urbana da cidade de 
Itapetinga  –  BA a  qualidade  físico-química  da  água  do  rio  Catolé  Grande 
diminui  bastante,  provavelmente  devido  ao  lançamento  dos  esgotos 
domésticos in natura no rio. 

CONCLUSÕES 
A água do rio Catolé Grande, no trecho urbano do município de Itapetinga, 
Bahia, apresenta melhores condições em pontos de maior preservação, do que 
aqueles onde a ação antrópica é mais intensiva. A análise histopatológica do 
fígado de Oreochromis niloticus permitiu inferir a respeito da qualidade da água 
do  rio,  podendo  ser  recomendado  como  método  auxiliar  na  avaliação  dos 
impactos no ambiente aquático. 
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Avaliação  de  compostos  naturais  no  controle  de  sintomas  foliares  da 

virose do endurecimento de frutos em plantas de maracujazeiro ‘amarelo’ 

(Passiflora edulis  Sims)  ao vírus CABMV  (Cowpea aphid-borne mosaic  

virus)

Joabe Meira Porto1,4; Giuliana Ribeiro da Silva2,4, Antonio Carlos 

de Oliveira3,4

Use  of  natural  compounds  in  induction  of  resistance  of  seedlings  of 
‘yellow’ passion fruit (Passiflora edulis Sims) the virus CABMV (Cowpea 
aphid-borne mosaic virus)
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RESUMO

O  Cowpea  aphid-borne  mosaic  virus (CABMV)  é  um  dos  vírus  que  mais 
infectam o maracujazeiro no Brasil.  Atualmente, vem sendo estudados novas 
alternativas para o controle de doenças em plantas por meio da indução de 
resistência,  via  agentes bióticos e abióticos,  no combate dos mais variados 
tipos de patógenos vegetais.  Objetivou-se neste trabalho verificar a ação de 
diferentes tipos de compostos naturais no controle da virose do endurecimento 
de  frutos  do  maracujazeiro  (VEFM),  em condições  naturais  de  campo.  Foi 
observado  que  o  maior  número  de aplicações do composto  Nim indiano  a 
concentração de 7,5 % apresentou melhores resultados. 

PALAVRA CHAVE:  CABMV, indução de resistência,  maracujazeiro  amarelo, 

Nim indiano.

ABSTRACT

The Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) is one of the viruses that infect 
the passion fruit in Brazil.  Is Currently being studied new alternatives for the 
control of diseases in plants through the induction of resistance, via biotic and 
abiotic agents, in the fight against the most varied types of plant pathogens. 
This study aimed to assess the effect of different types of natural compounds in 
the control to CABMV of yellow passion fruit,  under natural conditions in the 
field.  It  was observed that the greatest number of  applications composed of 
Indian Neem concentration of 7.5 % showed better results.

KEYWORDS: CABMV,  induction  of  resistance,  yellow  passion  fruit,  Indian 

Neem.

INTRODUÇÃO

O Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) é um dos vírus que mais 

infectam o maracujazeiro no Brasil, sendo um fator limitante à cultura (NARITA, 

2007).  Os  sintomas  são  caracterizados  pela  presença  de  mosaicos, 

acompanhados em alguns casos de enrugamento e distorção do limbo foliar 

(BARBOSA et al.,2006; REZENDE, 2006).

Atualmente, vem sendo estudados novas alternativas para o controle de 

doenças em plantas por meio da indução de resistência, via agentes bióticos e 

abióticos,  no  combate  dos  mais  variados  tipos  de  patógenos  vegetais 

(CAVALCANTI et al., 2005; KUHN, 2006; RESENDE, 2006).
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Uma das alternativas para o controle de doenças, é o uso de extratos 

vegetais. Muitas espécies vegetais já foram testadas no controle de pragas de 

diversas culturas (COSTA et al., 2004).

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar a ação de diferentes 

tipos de compostos naturais no controle da virose do endurecimento de frutos 

do  maracujazeiro  (VEFM)  em  plantas  de  maracujazeiro  ‘amarelo’,  em 

condições naturais de campo.

MATERIAL E MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  em  condições  de  campo,  em  lavoura 

comercial  de maracujazeiro  ‘amarelo’ (Passiflora edulis Sims),  localizado na 

região ‘Santa Marta’, município de Vitória da Conquista – Bahia.

Em  condições  naturais  de  infecção  do  CABMV,  foram  selecionadas 

ramas de tamanho médio de 120 plantas adultas do maracujazeiro ‘amarelo’, 

com sintomas visuais do CABMV em escalas médias de sintomas foliares da 

VEFM. Em cada rama de cada planta, selecionaram-se cinco folhas jovens e 

cinco folhas velhas.

O  ensaio  foi  delimitado  sob  Delineamento  Inteiramente  Casualizado 

(DIC) em ANOVA fatorial com três fatores (tipos de compostos, concentração 

dos compostos,  número de aplicações dos compostos)  e quatro repetições. 

Foram testados os seguintes compostos: Extrato bruto aquoso de passifloras P. 

trintae,  P. setacea e  P. cincinnata,  nas concentrações de 2 %, 4 % e 6 %; 

Extrato etanóico dos própolis marrom, vermelho e verde nas concentrações de 

1%, 3 % e 5 %; Nim indiano (Azadirachta indica), nas concentrações de 5 %, 

7,5% e 10 %. Os compostos foram testados em três diferentes aplicações, aos 

0, 7 e 14 dias. Utilizou-se água como controle negativo e acibenzolar-S-methyl 

(Bion) a 250 ppm como controle positivo.

Os extratos bruto aquoso (EBAs) foram obtidos adaptando-se o método 

descrito  por  BENINI  et  al.  (2010),  sendo 20 gramas de  folhas  frescas  das 

passifloras  P. trintae,  P. setacea e  P. cincinnata,  trituradas em volume de 200 

mL de água destilada por 1 min, em liquidificador, e posteriormente filtradas e 

diluídas de acordo as concentrações estabelecidas.
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Os extratos  etanóicos  dos  própolis  marrom,  verde  e  vermelho  foram 

preparados e  adaptados segundo a  metodologia  descrita  por  Moraes  et  al. 

(2011).

O  composto  de  Nim  indiano  foi  obtido  através  do  óleo  de  Nim 

(Azadirachta  indica)  comercial,  diluído  em  água  destilada  de  acordo  as 

concentrações determinadas.

Os compostos foram aspergidos na face adaxial das folhas selecionadas 

das plantas de maracujazeiro aos 0, 7 e 14 dias. Na primeira aplicação, 100% 

das plantas foram pulverizadas com os compostos, seguindo, respectivamente, 

na segunda aplicação, 66,6 % e na terceira aplicação 33,3 % das plantas.

As  avaliações  dos  sintomas  foliares  foram  mensurados  através  do 

emprego de escala de notas de sintomas foliares da VEFM, aos 0, 7, 14 e 36 

dias após o início do experimento.

Os  valores  obtidos  foram  utilizados  para  o  cálculo  do  índice  de 

intensidade de infecção (III, de 0 a 100), para a escala de 5 notas. O III foi  

utilizado para o cálculo das médias da análise abaixo da curva do progresso da 

doença (AACPD). Os resultados foram avaliados estatisticamente através do 

software “Assistat”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

TABELA  1. Resultados  médios  da  variável  “análise  abaixo  da  curva  do 
progresso  da  doença”  (AACPD),  quanto  à  interação  entre  os  números  de 
aplicação dos compostos e a natureza dos compostos.
N° de aplicações Natureza do composto

EBA
(Mix de 

passifloras)

EBE
(mix de própolis)

Nim indiano

1° 2199,2 aAB 1912,5 aB 2360,0 aA
2° 2195,0 aA 2163,5 aA 2197,1 abA
3° 2300,0 aA 2224,7 aAB 1899,7 bB

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
Foi aplicado o Teste t a 5% de probabilidade. Diferença média significativa para 
as colunas, classificadas com letras minúsculas. Diferença média significativa 
para as linhas, classificadas com letras maiúsculas.
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Em relação ao número de aplicações dos compostos, e a natureza do 
composto,  quanto  mais  aplicações  do  Nim  indiano,  menor  a  infecção  do 
CABMV, sugerindo o Nim indiano como possível agente de controle.

TABELA  2.  Resultados  médios  da  variável  “análise  abaixo  da  curva  do 
progresso  da  doença”  (AACPD),  quanto  à  natureza  dos  compostos  e 
concentrações.

Natureza dos 
compostos

Concentrações
2% 4% 6%

EBA
(Mix de 

passifloras)

2133,6 aAB 2527,0  aA 2033,6 aB

1% 3% 5%
EBE

(mix de própolis)
1863,2  aA 2226,2  abA 2211,4 aA

5% 7,5% 10%
Nim indiano 2154,4  aA 2098,8 bA 2203,6 aA

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
Foi aplicado o Teste t a 5% de probabilidade. Diferença média significativa para 
as colunas, classificadas com letras minúsculas. Diferença média significativa 
para as linhas, classificadas com letras maiúsculas. 

Quanto  as  concentrações  dos  compostos,  o  Nim  indiano  a  7,5  % 
apresentou  melhor  resultado  como  possível  elicitor  ao  CABMV.  Dentre  as 
concentrações do EBA, a concentração a 6% apresentou menor média.  As 
concentrações do EBE não diferiram estatisticamente entre si.

Quanto a interação entre a natureza dos compostos e as concentrações, 
o  EBE  e  o  Nim  indiano  não  apresentaram  diferença  estatística  quanto  as 
concentrações de 1 e 5%, e 5 e 10%.

CONCLUSÕES

O maior número de aplicações do composto Nim indiano a concentração 
de 7,5 % apresentou melhores resultados. 

Ensaios futuros serão estabelecidos com vistas a validar os resultados 
alcançados. Novos ensaios também serão montados de modo a se averiguar 
se o Nim atua ora como elicitor de resistência, ou como repulsor de insetos 
vetores do CABMV e/ou que o referido composto haja diretamente sobre a 
molécula do vírus, degradando-a.
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Diversidade de abelhas no campus da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia

Coqueiro JDD12,Perez-Maluf R13

Resumo: O conhecimento da fauna apícola em agroecossistemas é importante 
para   traçar  o  perfil  do  local  e  subsidiar  programas de monitoramento  das 
espécies, assim, o objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de abelhas 
que visitam as flores nos campos agrícolas da UESB, bem como estabelecer 
uma coleção de abelhas representativa da diversidade dos cultivos. Para tanto, 
foram realizadas caminhadas entre os corredores de três cultivos - Horta da 
Uesb,  Horta  do  Cetep  e  plantação  de  palma  e  em  fragmento  de  floresta 
estacional  semidecídua (mata  de cipó),  em períodos  de floração.  Em cada 
cultivo, foram realizadas cerca de 12 horas de esforço amostral e 16 horas na 
mata. As abelhas foram coletadas de forma ativa com rede entomológica. No 
Laboratório  de  Biodiversidade  do  Semiárido  (Labisa),  as  abelhas  foram 
montadas  e  identificadas  até  o  menor  nível  taxonômico  possível.  Foram 
identificadas 29 morfoespécies distintas, distribuídas em quatro famílias e 17 
gêneros diferentes. Apidae foi a famíla que apresentou maior frequência (77%), 
seguido de Halictidae (17%), Magachilidae (3%) e Andrenidae (3%).  A Mata foi 
a área que obteve maior riqueza (N=25), seguido Horta do Cetep (N=6), do 
cultivo de palma (N=5) e Horta da Uesb (N=3). Esses resultados revelam a 
importância das áreas de entorno dos cultivos com matas para populações de 
abelhas,  ofertando-lhes  habitats  que  podem  ser  importantes  locais  de 
nidificação  e  área  de  dispersão  fornecendo  um  aumento  de  recursos 
alimentares alternativos.

Palavras-chave: Cultivos Agrícolas, Diversidade, Polinizadores.

Diversity of bees in the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia1

Abstract:  Knowledge  of  the  bee  fauna  in  agroecosystems  is  of  great 
importance  to  trace  the  location  of  the  profile  and  support  programs  for 
monitoring species, therefore the aim of this study was to identify the species of 
bees that  occur  in  crops in the UESB and to establish a collection of  bees 
representative of these diversity. To this end, walks were held between three 
crops  (crops  Uesb,  crops  Cetep  and  palm  plantation)  and  a  fragment  of 
semideciduos forest,  according to the flowering period. In each culture were 
conducted approximately 12 hours of sampling effort and 16 hours in the forest  
fragment. Bees were collected in an active way with a entomological net. All 
bees collected were taken to the Semi-Arid Biodiversity Laboratory (Labisa), 
where they were assembled and identified to the lowest  possible taxonomic 

12  Graduando do Curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- 
UESB de Vitória da Conquista; 

13
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level.  Twenty nine different  morphospecies were identified distributed in four 
families  and  17  different  genera.  Apidae  had  the  highest  frequency  (77%), 
followed by  Halictidae (17%),  Magachilidae (3%) and Andrenidae (3%).  The 
forest fragment had the highest richness (N =25), followed by crops Cetep (N 
=6), palm cultivation (N =5) and crops Uesb (N = 3). These results reveal the 
importance of the surrounding areas of crops with forests for bee populations, 
offering them habitats that may be important nesting sites and dispersal area, 
providing an increase of alternative food resources.
Keywords: Agricultural Crops,Diversity, Pollinators.

Introdução

Os  Hymenoptera  constituem  uma  das  maiores  ordens  de  insetos, 

compreendendo  às  vespas,  abelhas  e  formigas.  Abrigam  espécies  com  hábitos 

variados, incluindo fitófagos, entomófagos ou uma combinação de ambos. Dentro de 

Hymenoptera, as abelhas são importantes indicadores ecológicos, uma vez que têm 

papel vital na manutenção natural através da polinização (Souza, 2003).

Há uma eminente preocupação com o declínio da diversidade de abelhas 

silvestres,  pois  muitas  dessas  abelhas  são  importantes  polinizadores  de  plantas 

cultivadas. Estima-se que 85% das espécies cultivadas dependem de polinização por 

insetos na União Européia e Estados Unidos (Kremen; Williams; Thorp,  2002), e nas 

regiões  tropicais  estima-se  que  66%  dos  cultivos  dependem  de  abelhas  para 

polinização (Castro, 2002). Segundo Kerr et al. (2001), os meliponídeos brasileiros são 

responsáveis por cerca 50 a 90% da polinização das árvores nativas.

Conhecer a fauna apícola em agroecossistemas é importante para  traçar o 

perfil  do  local  e  subsidiar  programas  de  monitoramento  das  espécies  (Pinheiro-

Machado  et  al.,  2006).  Entretanto,  apesar  dos  esforços  sobre  o  conhecimento  da 

fauna de Apoidea, as abelhas brasileiras ainda são pouco conhecidas e estudadas 

(Silveira;  Melo;  Almeida,  2002).  Assim,  o  objetivo  desse  trabalho  foi  identificar  as 

espécies de abelhas que visitam as flores no campo agrícola da UESB, bem como 

estabelecer uma Coleção de Abelhas representativa da diversidade dos cultivos. 

Material e métodos

As  coletas  foram  realizadas  em  três  cultivos  agrícolas  e  em  um 

fragmento  de  floresta  estacional  semidecídua  (Mata  de  Cipó)  situadas  no 

campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) de Vitória da 
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Conquista entre os meses de agosto de 2014 e março de 2015. A primeira área 

é  a  Horta  do  Cetep  constituída  de  cultivos  de  cenoura,  alface,  beterraba, 

abóbora e rúcula. A Horta da Uesb é constituída principalmente de abóbora e 

tomate e a plantação de palma é a que fica mais próximo da Mata. 

Foram realizadas caminhadas entre os corredores dos Cultivos e na 

Mata, segundo o período de floração de cada, com duração de cerca de duas 

horas em cada cultivo, buscando-se alternar períodos matutinos e vespertinos. 

Em cada  cultivo  foram realizadas  cerca  de  12  horas  de  esforço  amostral, 

enquanto  na  Mata  foram 16  horas  de  esforço  amostral.  As  abelhas  foram 

coletadas de forma ativa com o auxílio de rede entomológica e colocadas no 

frasco  mortífero.  Todas  as  abelhas  foram  levadas  ao  Laboratório  de 

Biodiversidade do Semiárido (Labisa), onde foram montadas e identificadas até 

o menor nível taxonômico possível. 

Resultados e discussão 

Foram coletadas  29  morfoespécies  distintas,  distribuídas  em quatro 

famílias e 17 gêneros diferentes, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1: Abelhas encontradas no Campus da UESB de Vitória da Conquista 
no  período  de  agosto  de  2014  à  março  de  2015,  nos  quatro  ambientes 
amostrados.

 Horta Cetep Horta Uesb Palma Mata
Andrenidae X
Oxaea sp
Apidae X
Bombus sp1 X
Bombus sp2 X
Bombus sp3 X
Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 X
Centris sp1 X
Centris sp2 X
Centris sp3 X
Centris sp4 X
Centris sp5 X
Centris sp6 X
Centris sp7 X
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Centris sp8 X
Melipona quadrifasciata Lepeletier, 
1836

X

Apis mellifera Linnaeus, 1758 X X X X
Trigona spinipes Fabricius, 1793 X X X X
Tetragonisca sp X X X
Exomalopsis sp1 X
Exomalopsis sp2 X
Paratrigona sp X X
Euglossa sp X
Xylocopa sp X
Halictidae
Habralictus sp X
Augochlora sp X
Augochloropsis sp1 X
Augochloropsis sp2 X
Augochloropsis sp3 X
Pseudagapostemon sp X
Megachilidae
Megachile sp    X

 Neste  estudo  foi  possível  capturar  quatro,  das  cinco  famílias  que 

ocorrem no Brasil,  sendo que Apidae foi a que apresentou maior frequência 

(77%),  seguido de Halictidae (17%),  Magachilidae (3%) e Andrenidae (3%). 

Apidae é comumente relatada como a mais comum e diversificada das famílias 

de abelhas, com ampla distribuição geográfica (Silveira; Melo; Almeida, 2002). 

Quanto  aos  gêneros,  Centris  foi  o  mais  representativo  (27%),  seguido  de 

Bombus e Augochloropsis, cada uma representando 10% do total de indivíduos 

coletados. Embora o genêro  Centris seja mais abundante em climas tropicais 

úmidos, este estudo revelou uma ocorrência significativa em uma região semi-

árida (Silveira; Melo; Almeida, 2002).

Ao analisar separadamente, a Mata foi a área que obteve maior riqueza 

(N=25), seguido Horta do Cetep (N=6), do cultivo de palma (N=5) e Horta da 

Uesb (N=3). As áreas agrícolas, no geral, representam um mosaico de campos 

cultivados em uma rede de áreas não cultivadas e existe um consenso entre os 

autores sobre a importância de se preservar áreas de entorno com áreas de 

matas nativas. As matas funcionariam como reservatórios naturais de espécies 
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silvestres,  disponibilizando  locais  nidificação  e  fornecendo  uma  oferta  de 

recursos alimentares alternativos. 

Conclusão 

 A riqueza de espécies da Uesb foi importante quando comparada a 

outras amostragens em regiões semiáridas,  e  a mata abriga a maioria  das 

espécies coletadas,  devendo ser  preservado para garantir  a  diversidade de 

abelhas da região.
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MORFOLOGIA COMPARATIVA DO TUBO DIGESTÓRIO DE  CICHLASOMA 
SP.  E  GEOPHAGUS  IPORANGENSIS  (PERCIFORMES,  CICHLIDAE),  DO 
RIO CATOLÉ GRANDE, ITAPETINGA, BA 
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Resumo 
Utilizou-se  20  exemplares  de  peixes  pertencentes  à  ordem  Perciformes  e 
família Cichilidae, Cichlasoma sp. e Geophagus iporangensis, coletados no rio 
Catolé  Grande,  em  Itapetinga,  BA.  Nas  espécies  estudadas  o  esôfago 
apresentou-se  como  um  tubo  cilíndrico,  curto,  limitado  anteriormente  pelos 
arcos branquiais  e  posteriormente  pelo estômago,  localizando-se na porção 
posterior ao septo transverso. Ambas as espécies apresentaram estômagos do 
tipo cecal, sendo que Geophagus iporangensis apresentou estômago cecal em 
“Y”,  e  a  espécie  Cichlasoma  sp.,  estômago cecal  em “J”.  O estômago das 
espécies  apresentou-se  como  um  órgão  bem  definido,  sendo  possível 
identificar  três regiões distintas:  a  região cárdica,  região cecal  e  pilórica.  O 
intestino médio de ambas as espécies estava disposto em forma de espiral, 
enovelados e suas voltas ligadas por tecido conjuntivo. Quando se observou a 
porção anterior do intestino, internamente, verificou-se a presença de pregas 
longitudinais em ambas as espécies estudadas, que provavelmente atuam no 
direcionamento  do alimento  e,  além disso,  aumentam a área de contato e, 
consequentemente,  absorção  de  nutrientes.  Observaram-se  diferenças  na 
disposição  e  tamanho  das  pregas,  Cichlasoma  sp.  apresentou  três  pregas 
primárias e sulcos bem evidentes, sendo elas mais espessas e largas, já em 
Geophagus  iporangensis,  as  pregas  se  apresentaram  mais  delgadas  e 
estreitas. 
Palavras-chave: Anatomia, Cará, Esôfago, Estômago, Ictiologia, Intestino 
Comparative  morphology  of  digestive  tube  of  Cichlasoma  sp.  and 
Geophagus  iporangensis  (Perciformes,  Cichlidae)  from  Catolé  Grande 
river, Itapetinga, BA 
Abstract 
It  were used 20 specimens of fishes of the Perciformes order and Cichlidae 
family,  Cichlasoma  sp.  and  Geophagus iporangensis  captured in  the Catolé 
Grande river, in Itapetinga, BA. In the studied species the esophagus appeared 
as  a  cylindrical  tube,  short,  delimited  anteriorly  by  the  gill  arches  and, 
posteriorly,  by  the  stomach,  being  located  in  the  posterior  portion  of  the 
transverse  septum.  Both  species  presented  stomachs  of  cecal  kind, 
Geophagus iporangensis  presented cecal "Y" and  Cichlasoma sp.,  cecal "J". 
The stomach of species appeared as a well-defined organ, and it was possible  
identify three distinct regions: the cardic, cecal and pyloric. The midgut of both 
species was arranged in  a spiral  shape,  and its  loops linked by connective 
tissue.  When observed the anterior portion of the intestine,  internally,  it  was 
verified the presence of longitudinal folds in both species, that probably act in 
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food direction and furthermore, increase the contact area and, consequently, 
nutrient absorption. Differences in layout and size of the folds were observed. 
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Cichlasoma sp. presented three primary folds and furrows very evident, being 
thicker and wider, while in  Geophagus iporangensis, the folds were more thin 
and narrow. 
Keywords: Anatomy, Cará, Esophagus, Ichthyology, Intestine, Stomach 
INTRODUÇÃO 
O município de Itapetinga, BA, é banhado pelo rio Catolé Grande, sendo este 
um importante afluente do rio Pardo. O rio Catolé Grande possui em sua sub-
bacia uma área de 3.101 km², sendo circundada por um conjunto de serras e 
uma área  deprimida  e  plana  que  facilita  o  escoamento  e  drenagem do rio 
(PINTO, 2013). 
No  rio  Catolé  Grande  encontra-se  uma  diversidade  expressiva  de  peixes, 
sendo esta descrita por PINTO (2013). Dentre as suas espécies, destacam-se 
os  da  família  Cichlidae  (Perciformes)  (AMORIM-SANTOS,  2015),  que 
apresentam os raios anteriores das nadadeiras dorsal e anal, e o primeiro raio  
da ventral, transformados em espinhos e a linha lateral dividida em dois ramos: 
anterior e posterior.  Os ciclídeos possuem hábitos diurnos e preferência por 
ambientes  lênticos,  também cuidam da  prole,  protegendo  ovos e  jovens,  e 
fazem ninhos (BRITSKI et al., 2007). 
Cichlasoma  sp. é um ciclídeo de pequeno porte, com hábitos territorialistas, 
utilizado com peixe ornamental (VAL et al., 2000), sendo espécie onívora, com 
tendência a invertivoria (AMORIM-SANTOS, 1015) Já Geophagus iporangensis  
é uma espécie encontrada em quase todos os tipos de ambientes e alimenta-
se preferencialmente de invertebrados que revolvem o substrato e de detritos 
(OYAKAWA et al., 2006, AMORIM-SANTOS, 2015) 
Os peixes possuem variações na estrutura do aparelho digestório relacionadas 
ao  alimento  ingerido  e  ambiente.  Segundo  SILVA  (2009),  vários  autores 
ressaltaram a importância do conhecimento da anatomia deste aparelho em 
peixes, justamente por ser variável e indicar a diversidade das dietas e modos 
de vida. 
Assim, objetivou-se descrever e comparar a anatomia do tubo digestório dos 
ciclídeos,  Cichlasoma sp.  e  Geophagus iporangensis, coletados no rio Catolé 
Grande, no município de Itapetinga, BA. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram  utilizados  20  exemplares  adultos  de  peixes  pertencentes  à  ordem 
Perciformes e família Cichlidae, sendo 10 de cada espécie,  Cichlasoma sp. e 
Geophagus  iporangensis,  que  foram  coletadas  no  rio  Catolé  Grande,  no 
município de Itapetinga, BA, em 2012, e estavam armazenados na coleção do 
Laboratório de Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, 
Campus Juvino Oliveira, em Itapetinga, BA. 
A biometria dos exemplares foi realizada com auxílio de paquímetro digital, com 
precisão de 0,01mm, e as fotografias com câmara digital. 
Para o estudo morfológico, dois exemplares de cada espécie foram dissecados 
de acordo com AMLACHER (1964) e quatro foram seccionados e planos sagital 
mediano,  frontal  e  transversal,  conforme  descrito  por  MENIN  (1988).  Para 
descrever o padrão da mucosa dos órgãos do tubo digestório, este foi incisado 
e as paredes rebatidas e fixadas, com auxílio de alfinetes, em placa de petri 
preenchida  com  cera.  As  descrições  foram  realizadas  com  auxílio  de 
microscópio estereoscópico. 
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Considerou-se a divisão do tubo digestório em: Intestino anterior (esôfago e 
estômago),  intestino médio (intestino propriamente dito) e intestino posterior 
(reto e ânus), conforme MENIN (1988), MACIEL (2006) e BARCELLOS et al. 
(2014). 
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. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em corte sagital  mediano de  Cichlasoma sp.  e  Geophagus iporangensis  foi 
visualizado a disposição dos aparelhos digestórios, bem como outros órgãos, 
como encéfalo.  A disposição do tubo digestório  na  cavidade peritoneal  das 
espécies ocorreu de modo semelhante a outras espécies descritas (MENIN, 
1988; SEIXAS FILHO et al., 2003 e BARCELLOS et al., 2014), e ocupava, pelo 
menos, os dois terços anteriores. A forma da cavidade peritoneal acompanhou 
o  padrão  corporal  das  espécies,  que  é  comprimido  e  os  órgãos  do  tubo 
digestório  não  a  preenche  totalmente,  sendo  mais  volumosos  os  de 
Cichlasoma sp. 
O esôfago das espécies se apresentou como um tubo cilíndrico, curto, limitado 
anteriormente pelo arco branquial e posteriormente pelo estômago, sendo de 
difícil identificação, como também descrito por MENIN (1988) e BARCELLOS et 
al. (2014). Porém, este não oferece obstáculos à passagem do alimento. 
As  espécies  apresentaram  estômagos  do  tipo  cecal,  sendo  que  G. 
iporangensis apresentou estômago cecal em “Y”, e C. sp., estômago cecal em 
“J”.  O estômago das espécies apresentou-se como um órgão bem definido, 
sendo possível identificar três regiões distintas: a região cárdica, região cecal, e 
pilórica. De acordo com MORAIS et al. (2014), o estômago do tipo sacular ou 
em  “Y”  permite  a  ingestão  de  presas  inteiras,  ocorrendo  a  distensão  das 
paredes estomacais, em especial nas regiões cárdica e fúndica. 
Identificou-se, nas duas espécies, a presença de esfíncter cárdico na porção 
anterior  ao  estômago e  esfíncter  pilórico  na porção posterior  ao  estômago. 
Desse  modo,  a  presença  de  pregas  mais  espessa  no  estômago  de  G. 
iporangensis, contribui para a distensão do órgão, e o esfíncter pilórico, além 
de  impedir  o  refluxo  do alimento,  colabora  para  que este  permaneça mais 
tempo no estômago sob a ação do suco gástrico. 
O intestino médio era disposto em forma de espiral, enovelados e ligados por 
tecido  conjuntivo.  Em  G.  iporangensis,  ele  foi  subdividido  em  três  alças 
intestinais  e  em  C.  sp.  em  seis  alças  intestinais  que  se  encontravam 
interligadas pelo mesentério de tecido conjuntivo. Para PESSOA et al. (2013),  
dentre  as  variações  verificadas  no  intestino  de  peixes,  as  relacionadas  à 
anatomia e ao comprimento são mais específicas. 
Ao  observarmos  a  porção  anterior  do  intestino  médio,  verificou-se  pregas 
longitudinais que atuariam no direcionamento do alimento, no aumento da área 
de contato e, consequentemente, na absorção de nutrientes. Ambas espécies 
apresentaram  tais  pregas,  entretanto,  observaram-se  diferenças  na  sua 
disposição.  Em  C.  sp.  verificou-se  três  pregas  primárias  e  sulcos  bem 
evidentes,  sendo elas mais espessas e largas,  já em  G. iporangensis,  elas 
estavam dispostas de forma que se apresentam mais delgadas e estreitas. 
Segundo BARCELLOS et al. (2014), a mucosa intestinal pregueada, que varia 
a complexidade entre as espécies, resulta na retenção do alimento e ampliação 
da sua área de absorção. 
No intestino posterior foi identificado o reto, com parede muscular mais grossa 
que a do intestino e o seu padrão longitudinal das pregas pode ser a estrutura 
facilitadora para a passagem do alimento digerido e expulsão do bolo fecal 
para o exterior (MENIN, 1988), nas espécies. 
CONCLUSÕES 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
101



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

O tubo digestório de ambas as espécies é completo e as adaptações tróficas 
verificadas em Geophagus iporangensis e Cichlasoma sp. retrataram seus os 
hábitos  alimentares  distintos,  preferencialmente  invertívora  e  onívora  com 
tendência a invertívoria, respectivamente. 
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Ocupação de conchas pelo ermitão Calcinus tibicen (Herbst, 1791) 
(Crustacea, Paguridea) no litoral Sul da Bahia, Brasil

Mateus Pereira Santos², Vivian Frasozo ³
Resumo: Este estudo visou caracterizar a ocupação de conchas pelo ermitão 
C. tibicen no  litoral  sul  do  Estado da  Bahia,  abrangendo duas localidades: 
praias Batuba (14° 56’ 32,8’’S; 39° 00’ 43,3’’W) e de Taipús de Fora (13° 56’ 
48,8’’S;  38°  55’  47,0’’W),  nos  municípios  de  Ilhéus  e  Barra  Grande, 
respectivamente. Os ermitões foram capturados manualmente em outubro de 
2013.  No  laboratório,  as  conchas  e  os  ermitões  foram  identificados.  Os 
caranguejos  foram  retirados  das  conchas  e  avaliados  quanto  ao  sexo.  Os 
espécimes  foram  mensurados  quanto  ao  comprimento  do  escudo 
cefalotorácico  (CEC).   Obteve-se um total  de  126 conchas de gastrópodes 
coletadas  e  ocupadas  pelo  ermitão. Os  126  espécimes  de  C.  tibicen (56 
machos, 39 fêmeas não ovígeras e 31 fêmeas ovígeras) habitaram 11 espécies 
de conchas de Gastropoda. Os machos, as fêmeas não ovígeras e as fêmeas 
ovígeras  ocuparam,  em  maior  porcentagem,  os  gastrópodes  Gemophus 
auritulus (42,86%; 58,98% e 67,74%, respectivamente)  e  Stramonita  rustica 
(16,07%; 25,64% e 12,90%, respectivamente). 
Palavras Chaves: Gastropódes, Gemophus, Stramonita, ermitões, seleção de 
conchas, litoral Sul da Bahia

Shell occupation by the hermit crab Calcinus tibicen (Herbst, 1791) on the 
South littoral of Bahia, Brazil ¹

Abstract:  The aim of this study was to determine the shell utilization by the 
hermit crab  C. tibicen in the south coast of the state of Bahia, including two 
locations, beaches Batuba (14° 56’ 32.8’’ S; 39° 00’ 43.3’’ W) and Taipús de 
Fora (13° 56’ 48.8’’S; 38° 55’ 47.0’’ W) in the municipalities of lhéus and Barra 
Grande, respectively. Hermit crabs were caught at random by hand in October 
2013. In the laboratory, the shells and crabs were identified. After that, crabs 
were removed from shells  and sexed.  Each specimen was measured at  its 
cephalothoracic  shield  length  (LCS).  A total  of  126  gastropod  shells  were 
collected occupied by hermit  C. tibicen.  The specimens (56 males;  39 non-
ovigerous  females  and  31  ovigerous  females)  inhabited  11  species  of 
gastropods  shells.  Males,  non-ovigerous  females  and  ovigerous  females 
inhabited shells in a greater percentage Gemophus auritulus (42.86%; 58.98% 
and  67.74%,  respectively)  and  Stramonita  rustica (16.07%;  25.64%  and 
12.90%, respectively).
Keywords: Gastropoda, hermit crabs, Gemophus, Stramonita, shell selection, Brazilian 
South coast 
Introdução 
     Os ermitões são crustáceos decápodes, incluídos na infraordem Anomura,  
que  se  caracterizam  pela  presença  urópodos  funcionais,  além  de  abdome 
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descalcificado.  Esta  última  característica  tanto  permite,  quanto  determina  a 
ocupação das conchas pelos próprios ermitões (HAZLETT, 1981).
A ocupação de conchas não ocorre ao acaso, sendo a seleção influenciada por 
vários fatores. Sabe-se que, antes de entrar numa concha vazia, os ermitões 
analisam as  características  das  mesmas (CONOVER,  1978).  Normalmente, 
observa-se  uma  avaliação  prévia  da  concha  pelo  ermitão,  na  qual  os 
quelípodos reviram as conchas e exploram: o estado de conservação, abertura, 
tamanho,  forma,  peso,  coloração  e  até  mesmo o  espaço interno,  antes  da 
efetiva ocupação (MITCHELL, 1976; BERTINI & FRANSOZO, 2000).  De modo 
geral, o padrão de ocupação de conchas apresenta uma correlação entre o 
tamanho do ermitão e o tamanho (ou peso) da concha (MARTINELLI, 1998; 
AYRES-PERES et al., 2008).
Contudo, antes mesmo de se iniciar uma investigação sobre o comportamento 
de utilização de conchas por ermitões, há a necessidade de se conhecer quais 
são as formas e  características das conchas disponíveis  e  habitadas pelas 
espécies  na  natureza.  Neste  sentido,  este  trabalho  visou  inventariar  as 
espécies de gastrópodes que são utilizadas por Calcinus tibicen (Herbst, 1791) 
no litoral da Bahia.

Materiais e métodos 

    As coletas dos ermitões C. tibicien  foram realizadas em duas localidades 
situadas na Costa do Dendê e Costa do Cacau, respectivamente, litoral Sul da 
Bahia. A primeira localidade trata-se da praia de Taipús de Fora (13°56’48,8’’S; 
38° 55’47,0’’W), município de Barra Grande. A segunda localidade trata-se da 
Praia Batuba (14°56’32,8’’S; 39°00’43,3’’W) distrito de Olivença, município de 
Ilhéus, que abrange uma área 1.760,111 km ² e uma população estimada para 
2014 de 182.350 (IBGE, 2010). Os ermitões foram capturados manualmente na 
primeira semana de outubro do ano de 2013, durante a maré baixa diurna. Os 
ermitões foram mantidos resfriados até o momento da chegada ao laboratório. 
No laboratório,  os  espécimes foram transferidos para  frascos de vidro  com 
álcool 70%, até o momento das análises.
Para  a  mensuração  das  conchas  foram  realizadas  medidas,  com  um 
paquímetro analógico de aço (precisão de 0.05mm), as seguintes dimensões: 
comprimento da abertura da concha (CAC), medida da distância entre o ângulo 
posterior da abertura e o bordo mediano do canal sifonal da concha, largura da 
abertura (LAC), maior distância compreendida entre a margem interior da borda 
exterior  da  abertura  da  concha  e  a  parede  da  borda  interior  da  abertura. 
Obteve-se,  também,  o  peso  seco  das  conchas  (PSC),  em gramas.  Para  a 
mensuração e determinação do sexo dos ermitões utilizou-se uma morsa para 
retirada  dos  indivíduos.  Em  seguida,  os  exemplares  foram  contados  e 
identificados o sexo de cada indivíduo e no caso, das fêmeas verificou-se a 
condição ovígera (machos,  fêmeas,  fêmeas ovígeras e não ovígeras).  Além 
disso, os exemplares foram medidos com paquímetro analógico de aço para a 
obtenção do comprimento do escudo cefalotorácico (CEC), Comprimento do 
própodo quelar esquerdo (CPQ) e a Altura do Própodo Quelar esquerdo (APQ). 
O quelípodo esquerdo é o maior para a espécie, daí a escolha deste lado para 
as medidas do apêndice.
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Resultados e discussão

Obteve-se um total de 126 conchas de gastrópodes na coleta, todas estavam 
ocupadas  por  ermitões  C.  tibicen,  correspondendo  a  97,67%  do  material 
estudado, uma vez que não foi possível obter a identificação de três conchas, 
por  estarem  quebradas  (2,33%).  Desse  modo,  obteve-se  um  total  de  123 
espécimes de  C. tibicen (56 machos, 39 fêmeas não ovígeras e 31 fêmeas 
ovígeras) habitando 11 espécies de conchas de Gastropoda:  Bursa corrugata 
(Perry,  1811);  Cancellaria  petuchi (Petit  &  Verhecken,  1992);  Cypraecassis 
testiculus (Linnaeus,  1758);  Gemophus  auritulus (Link,  1807);  Leucozonia 
nassa (Gmelin, 1791);  Leucozonia ocellata (Gmelin, 1791);  Lithopoma tectum 
(Lightfoot,  1786);  Pisania  pusio (Linnaeus,  1758);  Stramonita  haemastoma 
(Linnaeus,  1767);  Stramonita  rustica (Lamarck,  1822);  e  Tegula  viridula 
(Gmelin, 1791).
Os machos,  as  fêmeas não ovígeras  e as  fêmeas ovígeras  ocuparam,  em 
maior  porcentagem,  conchas  de  G.  auritulus (42,86%;  58,98%  e  67,74%, 
respectivamente) e  S. rustica (16,07%; 25,64% e 12,90%, respectivamente). 
Os machos apresentaram uma maior riqueza de espécies ocupadas (10); tanto 
as fêmeas não ovígeras e ovígeras utilizaram uma riqueza de sete espécies de 
conchas.  Em uma  análise  geral,  em ambas  as  localidades  em estudo,  G. 
auritulus foi a espécie de concha mais comumente ocupada. Diferentemente do 
artigo de Batista-Leite  et al. (2005), realizado no  estado de Alagoas, no qual 
359 indivíduos de  C. tibicen ocuparam 12 espécies de gastrópodes,  dentre 
estas, L. ocellata, P. pusio e T. viridula em comum com o presente trabalh; além 
disso,  63,33%  dos  ermitões  ocuparam  preferencialmente  as  conchas  de 
Astraea tecta olfersii (Phillipi, 1846). Porém no trabalho de Floeter et. al (2000), 
realizado no sudeste do Brasil, a espécie de gastrópode mais ocupada foi  T. 
viridula, cujos autores uma maior importância no volume interno que o peso da 
concha para a escolha pelo ermitão. 
    De acordo com Mantellato & Garcia (2001), o volume interno e o peso da 
concha  estão  relacionados  com a  sua  escolha.  A preferência  das  conchas 
pelos ermitões depende da localidade de cada população, e podem apresentar 
diferenças significativas devido a uma série de fatores, tais como condições 
climáticas  e  a  disponibilidade  de  conchas  no  local.  Provavelmente,  fatores 
bióticos também sejam igualmente fundamentais na ocupação diferencial  de 
conchas, como por exemplo, competição com outras espécies de ermitões de 
tamanhos similares habitando a mesma área.

Conclusão
Calcinus tibicen teve ocupação predominante por  G. auritulus,  o que  leva à 
conclusão  de  que  a  disponibilidade  da  espécie  de  gastrópode  na  região  é 
fundamental para sua ocupação pelo ermitão. Porém, é necessário enfatizar 
que vários são os fatores determinantes do uso de conchas pelos ermitões e 
que  há  necessidade  de  estudos  mais  detalhados  para  uma  melhor 
compreensão dessa relação animal.
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FIGURA 1. Conchas ocupadas pelo ermitão Calcinus tibicen (Herbst, 1791). A) 

Fotografia  da  espécie Gemophus  auritulus (Link,  1807);  B)  Fotografia  da 

espécie Stramonita rustica (Lamarck, 1822); Barra de escala: 10 mm.

Thysanoptera da Bahia: uma abordagem sob a perspectiva da taxonomia 
integrativa.

M. O. Cerqueira¹ e J. C. Silva Jr².

RESUMO
O genoma mitocondrial  tem sido cada vez mais usado para identificação e 
diferenciação de espécies. Um gene mitocondrial que tem se tornado popular 
para  este  propósito  é  o  Citocromo  Oxidase  I  (COI),  a  utilização  desse 
fragmento que consiste em 648 pares de base é uma técnica conhecida como 
DNA barcode. O  mtDNA é amplificado para posterior sequenciamento que irá 
gerar um código de barras único para cada espécie, sendo assim uma forma 
bastante eficiente para discriminação de espécies, e alternativa complementar 
a taxonomia tradicional.
A presente pesquisa objetiva a diferenciação a nível molecular duas espécies 
crípticas de insetos da ordem Thysanoptera, sendo elas Gynaikothrips uzeli e  
Gynaikothrips ficorum, ambas pertencentes a família Phlaeothripidae.
Palavras  Chave: DNA  barcode,  espécies  crípticas,  genética  molecular, 
phlaeothripidae, thysanoptera.

Thysanoptera  of  Bahia,  Brazil:  an  approach  from  the  perspective  of 
integrative taxonomy.

ABSTRACT
The  mitochondrial  genome  has  been  increasingly  used  for  identifying  and 
differentiating  species.  A mitochondrial  gene  that  has  become  popular  for 
species identification is cytochrome oxidase I (COI ), the use of this fragment 
consisting  of  648 base pairs,  is  a  technique known as DNA barcode .  The 
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mtDNA is  amplified  for  subsequent  sequencing  that  will  generate  a  unique 
barcode for each species, making it a very efficient way to identify species, and 
complementary alternative to traditional taxonomy .
This research aims to differentiate in molecular level two cryptic species of 
insects of the order Thysanoptera, Gynaikothrips uzeli and Gynaikothrips 
ficorum, both belonging to Phlaeothripidae family.
Keywords: cryptic species, DNA barcode, molecular genetics, phlaeothripidae, 
thysanoptera.

INTRODUÇÃO
Até hoje cerca de 6000 espécies de tripes foram descritas (Mound & Morris, 
2007), sendo que cerca de 40 espécies são listadas no gênero Gynaikothrips, 
que  são  originários  principalmente  do  Sudeste  Asiático  (Funderburk,  2014). 
São  insetos  galhadores  que  infestam  plantas  do  gênero  Ficus da  família 
Moraceaena.  Sendo  que  os  Gynaikothrips  uzeli e  Gynaikothrips  ficorum, 
parasitam respectivamente as Ficus benjamina e Ficus retusa.
Ainda  segundo  (Funderburk,  2014)  Mound  sugere  que  o  G.  ficorum  é 
provavelmente  uma  forma  do  G.  uzeli, que  se  diferenciaram  a  partir  do 
comércio de horticultura. Sendo estas consideradas espécies crípticas.
A taxonomia dessa ordem é feita apenas com indivíduos adultos porque não 
existem chaves adequadas para ovos larvas ou pupas (Glover 2009), porém a 
identificação por caracteres moleculares vem revertendo este quadro.
O DNA barcode pode discriminar as espécies independente do estágio de vida 
que estejam, sexo, polimorfismo e conseguem discriminar espécies crípticas. 
(Rebijith  et  al.  2014).  DNA barcoding  baseia-se  em  sequenciar  um  gene 
específico do DNA mitocondrial,  o Citocromo Oxidase I (COI) (Herbert  et al. 
2003). Dessa forma o uso de marcadores genéticos, como mtDNA , representa 
uma valiosa adição ou alternativa aos métodos clássicos de identificação de 
espécies (Karimi, 2010).

MATERIAL E MÈTODOS
Coleta e identificação.
Os indivíduos das espécies Gynaikothrips uzeli e Gynaikothrips ficorum, foram 
coletados  a  partir  de  galhas  formadas  em  suas  respectivas  plantas 
hospedeiras,  Ficus benjamina  e  Ficus retusa. Sendo  coletados na cidade de 
Jequié/BA. Os espécimes coletados foram armazenados em álcool 70%.
Extração de DNA. 
Para extração do DNA utilizou-se o protocolo de Roberts (1998), com algumas 
modificações (Usando acetato de potássio ao invés de acetato de sódio). 

Amplificação.

A Reação em cadeia da polimerase (PCR) foi conduzida usando os primers 
LCO-1490 e HCO-2198 (Herbert et al., 2003) para amplificação do gene COI. A 
reação teve um volume total de reação de 25μl, sendo 1μl de cada primer, 1μl  
de DNA, 2μl de DNTPs, 1,5μl de MgCl2, 2,5 de tampão e 15,5 de água miliq e 
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0,5μl  de  DNA  polimerase.  Utilizou-se  nos  ciclos  da  PCR  os  seguintes 
parâmetros: Uma desnaturação inicial  a 94ºC por 3 minutos, seguido de 35 
ciclos de desnaturação de 1 minuto a 92ºC, etapa de anelamento dos primers 
por 2 minutos a 54ºC, etapa de extensão a 72 ºC por 2 minutos, e uma etapa 
final  de  extensão  de  7  minutos  a  72ºC.  Após  a  amplificação  do  DNA foi  
realizada  uma  eletroforese  para  confirmação  se  a  amplificação  tinha 
funcionado, para isso foi utilizado 1μl do produto da PCR e tampão em gel de 
agarose  a  1,2  %.  O  gel  foi  visualizado  num  transiluminador  de  luz  UV  e 
fotografado.

RESULTADOS E DISCUSSÂO
Neste período foram realizadas atividades referentes a leitura sobre o tema do 
projeto, treinamento nas técnicas de coleta, definição das áreas de coleta e 
adaptação da técnica de extração e amplificação de DNA. Para a PCR foram 
feitos  vários  testes  de  concentração  de  reagentes  e  temperatura  para 
anelamento dos primers utilizados LCO-1490 e HCO-2198, assim obtendo-se 
as condições perfeitas para a amplificação. 

FIGURA 1. Teste de temperatura para anelamento dos primers

FIGURA 2. Gel de agarose 1,2% com produto do DNA amplificado.
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O DNA de dez indivíduos de cada espécie foi amplificado e armazenado para 
posterior purificação, sequenciamento e cadastramento em banco de dados.

CONCLUSÃO

Com o trabalho realizado foi possível padronizar o protocolo para extração e 
PCR, para espécies de Thysanoptera.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar o padrão de distribuição de 

remanescentes  florestais  para  investigar  os  padrões  de  distribuição  e 

densidade  e  forrageamento  de  Atta  sexdens,  uma  espécies  de  formiga 

cortadeira  que  ocorre  na  região  de  Itapetinga-Ba.  Para  isso,  foi  utilizando 

imagens de satélite do Software Google Earth. Foi assim demarcada a área 

total  de estudo e também os remanescentes florestais existentes na região. 

Foram encontrados 195 fragmentos de floresta atlântica numa área de 132.901 

hectares e o tamanho dos mesmos variaram de 1,17 à 1026 (± 12,15) hectares. 

Verificou-se que a região está bastante fragmentada sendo composta em sua 

maioria por fragmentos menos que 100 hectares. Maior nível de fragmentação 

implica em uma maior criação de bordas artificiais e, consequentemente, as 

plantas preferidas por essas formigas se tornam abundantes. Provavelmente, 

por  ser  uma  região  mais  seca,  os  remanescentes  florestais  ganham 

importância funcionando como refúgio para as saúvas.
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PALAVRA  CHAVE: efeito  de  borda,  formigas,  fragmentos,  sensoriamento 

remoto. 

LEAFCUTTER  ANTS  ECOLOGY:  MONITORING  AND  MANAGEMENT  IN 

REMAINING FOREST AND AGROECOSYSTEMS

ABSTRACT

This study aimed to analyze the pattern of distribution of remaining forest 

to investigate the distribution patterns and density and foraging Atta sexdens, a 

cutter ant species occurring in Itapetinga-Ba region. For you were using satellite 

images from Google Earth Software. It was well demarcated the total area of 

study and the existing forest remnants in the region. They found 195 fragments 

of Atlantic Forest in an area of 132,901 hectares and their size ranged from 1.17 

to 1026 (± 12.15) hectares. It was found that the region is highly fragmented 

and comprised mostly of fragments less than 100 hectares. Increased level of 

fragmentation  implies  a  higher  creation  of  artificial  edges  and  therefore 

preferred for these plants become abundant ants. Probably because it is a drier 

region, the forest remnants gain importance as a refuge for the working ants.

KEYWORDS: ants, edge effects, fragments, remote sensing.

INTRODUÇÃO

As formigas são os invertebrados dominantes nas regiões tropicais e 

subtropicais, apresentando um alto nível de organização. De acordo com Silva 

et  al.,  (2009),  A.  sexdens são  bastante  seletivas  quanto  à  preferência  por 

recursos,  preferem  cortar  folhas  de  espécie  pioneiras  em  ambientes 

perturbados ou em estágio inicial de sucessão. Isso corrobora a ideia de que 

com o aumento da fragmentação florestal, gerando bordas artificiais, se tem um 

aumento  no números de espécies  pioneira  e consequentemente  ocorre  um 

aumento no número de colônias de formigas cortadeiras. Vasconcelos (1998), 

sustenta  a  ideia  que  a  composição  de  espécies  de  formigas  varia 

significativamente com o tamanho da área do fragmento, e que as mudanças 

na  composição  de  espécies  de  formigas  são  na  verdade  decorrentes  dos 
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efeitos  de  borda,  os  quais  atingem  proporcionalmente  mais  os  fragmentos 

pequenos  do  que  os  fragmentos  grandes.  Segundo  Primack  e  Rodrigues 

(2001), as causas da destruição de habitats são as atividades comerciais em 

grande escala, tais como a criação de gado, agricultura entre outros.

O município de Itapetinga localiza-se na região sudoeste do estado da 

Bahia, com uma população estimada de aproximadamente 75.440 habitantes 

em uma área de 1.651,154 Km², tendo como bioma a Mata Atlântica (IBGE, 

2014). Na Bahia, a cidade possui o título de “Capital da Pecuária”, destacando-

se devido ao grande número de rebanhos de gado na região. 

Sendo assim a presente pesquisa visa integrar fazer um levantamento 

dos  fragmentos  florestais  quanto  a  (1)  tamanho  médio,  (2)  número,  (3) 

proporção  de  área  de  floresta/pasto,  para  descrição  do  cenário  atual  da 

paisagem. Isto é fundamental  para fornecer subsídio para uma entender os 

padrões de  densidade e  distribuição  da espécie  de  formigas  cortadeira,  A. 

sexdens.

MATERIAL E MÉTODOS

A área total  estudada corresponde à 132.901 hectares, localizada em 

sua  maioria  no  município  de  Itapetinga-Ba,  onde  a  partir  de  imagens  de 

satélite,  disponíveis  gratuitamente  (Google  Earth),  foi  disposta  uma  área 

aleatoriamente.  Com o auxílio da ferramenta “polígono” do software Google 

Earth, a área foi contornada, gerando assim um polígono no qual o software 

fornece  dados  como  o  perímetro  em  metros  ou  quilômetros  e  a  área  em 

hectares ou quilômetros quadrados.

Utilizando a mesma ferramenta descrita acima, dentro dessa área de 

estudo  foram  contornados  todos  os  fragmentos  remanescente  de  Mata 

Atlântica,  assim,  por  exemplo,  foi  contabilizado:  I  – número  de  fragmentos 

nesta área; II – porcentagem total e média dos fragmentos; III – porcentagem 

total de área de pasto; e, IV – formato e localização dos fragmentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Em síntese, no total de 132.901 hectares, foram encontrados 195 fragmentos 
(conforme figura 1) de floresta atlântica – totalizando 16.077,29 hectares. Isso 
corresponde  à  12,02%  da  área  total  estudada.  Os  outros  87,98% 
correspondem à área de pasto. Em média, os fragmentos apresentaram um 
tamanho médio de 82,44 (± 12,15) hectares, sendo o menor de 1,17 e o maior  
de 1026 hectares, como pode ser observado na tabela 1.
FIGURA 1 – Área de estudo e fragmentos contornados.

TABELA 1 – Tamanho dos fragmentos (ha) e quais são os maiores e menores.

Além disso,  foi  observado que os  fragmentos apresentaram formatos 

irregulares  sendo  a  maioria  localizados  em  topo  de  morro.  Também  tais 

fragmentos  encontram-se  isolados  e  imersos  em uma matriz  dominante  de 

área de pastagem. Se o padrão de distribuição e densidade de ninhos de  A. 

sexdens persistir na paisagem (baseado no estudo do discente Breno Lopes, 

com a maioria  dos  ninhos  dispostos  nos remanescentes  florestais,  e  ida  a 

campo),  espera-se  que as  florestas  ou remanescentes  ganhem importância 

para a A. sexdens – atuando como áreas-fonte de recurso e refúgio.   

Diante dos fatos, pode-se perceber o quão fragmentado está a paisagem 

e  quanto  mais  perturbadas,  maiores  são  os  desafios  para  a  conservação. 

Esses fragmentos estão sujeitos a um alto efeito de borda, característica que 

indica a não sustentabilidade destas áreas. A teoria da biogeografia de ilhas 

estuda a influência do tamanho do fragmento de habitat e do seu isolamento 

nas populações, ou seja, ilhas pequenas tendem a conter menos espécies que 

ilhas  grandes,  e  também  apresentam  elevadas  taxas  de  extinção.  Os 

corredores ecológicos viabilizam a movimentação das espécies entre as ilhas, 

por  isso  representam  uma  das  estratégias  mais  promissoras  para  o 

planejamento eficaz de conservação e preservação de flora e fauna.

CONCLUSÃO

A fragmentação prejudica o fluxo de espécies na paisagem,  sendo o 

tamanha  médio  de  fragmentos  menor  que  100  hectares,  temos  como 

consequência a influência do efeito de borda. Assim concluímos que, se faz 
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necessário recuperar o fluxo de espécies e também aumentar a permeabilidade 

da matriz dominante (pasto) através de corredores ecológicos, promovendo a 

comunicação entre os fragmentos.
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Transições de Fases em Sistemas Magnéticos Clássicos e Quânticos1 
Caroline Castro dos SANTOS2, Luizdarcy de Matos CASTRO3 

Resumo: Neste trabalho apresentamos o uso do modelo de Ising para estudos 
de  transições  de  fase  em  fenômenos  magnéticos  simples  e  para  o 
mapeamento de alguns sistemas físicos. O modelo de Ising é uma ferramenta 
estatística importante que apresenta uma multiplicidade de interpretações para 
o mapeamento do comportamento perto da transição ferromagnética, no qual, 
incorpora interações de curto alcance numa rede d-dimensional. 
Palavras–chave:  Fenômenos  Magnéticos;  Mecânica  Estatística;  Modelo  de 
Ising; Monte Carlo; Transições de Fase. 
Phase transitions in magnetic systems Classical and Quantum 
Abstract:  This work presents the use of the Ising model for phase transitions 
studies in simple magnetic phenomena and mapping of some physical systems. 
The  ising  model  is  an  important  statistical  tool  that  has  a  plurality  of 
interpretations for the behavior of the mapping near the ferromagnetic transition, 
which incorporates short-range d-dimensional interactions. 
Keywords:  Magnetic  phenomena; Statistical  Mechanics;  Ising model;  Monte 
Carlo; Phase transitions. 
1. Introdução 
Devido  ao  caráter  universal  dos  fenômenos  críticos,  torna-se  relevante  a 
consideração de modelos estatísticos simplificados, mas não triviais, como o 
modelo de Ising, envolvendo a interação entre um número muito grande de 
graus de liberdade (SALINAS, 1997). Este modelo tem sido usado no estudo 
de diversos fenômenos nos quais os seus constituintes interagindo aos pares, 
produzem efeitos coletivos. 
O  contato  com  métodos  computacionais  relevantes  e  a  comparação  com 
técnicas analíticas,  propiciam interpretar  resultados que não possui  solução 
exata,  mas cujas características são conhecidas nas simulações numéricas. 
Dado  a  importância  das  várias  técnicas  desenvolvidas  no  tratamento  do 
modelo  de  Ising  para  o  estudo  de  vários  sistemas  físicos,  vimos  que  as 
simulações numéricas tornam-se ferramentas fundamentais na investigação do 
comportamento  perto  da  transição ferromagnética,  juntamente  com técnicas 
consagradas como a aproximação de campo médio, matriz de transferência. 
O Modelo de Ising unidimensional pode ser tratado analiticamente pela técnica 
de  matriz  de  transferência.  Em  d  =  1  o  Hamiltoniano  do  Modelo  de  Ising 
relaciona a interação de troca J a cada uma das interações entre sítios vizinhos 
que podem assumir valores +1 e -1. O “Spin” do elétron e uma propriedade 
puramente quântica que não tem nenhum similar clássico, e é previsto a partir  
de um tratamento relativístico da teoria quântica de Schroedinger.
2. Materiais e Métodos 
Inicialmente foi realizado o estudo teórico detalhado sobre Mecânica Estatística 
e  também,  sobre  conteúdos  da  termodinâmica  necessários  para  a 
compreensão das transições de fase e para maior entendimento do Modelo de 
Ising.  Em  seguida  revisamos  a  solução  exata  em  uma  dimensão,  cujo 
Hamiltoniano para o modelo de Ising é descrito por 
(1) , 1 1 1         N i i N i i i S H S S J     
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onde J e H são respectivamente a interação de troca e um campo magnético 
normalizado. Para tal modelo a função de partição é escrita como segue 
(2)   , )]( 2 exp[ 1 1 1 1          i SN i i i N i i i S S L S S K Z       
onde K= βJ, L= βH, sendo que o segundo termo foi escrito para que fique com 
maior simetria. Adotando 
)]. ( 2 exp[( ) , ( 1 1 1    i i i i i i S S L S KS S S T 
Podemos escrever a função de partição como 
(3)   , ), ( ,.., , 1 1 2 1     N SS S N i i i N S S T Z     
Como  estamos  trabalhando  com  modelo  de  Ising  bidimensional,  S  =  1/2, 
significa que os valores das variáveis de spin são  Si = -1,+1  e  Si+1 = -1,+1. 
Portanto (3) também pode ser escrita como uma matriz 2x2 
(4) . ] exp[ ] exp[ ] exp[ ] exp[ ~            L K K K L K T       
Sendo  T  uma  matriz  nxn,  ela  é  diagonalizável  e  possui  dois  autovetores 
linearmente  independentes,  então  podemos  utilizar  matrizes  invertíveis  de 
forma que 
(5) , ˆ ˆ ˆ ~ ˆ 1 1I U UD U TU     
onde I é a matriz identidade, D é uma matriz diagonal composta pelos 
autovalores da matriz transferência sendo Û composto pelos respectivos 
autovalores. Então (3) pode ser reescrito como Tr (traço) do produto de N 
matrizes 
(6) , ~ ) , ( 1 1 1   S N N N T TrS S T Z   
Como então . ), () (CBATrABCTr     N N D Tr U UTr  1   
De forma que, 
(7)   N N N D Tr Z 2 1       
Para determinarmos os autovalores, devemos utilizar a equação característica 
da matriz T, que é 
(8) . 0~   I   
Tomando |T –λI| = 0 , podemos facilmente chegar aos autovalores 
(11)       . 2 2 cosh cosh2 1 2 2 2 ,1K senh L e L e k k             

E com eles à função de partição, como visto em (7) é facilmente determinada 
para em seguida determinar todas as grandezas termodinâmicas do sistema. 
Neste  projeto  utilizamos  simulações  numéricas  juntamente  com  técnicas 
consagradas como a aproximação de campo médio, matriz de transferência e 
Método de Monte Carlo para confrontar os resultados obtidos. 
Para  obter  a  aproximação  de  campo  médio  usual,  também  chamada  de 
aproximação de Bragg-Williams, supomos que no formalismo canônico, além 
dos vínculos de temperatura e de campo externo o sistema esteja submetido a 
um vínculo interno suplementar que fixa o valor da magnetização por spin. Em 
seguida utilizaremos o método de simulação de Monte  Carlo  no  estudo de 
vários modelos tipo Ising. 

3. Resultados e Discussões 

Podemos  considerá-lo  como  um  modelo  de  sucesso,  já  que  apresenta 
resultados próximos a realidade e há uma enorme aplicabilidade em diferentes 
situações e problemas. Estudamos algumas propriedades do modelo de Ising 
unidimensional  e  das técnicas de aproximação de campo médio,  matriz  de 
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transferência e simulação de Monte Carlo. Sendo realizado o cálculo exato das 
funções termodinâmicas em uma dimensão e a construção de um análogo do 
modelo com interações de longo alcance. 
Supondo  que  no  formalismo  canônico,  além de  vínculos  de  temperatura  e 
campo externo o sistema esteja submetido a um vínculo interno suplementar 
que fixa 
o valor  da magnetização por  spin,  podemos mapear  sistemas físicos  reais, 
como  por  exemplo,  sistemas  magnéticos.  Dessa  forma,  foi  realizada  uma 
análise comparativa dos resultados obtidos com os resultados encontrados na 
literatura. 

4. Conclusões 
Os resultados obtidos mostraram-se bastante satisfatórios, principalmente, no 
que diz respeito a sua aplicação na Física Estatística, haja vista que, torna-se 
muito  útil  para  testar  a  eficiência  dos  métodos  aproximativos.  Além  disso, 
outras  técnicas  podem  ser  implementadas  no  modelo  permitindo  obter 
soluções exatas para o modelo de Ising.
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Avaliação da composição química e da atividade antioxidante do extrato 
etanólico e das frações obtidas dos caules de Poincianella bracteosa

 Erica Porto Fernandes; Maisa Rocha Santos; Simone Andrade Gualberto; Sandra Lucia da 
Cunha e Silva.

RESUMO: As propriedades medicinais atribuídas aos metabolitos secundários 

produzidos  pelas  plantas  são  alvo  crescente  de  estudos,  em  virtude  da 

possibilidade  de  sua  utilização  como  fitoterápicos  e  na  substituição  de 

medicamentos sintéticos, na busca por uma melhor qualidade de vida. Neste 

trabalho  foram  realizados  estudos  fitoquímicos  para  a  caracterização  e 

quantificação  de  metabólitos  secundários  presentes  no  extrato  etanólico  e 

frações obtidas dos caules de  Poincianella bracteosa, bem como a avaliação 

do potencial antioxidante da espécie, pelos métodos DPPH (2,2-difenil-1-picril-

hidrazil)  e  FRAP  (Ferric  Reducing  Antioxidant  Power).  Os  resultados  da 

prospecção fitoquímica indicaram a presença de fenólicos e flavonoides, sendo 

a fração acetato de etila a que apresentou o maior potencial antioxidante.

Palavras chaves: Caatinga; Plantas Medicinais; Testes antioxidantes.

ABSTRACT: The  medicinal  properties  attributed  to  secondary  metabolites 

produced by plants are growing target studies, due to the possibility of its use 

as herbal and replacing synthetic medicines, in search for a better quality of life.  

This  work  carried  out  phytochemical  studies  for  the  characterization  and 

quantification  of  secondary  metabolites  present  in  the  ethanol  extract  and 

fractions obtained from the Poincianella bracteosa stems, as well as evaluating 

the antioxidant potential of the species, by methods DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl 

-hidrazil)  and FRAP (Ferric  Reducing Antioxidant  Power).  The results  of  the 

phytochemical screening indicated the presence of phenolics and flavonoids, 

and the ethyl acetate fraction that had the highest antioxidant potential.
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Keywords: Caatinga; Medicinal Plants; Antioxidants tests.

* INTRODUÇÃO

O uso de plantas medicinais é uma das práticas mais antigas da humanidade. 
A Organização Mundial  de Saúde (OMS) estimou, na década de 1990, que 
cerca de 70% das pessoas que vivem em países em desenvolvimento usam 
plantas medicinais como sendo a única maneira de cuidar da saúde. Em nosso 
país,  a  medicina popular  é fruto da mistura de saberes de diversos grupos 
étnicos, como indígenas, africanos e europeus. As plantas produzem um ou 
vários  princípios  ativos,  muitos  dos  quais  apresentam  propriedades 
farmacológicas,  podendo  agir  no  combate  e  prevenção  de  doenças. 
Atualmente, os cientistas reconhecem que, na Caatinga, existem cerca de 400 
espécies  utilizadas  medicinalmente  para  os  mais  diferentes  problemas  de 
saúde  (ALBUQUERQUE  et  al., 2002).  A  Poincinella  bracteosa  (Fabaceae) 
pertencente ao gênero Poincianella, muito difundida no bioma caatinga, é uma 
planta  muito  utilizada  por  comunidades  do  semiárido  nordestino  para  fins 
medicinais, como para o tratamento de dores de estomago e febre. Esta planta 
foi  escolhida  para  esse  estudo  a  partir  de  um  levantamento  etnobotânico 
realizado por Cunha e Silva et al. (2012), com as comunidades do entorno do 
município  de  Tanhaçú  na  Bahia,  onde  a  Poincinella  bracteosa,  conhecida 
popularmente  por  catingueira,  foi  citada.  Diante  disso,  o  presente  trabalho 
buscou avaliar as propriedades químicas e farmacológicas do extrato etanólico 
e frações obtidas do caule da planta,  através de estudos fitoquimicos para 
identificação dos metabolitos secundários presentes na espécie, e verificar o 
seu potencial antioxidante. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Pesquisa de Produtos 
Naturais (LAPRON) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus 
de Itapetinga. As partes aéreas da planta foram separadas dos caules, estes 
foram pesados, sendo posteriormente, secos em estufa de circulação de ar por 
48h a 40°C. O material vegetal triturado foi colocado em um funil de separação 
de 2 litros, adicionou-se aproximadamente 2 litros de solução hidroretanólica a 
70%  e  realizou-se  a  percolação  exaustiva  com  o  solvente.  Finalizadas  as 
extrações, o solvente foi evaporado em um evaporador rotatório para obtenção 
do extrato etanólico (EE).  As frações hexânica (FH), diclorometânica (FD) e 
acetato de etila (FAE) foram obtidas por partição liquido-liquido, a partir de 50 g 
do  extrato  etanólico,  o  qual  foi  solubilizado  em  300  mL  de  solução 
hidroetanólica a 70% e transferido para um funil de separação de 1000 mL, 
seguindo-se a extração com os solventes hexano, diclorometano e acetato de 
etila, para obtenção das respectivas frações, através da completa eliminação 
dos  solventes  em  evaporador  rotatório.  Para  a  realização  da  prospecção 
química  foi  utilizado  o  extrato  etanólico,  analisado  por  Cromatografia  em 
Camada  Delgada,  utilizando-se  diferentes  reagentes  para  se  identificar 
preliminarmente  os  possíveis  metabolitos  secundários  presentes,  de  acordo 
com a metodologia descrita por Matos (1997). Foram analisadas as seguintes 
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classes de metabólitos secundários: fenóis, taninos, flavonoides, e terpenóides. 
O  teor  de  fenólicos  e  flavonóides  totais  do  extrato  etanólico  e  frações  foi 
determinado  segundo  a  metodologia  de  Souza  et  al.  (2007)  e  Marinova, 
Ribarova e Atanassova. (2005), respectivamente. A avaliação da capacidade 
antioxidante  das  frações  obtidas  do  extrato  etanólico  foi  feita  segundo  a 
metodologia descrita por Rufino et al. (2007) através do ensaio com o radical 
DPPH.  Para realizar os testes, alíquotas de 1 µL das frações, preparadas em 
diferentes concentrações (0,25, 0,5 e 1,0 mg/mL), foram adicionadas a  3,9 mL 
de uma solução metanólica de DPPH a 0,06 mM. O tubo branco consistiu da 
solução  de  DPPH.  Após  um  período  de  incubação  de  30  minutos  em 
temperatura  ambiente,  na  ausência  de  luz,  a  absorvância  foi  medida  em 
espectrofotômetro  a  515 nm.  O mesmo procedimento  foi  realizado para  os 
padrões positivos BHT e Quercetina. Os testes com o reagente de FRAP foram 
realizados segundo metodologia descrita por Rufino et al. (2006).  O reagente 
FRAP foi obtido a partir da mistura de 25 mL de uma solução tampão acetato a 
0,3M acrescido de 2,5 mL de uma solução de TPTZ (Sal de 2,4,6-Tri-(2-Piridil)-
1,3,5-Triazina 1:3 com ácido p-toluenosulfônico) a 10 µM e 2,5 mL de uma 
solução aquosa de cloreto férrico a 20 alíquotas de 90 µL da solução do extrato 
e  das  frações  na  concentração  de  0,3125  mg/mL  para  tubos  de  ensaio, 
acrescentou-se  270  µL de  água  destilada  e  2,7  mL do  reagente  FRAP,  e 
manteve-se em banho-maria a 37ºC. A leitura foi realizada a 595 nm após 30 
minutos  e  o  reagente  FRAP  foi  utilizado  como  branco  para  calibrar  o 
espectrofotômetro.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As prospecções fitoquímicas realizadas com o extrato bruto obtido do caule da 
Poincianella  bracteosa,  evidenciou  a  presença  de  Flavonas,  Flavonóis, 
Xantonas, Alcalóides, Terpenoides, taninos e glicosídeos cardíacos. Na Tabela 
1 são apresentados os resultados da determinação dos teores de fenólicos e 
flavonóides totais do extrato etanólico e frações. Os resultados para os testes 
antioxidantes  pelos  métodos  DPPH  (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy)  e  FRAP 
(Ferric Reducing Antioxidant Power), estão expressos na Tabela 2, em ordem 
decrescente de potencial antioxidante.
De acordo com os resultados encontrados,  observou-se que as  frações de 
acetato de etila (FAE) e diclorometânica (FD) foram as que se apresentaram 
mais  ativas,  com  relação  à  atividade  antioxidante,  enquanto  as  frações 
hexânica (FH) e extrato etanólico (EE) foram as menos ativas, para os dois 
ensaios realizados (DPPH e FRAP). Estes resultados demonstram a correlação 
positiva  existente  entre  a  concentração  de  fenólicos  totais  e  a  atividade 
antioxidante das amostras analisadas. 

Tabela 1. Teor de flavonóides e fenólicos totais no extrato etanólico e nas frações obtidas do 
caule da Poincianella bracteosa.

Amostras
Teor de Fenólicos em mg 

de ácido gálico / g de 
extrato 

Teor de flavonóides em 
mg de quercetina / g de 

extrato 
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FAE 1597,6 950,3

EE 432,2 390.6

FD 394,3 314,3

FHA 377,5 310,7

FH 81,7 77,2

FAE:  Fração  acetato  de  etila;  EE:  extrato  etanólico;  FD:  fração  diclorometânica;  FHA:  fração 
hidroalcoólica; FH: fração hexânica.
Tabela 2. Potencial antioxidante pelo método DPPH e FRAP do extrato bruto e frações obtidas 
do caule da Poicianella bracteosa.

Amostras

DPPH
Atividade antioxidante 

expressa em g 
amostra /g DPPH

FRAP
Resultado expresso em 
mg Fe2+ / g de amostra

FAE 16,2 22, 33
FHA 17,7 11, 81
FD 23,4 5, 36
EE 24,6 9, 68
FH 731,17 2, 89
BHT 19,5 63,6
Quercetina 13,6 83,5

FAE:  Fração  acetato  de  etila;  EE:  extrato  etanólico;  FD:  fração  diclorometânica;  FHA:  fração 
hidroalcoólica; FH: fração hexânica. BHT: Butilhidroxitolueno

CONCLUSÕES

Os resultados demonstram que os extratos do caule da Poicianella bracteosa 
possuem potencial antioxidante, sendo a fração acetato de etila a mais ativa 
nos ensaios realizados, possivelmente devido à presença de maior quantidade 
de flavonoides encontrados nesta fração.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE EM EXTRATOS DE 
CEBOLINHA VERDE (Allium fistulosum)

Ingrid Alves Santos1, Marcondes Viana da Silva2

RESUMO:
A oxidação lipídica é uma das mais importantes reações responsáveis pela 
deterioração  dos  alimentos,  visando  prevenir  e  retardar  essas  reações  de 
deterioração  os  antioxidantes  são  adicionados  aos  alimentos.  Objetivou-se 
neste estudo determinar a capacidade antioxidante natural da cebolinha verde 
(Allium fistulosum). As determinações quantificadas foram: compostos fenólicos 
totais, sistema de inibição do radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil  (DPPH), poder 
redutor,  e  sistema  β-caroteno/ácido  linoléico.  O  extrato  hidroetanólico  da 
cebolinha verde apresentou baixos teores de compostos fenólicos (4,56±0,07 
mg de GAE.100g-1), baixo poder redutor (24,47±1,30 mg .100g-1 BHT) e baixa 
capacidade de proteção pelo  Sistema β-caroteno/ácido linoléico (27,50±3,51), 
para  a  quantificação  da  porcentagem  de  inibição  do  radical  DPPH 
(66,60±1,51%),  o  extrato  obteve  o  melhor  resultado  dentre  as  análises 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
125



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

realizadas.  Estes  resultados apontam que a  cebolinha verde  apresenta  um 
baixo potencial antioxidante.
PALAVRAS-CHAVE: especiarias, DPPH, constituintes fenólicos.

ANTIOXIDANT  CAPACITY  ASSESSMENT  IN  EXTRACTS  OF  GREEN 
ONIONS (Allium fistulosum)

ABSTRACT:
Lipid  oxidation  is  one  of  the  most  important  reactions  responsible  for  food 
spoilage in order to prevent such deterioration and slow reactions antioxidants 
are  added  to  food.  The  aim  of  this  study  was  to  determine  the  natural 
antioxidant activity of green onion (Allium fistulosum) conjecturing use it in the 
food industry. The quantified measurements were: total phenolic compounds in 
inhibiting radical 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl system (DPPH), reducing power, 
and β-caroten /linoleic acid system. The hydroethanolic extract of green onions 
showed low levels of phenolic compounds (4.56 ± 0.07 mg GAE.100g -1), low 
power reducer (24.47±1.30 mg BHT .100g-1) and low system for the protection 
capability  β-carotene/linoleic  acid  (27.50±3.51)  for  the  quantification  of  the 
percentage of inhibition of DPPH radical  (66.60±1.51%), the extract  had the 
best result among the analyzes. These results indicate that green onion has a 
low potential antioxidant.
KEYWORDS: cebolinha, DPPH, antioxidant, spice
INTRODUÇÃO
A deterioração dos alimentos em razão de sua natureza biológica é inevitável, 
durante as etapas de processamento e distribuição ocorrem várias reações de 
deterioração envolvendo micro-organismo e processos químicos representados 
pela  oxidação  enzimática  e  não  enzimática  de  lipídeos  e  de  substâncias 
fenólicas.  Essas alterações promovem alterações indesejáveis  no  flavor,  na 
aparência,  nas  características  físicas,  no  valor  nutritivo,  e  na  formação  de 
compostos tóxicos (ARAÚJO, 2015). O emprego de agentes antioxidantes visa 
prevenir  essas  consequências  da  deterioração  oxidativa  que  tornam  os 
produtos alimentícios impróprios para o consumo (ADDIS,  1986;  TAWFIK & 
HUYGHEBAERT,  1997).  Existem dois  grupos básicos de antioxidantes,  são 
eles:  sintéticos  e  naturais.  A partir  da  década  de  80  se  deu  a  busca  pela 
substituição  dos  antioxidantes  sintéticos  que  estavam  sendo  questionada 
quanto à sua inocuidade e restringida pelo seu potencial carcinogênico, pelos 
antioxidantes  naturais  devido  ao seu  valor  nutricional  e  efeitos  benéficos  a 
saúde  humana  (SOARES,  2002).  Pelo  exposto,  objetivou-se  determinar  a 
atividade antioxidante natural da cebolinha verde (Allium fistulosum), especiaria 
amplamente  consumida  na  microrregião  de  Itapetinga-BA vislumbrando  sua 
aplicação na indústria alimentícia.

MATERIAL E MÉTODOS
A cebolinha verde foi obtida do comercio local de Itapetinga (BA), após serem 
devidamente lavadas em água corrente foram trituradas com água destilada. O 
composto  obtido  foi  congelado  e  posteriormente  liofilizado.  Os  extratos 
hidroetanólicos (etanol:água 80:20 v.v-1) foram obtidos por extração assistida 
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por  ultrassom  durante  25  minutos  à  temperatura  ambiente conforme 
procedimento recomendado por Zhao & Hall (2008), com adaptações.
Determinação Espectrofotométrica de Compostos Fenólicos Totais
Para  determinação  do  teor  de  compostos  fenólicos  totais,  foi  adotado 
procedimento  descrito  pela  ISO  14502-1:2005(E)  utilizando  o  reagente  de 
Folin-Ciocauteau (RFC). O teor de compostos fenólicos totais foi determinado a 
773 nm em espectrofotômetro da Marca Shimadzu Modelo UV Mini 1240. Para 
obtenção das curvas analíticas lineares, foi utilizada uma solução estoque de 
ácido  gálico.  As  soluções  estoques  foram  diluídas  de  modo  a  obter 
concentrações de 0,1 até 1 mg de equivalente de ácido gálico mL -1. Os teores 
de compostos fenólicos totais foram expressos em equivalentes de ácido gálico 
100 g-1 da amostra.
Determinação  da  capacidade  Antioxidante  dos  Compostos  Fenólicos 
Totais
A atividade antioxidante dos extratos foi  determinada utilizando-se o método 
adaptado por Brand-Wiliams (1995). O método fundamenta-se na redução do 
radical  DPPH● (2,2-difenil-1-picril-hidrazil)  por  antioxidantes  presentes  no 
extrato, resultando num decréscimo da absorbância medida a 515 nm. A partir 
do extrato obtido, alíquotas de 1 mL de extrato etanólico foram submetidas a 
cinco diluições apropriadas em triplicata, posteriormente foi adicionado a cada 
4 ml de uma solução etanólica de DPPH 0,06 mM do extrato. Após 30 minutos, 
a absorbância da amostra foi lida em 515 nm em espectrofotômetro (Shimadzu 
UVmini-1240, Japão). A atividade antioxidante foi expressa como percentual de 
inibição de oxidação do radical (ROESLER, et al., 2007).
Poder redutor
Avaliou-se  o  poder  redutor  conforme  o  procedimento  descrito  por  Oyaizu 
(1986), com adaptações. A partir do extrato hidroetanólico obtido as amostras 
foram diluídas  para  diferentes  concentrações,  as  leituras  das  absorbâncias 
foram realizadas a 700 nm. Utilizando o BHT como padrão analítico.
Determinação  da  Atividade  Antioxidante  no  Sistema  β-caroteno/ácido 
linoléico
Avaliou-se  a  atividade  antioxidante  no  Sistema  β-caroteno/Ácido  Linoléico 
conforme o procedimento proposto por RUFINO et al., (2006) com adaptações. 
As leituras das absorbâncias foram realizadas a 470 nm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os  resultados  das  análises  de  compostos  fenólicos  totais,  poder  redutor, 
sistema de inibição do radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil  (DPPH), e sistema β-
caroteno/Ácido  linoléico observados  para  os  extratos  hidroetanólicos  da 
cebolinha verde estão representados na Tabela 1.
Tabela  1 -  Resultados dos  ensaios  antioxidantes  para  os  extratos 
hidroetanólicos da cebolinha verde

Determinações Resultados
Compostos Fenólicos (mg .100g-1 GAE) 4,56 ± 0,07
Poder redutor (mg .100g-1 BHT) 24,47±1,30
Atividade antioxidante DPPH (% inibição)
Sistema  β-caroteno/ácido  linoléico  (% 
redução)

66,60±1,51
27,50±3,51
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Valores médios ± desvio padrão.

Com relação ao conteúdo de fenólicos totais o valor quantificado foi de  4,56 
mg.100g-1, em equivalentes de ácido gálico. Gonçalves et al. (2015) verificaram 
no  extrato  aquoso  da  cebolinha  a  ausência  de  compostos  fenólicos.  Essa 
divergência  nos  resultados  pode  ser  explicada  pela  polaridade  do  solvente 
utilizado para a extração de compostos fenólicos, provavelmente os resultados 
obtidos pelo presente estudo estavam em uma concentração mais elevada e 
apresentavam uma  melhor  solubilidade  pelo  solvente  utilizado  do  que  pela 
água (DÉL-RÉ, 2011). Para poder redutor, a cebolinha obteve um resultado de 
24,47 mg.100g-1 BHT mostrando ser pouco efetiva como antioxidante para esse 
método. Melo et al, (2008) classificaram a capacidade antioxidante de frutas in 
natura  pelo  método  de  captura  de  radicais  DPPH  como:  forte  poder 
antioxidante quando degradavam acima de 70% dos radicais, moderado poder 
antioxidante quando degradavam entre 50% e 70% dos radicais  e de fraca 
atividade antioxidante, quando degradavam menos de 50% dos radicais DPPH. 
O extrato hidroetanólico da cebolinha, portanto, possui um moderado potencial 
de  sequestrar  radicais  DPPH.  Os  resultados  do  ensaio  da  capacidade 
antioxidante pelo ensaio sistema β-caroteno/ácido linoléico os resultados foram 
expressos em porcentagem de inibição ou proteção.  Quanto maior for  esse 
valor, mais forte é o potencial antioxidante, assim sendo, o extrato testado não 
obteve resultado expressivo a ser considerado.

CONCLUSÃO
Os resultados observados permite inferir que os extratos hidroetanólicos são 
considerados como antioxidante em potencial. Entretanto, estudos adicionais 
são necessários, para avaliar sua ação antioxidante em alimentos.
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UMA INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE MONTE CARLO: APLICAÇÃO PARA 

O CÁLCULO DO VALOR DE PI E DE INTEGRAIS DEFINIDAS

Ivan Freitas Mota14, Nemésio Matos de Oliveira Neto15, Ronaldo Silva Thibes16

Resumo

A abordagem computacional,  através  de  simulações  e  cálculos  numéricos,  tem sido 

amplamente  utilizada  por  ser  uma via  importante  na  ciência  contemporânea  para  o 
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estudo  de  problemas  de  interesse,  possuindo  relevância  tanto  para  abordagens 

experimentais  quanto  teóricas.  Neste  trabalho  abordaremos  técnicas  numéricas  via 

Método de Monte Carlo para o cálculo do valor de pi, bem como para o cálculo de 

integrais definidas simples. Os resultados obtidos foram comparados com os resultados 

esperados provenientes de integração exata.  Observamos que os erros são altamente 

dependentes do número de pontos gerados via o MMC. Os resultados foram obtidos 

computacionalmente, através de um algoritmo escrito em linguagem C. 

Palavras-chave: Integrais definidas, método de Monte Carlo, soma de Riemann, valor 

de pi

Introdução 

O Método de Monte Carlo (MMC) recebe esta denominação em homenagem 

ao caráter aleatório proveniente dos jogos de roleta de Monte Carlo, distrito de Mônaco. 

Existem registros de sua utilização na segunda metade do século XIX quando foram 

realizadas  experiências  empregando  informações  probabilísticas.  O  desenvolvimento 

sistemático do método data de 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. Época em que 

foi utilizado como ferramenta de pesquisa para o desenvolvimento da bomba atômica 

[1]. 

A invenção do método tem seus créditos a Enrico Fermi, John Von Neumann e 

ao matemático Stanislaw Ulam [3].

Definição

O Método  de  Monte  Carlo  é  uma técnica  numérica  estocástica  que  utiliza 
sequências de números pseudo-aleatórios para estimar uma solução esperada, repetindo, 
um elevado número de vezes, sucessivas simulações computacionalmente.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é estudar o MMC e aplicá-lo no cálculo de áreas de 

integrais definidas simples, bem como no cálculo do valor da constante matemática pi, 

utilizando algoritmos computacionais escritos em linguagem C.

Problemas estudados
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Escolhemos os problemas relacionados abaixo para aplicarmos o Método de 

Monte Carlo (MMC). 

1 Cálculo da constante matemática pi (π)
2

 Cálculo da área 

∫
5

10

(x2
+x )dx

3

 Cálculo da área  

( )∫ −
2

0

dxe
x

4

 Cálculo da área 

( )∫ −
10

0

2440 dxxx

5

Cálculo da área 

∫
1

6

[sin ( x )+x ]dx

6

Cálculo da área 

∫
0

π

sin ( x ) dx

Tabela 1 - Problemas estudados

Para efeitos de comparação utilizaremos, para o problema 1, o valor do 
π

que 

é  amplamente  conhecido.  Para  os  outros  problemas  de  2  a  6,  utilizaremos  como 

comparação a Soma de Riemann Finita. 

9. Valor da constante matemática 
π

.

Um problema interessante é o cálculo da constante matemática 
π

. 

O método a seguir ilustra uma possível forma de estimar o valor de 
π

. A ideia é construir um 

alvo desenhando um círculo de raio unitário inscrito em um quadrado cujos lados medem 2 unidades e 

simular o lançamento de 

N

 dardos contra este alvo.
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Figura 1 - Círculo de raio unitário inscrito em um quadrado cujos lados medem 2 unidades.

Assumindo que o dardo possui igual chance de atingir qualquer um dos pontos, e que todos os 

dardos atingem o quadrado podemos avaliar a fração dos que atingiram o círculo:  
N

Nc

, sendo 

N c

o 

número de dardos que atingem dentro do círculo. Esta fração está diretamente relacionada com o valor de 

pi, como se segue.

Sabemos que a área do quadrado, 

Aq

, é dada pelo quadrado do comprimento de um dos seus 

lados (

Aq=22
=4

), e que a área de um círculo, 

A c

, é dada pelo valor da constante 
π

multiplicado 

pelo quadrado do raio (

Ac=π⋅1⋅1=π

). Assim, podemos escrever a relação:

Ac

Aq

=π
4
≈

Nc

N

Sendo assim, o valor estimado de π  será:

πestimado=
4⋅N c

N

Considerando a origem do sistema de coordenadas no centro do círculo, a posição onde cada 

dardo cai é dada por (x,y) em que cada um deles é selecionado aleatoriamente, e uniformemente, no 

intervalo de 

[ -1,1 ]
. Através do cálculo da distância do centro do círculo ao dardo podemos avaliar se 

este é superior (dardo fora do círculo) ou inferior ou igual (dardo dentro do círculo) a um. 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
132



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

Utilizando o Método de Monte Carlo estimamos o valor da constante matemática 
π

. A partir 

deste  ponto  confeccionamos  um  algoritmo  em  linguagem  C  (ver  anexo  1),  para  realizar, 

computacionalmente, o lançamento dos dardos. O resultado é exibido na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado da solução numérica da constante matemática 
π

 via Método de Monte 

Carlo.

Nº de dardos lançados (N)

Estimativa de  
π

 

10 3,200000

102 3,160000

103 3,100000

106 3,140988

109 3,141519

Note  que  é  natural  que  em sucessivas  execuções  o  programa  apresente  diferentes  valores 

estimados e a aproximação é cada vez melhor quanto maior o número de  dardos lançados, conforme 

ilustra a Tabela 2. A expectativa é que 

π estimado→π

para 

N→∞

.

10.  Integração via Somas de Riemann Finitas

A Soma  de  Riemann  Finita  para  calcular  numericamente  áreas  de  regiões 

compreendidas entre a curva de uma f e a abscissa é realizada somando as áreas de uma 

quantidade de 
N

retângulos de igual largura. A estimativa via  soma superior consiste 

em usar retângulos que contém a região formada pela curva de f e o eixo das abscissas. 

A Figura 2 ilustra este método, realizando o cálculo da área, num intervalo de 1 a 6, da 

região compreendida entre uma função arbitrária f(x) e o eixo x. Para este caso, foi 

utilizado 
N =25

retângulos.
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Figura 2 – Aproximação da área via soma superior com 25 retângulos. 

Analogamente, quando os retângulos ficam inteiramente abaixo da curva de f 

teremos uma aproximação de soma inferior para a área, que será menor do que o valor 

exato. A Figura 3 exibe um exemplo deste caso.

Intuitivamente,  é  possível  observar  que  na  medida  em  que  aumentamos  o 

número de subdivisões do intervalo fechado [a, b] e, consequentemente, o número 
N

 

de retângulos, a soma das áreas desses retângulos se aproxima cada vez mais do valor 

exato da área. 

                

Figura 3 – Aproximação da área via soma inferior com 25 retângulos

11. Integração via Método de Monte Carlo 
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Um dos métodos de integração numérica via Monte Carlo consiste em analisar 

uma amostra de uma distribuição de pontos contidos na área abaixo da curva (região 

compreendida entre a curva e a abscissa) de interesse, conforme ilustra a Figura 4.

Figura 4 - Representação gráfica para os sorteios

Para este caso, a integral 
I=∫ f (x)dx

no intervalo 
[x i , x f ]

pode ser estimada 

por:

I = 

( )( )
,

n ta tiva sn ú mero d ete

erto sn ú mero d eacyyxx ifif ∗−∗−

onde xi e xf são os limites inferior e  superior de integração, respectivamente, yi (é o 

valor mínimo da função) e yf são valores conhecidos, o número de acertos corresponde 

aos círculos preenchidos, e número de tentativas equivale aos círculos preenchidos e 

não preenchidos.

Cada ponto (x,y) sorteado deve estar contido dentro do quadrado onde xi ≤ x ≤ 

xf  e yi  ≤ y ≤ yf. Para o que chamamos de  número de acertos, o ponto sorteado deve 

satisfazer a condição y ≤ f(x) representado pelo círculo preenchido. Para o ponto cujo y 

> f(x) o ponto estaria sendo representado pelo círculo aberto.
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Outra possibilidade de cálculo da integral  
I=∫ f (x)dx

no intervalo  
[x i , x f ]

pode ser obtida calculando-se o valor médio da função f(x) no intervalo de interesse. 

Desta forma  
I=(x f−x i)⋅⟨ f ⟩

, onde  
⟨ f ⟩

é a média aritmética de f(x) no intervalo de 

interesse.

Para isto, podemos gerar uma quantidade grande de números, x1,  x2,  x3,..., xn, 

pseudo-aleatórios entre o intervalo [xi, xf], calcular cada f (xi), somar todos os valores e 

dividir pelo total de números gerados, IN  = (xf – xi )  .

Aplicar o MMC tradicional consiste em avaliar numericamente a integral da 

função f em que esta integral pode ser reescrita como I = (xf - xi) <f(x)> em que <f(x)> 

denota a média aritmética ao longo do intervalo [xi,xf] e esta média é determinada pela 

avaliação de  f em um grande número de valores de x distribuídos aleatoriamente ao 

longo do intervalo.

                    

      Figura 5 - Representação gráfica da área da integral 

∫
1

6

[sin ( x )+x ]dx

A  seguir,  estão  os  resultados  numéricos  de  simulações  de  cada  método 

estudado. 
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Na Tabela 3, N representa o número de retângulos para as estimativas via Soma 

de Riemann. Para o MMC Tradicional e o MMC, N representa o número de amostragem 

para estimar o valor da área.

Valor 

Exato

Estimativa Inferior 
via Soma de 

Riemann

Estimativa 
Superior via 

Soma de Riemann

MMC 
Tradicional

MMC

17,0801

3

N: Área: N: Área: N: Área: N: Área:

10 15,19840 10 16,11913 10 19,30322 10 21,00000
102 16,89116 102 16,98324 102 16,98247 102 17,70000
104 17,07824 104 17,07916 104 17,00160 104 17,15100
106 17,08011 106 17,08012 106 17,07595 106 17,02284
109 17,08013 109 17,08013 109 17,08009 109 17,08035

Tabela 3 - Resultado exato e solução numérica da integral 

∫
1

6

[sin ( x )+x ]dx

Nota-se que as estimativas feitas com estas simulações convergem para o valor 

exato na medida em que o número de amostragem  N aumenta gradativamente para 

atingir uma precisão aceitável. Assim, concluímos que os dois Métodos de Monte Carlo 

são  eficientes  para  estimar  soluções  numéricas  e  é  uma  ferramenta  poderosa  para 

estudar um problema complexo quando tratado analiticamente.
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DETERMINAÇÃO  SIMULTÂNEA  DE  ÁCIDOS  ORGÂNICOS  EM  POLPAS 
TROPICAIS PRODUZIDAS E COMERCIALIZADAS NO SUDOESTE DA BAHIA

Luiza Maria Gigante Nascimento (1), Welliny Soares Rocha (2); Ésio de Castro Paes (3); 
José Soares dos Santos (4), Maria Lucia Pires Santos(5). 
(1) IC-UESB; Graduanda em Engenharia Agronômica; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,; (2) 

Graduanda em Engenharia Agronômica; UESB , (3) IC-FAPESB ; Graduando em Engenharia Agronômica; 
UESB, (4) Pesquisador e professor do Departamento de Ciências Naturais; UESB (5)Pesquisadora e 
professora do Deparameno de Ciências Naurais; UESB. 

RESUMO 
Os ácidos orgânicos estão presentes nas polpas de frutas e estão associados à 
propriedade  organoléptica  de  frescor  e  acidez  nos  alimentos  em  que  se 
encontram.  Estes  ácidos  são  chamados  de  agentes  acidulantes  e  os  mais 
utilizados  são  os  ácidos  cítrico,  tartárico  e  ascórbico.  A  diminuição  das 
concentrações  desses  ácidos  altera  o  sabor  desses  alimentos  e  as  suas 
propriedades  nutricionais.  O presente  trabalho  teve como objetivo  avaliar  a 
variação das concentrações iniciais desses ácidos e compará-las após trinta e 
sessenta  dias.  As  amostras  de  polpas  coletadas  foram  analisadas  por 
cromatografia  líquida  de  alta  eficiência  (CLAE)  para  avaliação  da 
disponibilidade  dos  ácidos  cítrico,  tartárico,  ascórbico  e  fumárico.  Foram 
analisadas polpas de uva, limão e cajá e após as análises foram constatadas 
perdas desses ácidos com o aumento do tempo de armazenamento. 
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PALAVRAS - CHAVE: armazenamento, concentrações, cromatografia líquida. 
Simultanions Determination Of Organic Acids In Tropical Pulps Produced 
Commercialy In Southwest Of Bahia. 

ABSTRACT 
Organic acids are present in the fruit pulp and are associated with organoleptic 
property of freshness and acidity in foods where they are. These acids are called 
agents and more acidulants used citric, tartaric and ascorbic are. The decreased 
concentrations of these acids alter the taste of these foods and their  nutritional 
properties. This study aimed to evaluate the variation of initial  concentrations of 
these  acids  and  compare  them  after  thirty  and  sixty  days.  The  pulp  samples 
collected were analyzed by  high performance liquid  chromatography (HPLC) to 
evaluate  the  availability  of  citric,  tartaric,  fumaric  and  ascorbic.  Grapefruit  pulp, 
lemon and hog and after analyzes of these acids losses with increasing storage 
time were analyzed were found. 

KEY – WORDS: storage, concentrations ,liquid chromatography.

INTRODUÇÃO 

A indústria  de polpas congeladas de frutas  tem se expandido bastante nos 
últimos anos, tendo como destaque o nordeste brasileiro. As unidades fabris se 
compõem, em sua maioria,  de pequenos produtores que utilizam processos 
artesanais. A polpa congelada vem ganhando popularidade e sendo utilizada, 
principalmente,  na  elaboração  de  sucos  por  apresentar  características  de 
praticidade (OLIVEIRA et al 1999) 
Os ácidos alimentícios são substâncias que aumentam a acidez dos gêneros 
alimentícios  e/ou  lhes  conferem  um  sabor  acre.  Tais  ácidos  se  encontram 
dissolvidos nos vacúolos das células, tanto na forma livre,  como combinada 
com sais, ésteres, glicosídeos, etc. Em alguns produtos, os ácidos orgânicos 
não só contribuem para a acidez, como também, para o aroma característico, 
porque alguns componentes  são voláteis.  O teor  de  ácidos orgânicos,  com 
algumas exceções, diminui com a maturação das frutas, em decorrência do seu 
uso como substrato no processo respiratório ou sua conversão em açúcares. 
São numerosos os compostos ácidos, os quais também apresentam natureza 
química  variada  (AWAD,  1993).  Estes  ácidos  são  chamados  de  agentes 
acidulantes e os mais utilizados são os ácidos das frutas, como o cítrico e o 
tartárico, o málico, o acético e o láctico. 
O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  determinar  as  concentrações  dos 
ácidos ascórbico, cítrico e tartárico por cromatografia líquida de alta eficiência 
em fase reversa(CLAE) com detector UV. 

MATERIAL E MÉTODOS 
As amostras de polpas das frutas congeladas utilizadas neste trabalho foram 
obtidas em supermercados da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.  
Foram  coletados  três  tipos  de  polpas  (cajá,  limão  e  uva)  visando  realizar 
análises periódicas dos teores dos ácidos orgânicos ao longo de 90 dias. As 
amostras  permaneceram  na  própria  embalagem  plástica,  onde  são 
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comercializadas,  com  100g  e  mantidas  congeladas  sob  temperatura  de 
aproximadamente 4 ºC. Periodicamente uma embalagem de polpa de cada fruta 
era retirada do armazenamento para processamento das determinações dos ácidos 
orgânicos. 
Alíquotas de aproximadamente 1g das polpas foram transferidas para um balão 
volumétrico de 10 ml e com a fase móvel completou- se até o menisco, se 
encontrado  assim com a  proporção  de  1:9.  Depois,  filtrou-se  em filtros  de 
seringa, PTFE (Politetrafluoretileno) de 0,2 mm (Verical Chromatography Co., 
LTD, Thailand) e por fim foram injetadas em triplicata no cromatógrafo líquido 
composto  de uma bomba series  200,  válvula  de  amostragem com  loop  de 
injeção de 20 μL e detector Series 200 UV/VIS (Perkin Elmer, USA). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a construção da curva analítica foi utilizada uma padronização externa a 
partir  de cinco níveis de concentração das soluções padrão dos ácidos. Os 
respectivos padrões foram preparados no momento da injeção e injetados em 
triplicata no aparelho. Cada corrida foi de 10,00 minutos, sendo que o tempo de 
retenção dos ácidos orgânicos foi de: 3,43; 4,07; 6,5; e 8,6 minutos para os ácidos 
tartárico, ascórbico, cítrico e fumárico, nessa ordem.  A linearidade foi avaliada 
estimada  pela  análise  de  regressão  linear  através  do  método  mínimo  dos 
quadrados e assim curvas padrão, obtidas individualmente para cada ácido, 
apresentaram  coeficientes  de  correlação  acima  de  0,99,  demonstrando  a 
validade do método. 
A polpa de limão apresentou teor de ácido cítrico superior às demais polpas, 
pois esse ácido é característico em frutas denominadas cítricas, nestas ele está 
presente em grandes concentrações em frutos como limão e a laranja.Essa 
concentração chega a 2423,62 mg L-1 nessa polpa comparado as demais como 
na de cajá 36,023 mg L-1. A de uva se destacou em relação à concentração de 
ácido tartárico, 1823,77 mg L-1,  já que por característica a videira apresenta 
grande quantidade do mesmo segundo Blouin e Guimberteau (2000). 
No  início  das  análises  em que  o  ácido  cítrico  tinha  concentração  524,119, 
2423,62 , 131,02 mg L-1  chegando a 88,87 mg L -1  em 120 dias nas polpas de 
cajá, limão e uva e após 120 dias essas concentrações chegaram a 223,10,  
640,64e 88,76 mg L-1 respectivamente. 
Observando  os  dados  apresentados  na  Tabela  1  contendo  as  médias  das 

concentrações dos ácidos constata-se perda dos ácidos em função do tempo 

de armazenamento.

CONCLUSÃO 
O  método  utilizando  o  CLAE  em  fase  reversa  se  mostrou  eficiente  para 

determinação e quantificação simultânea dos ácidos ascórbico, cítrico, fumárico 

e  tartárico  em  polpas  de  frutas  tropicais  congeladas.  Esses  ácidos  se 

degradam com o aumento do tempo de estocagem das polpas de cajá, limão e 

uva  e  assim  houve  um  decréscimo,  indicando  que  as  polpas  devem  ser 
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consumidas  em  menor  tempo  possível  por  causa  da  alteração  no  sabor 

influenciado pelo frescor.
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Desenvolvimento  e  validação  de  um  método  para  investigação  do 
pesticida aldrin em mel utilizando Cromatografia Gasosa (GC)

AUTORES:  Manoel  Nelson  de  Castro¹,  Ésio  de  Castro  Paes2,  Joyse  Brito 
Vieira2,  Kaíque Mesquita  Cardoso3,  Paloma Silva  Oliveira4,  Maria  Lúcia 
Pires dos Santos5, José Soares dos Santos5.

RESUMO: “A validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o 
método  atenda  às  exigências  das  aplicações  analíticas,  assegurando  a 
confiabilidade dos resultados” (ANVISA).  O mel,  substância produzida pelas 
abelhas é considerado um dos alimentos mais puros da natureza.  Mas, este 
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está sujeito a alterações em suas composições físico-químicas, dentre elas a 
contaminação por pesticidas que persistem no ambiente como exemplo os do 
grupo  drin  (Aldrin,  dieldrin  e  endrin),  dentre  outros.  Com  o  surgimento  do 
modelo da produção sustentável e o rigor dos critérios de exportação, surge um 
grande interesse na determinação de substâncias indesejáveis presentes nos 
produtos apícolas. Com isso, a análise de pesticidas é comumente realizada 
através de técnicas cromatográficas. Tais técnicas se mostram eficientes na 
análise química do pesticida aldrin, já que efetuam com facilidade a separação, 
identificação e quantificação de espécies presentes na amostra por meio da 
utilização  de  detectores  específicos.  A metodologia  utilizada  neste  trabalho 
mostrou-se eficiente. Os valores de recuperação ficaram entre os intervalos de 
aceitação que é de 50 a 120 % e os coeficientes de variação (CVs) ficaram 
abaixo de 20%.

        PALAVRAS CHAVE: Validação, Método, Mel, Contaminação, Pesticida.

TITLE:  Development  and  validation  of  a  method  for  in  pesticides  aldrin 
investigation in honey using GC and HPLC.

ABSTRACT: “The validation must guarantee, through experimental studies, that 
the method meets the requirements of the analytical applications, ensuring the 
reliability of the results” (ANVISA). The Honey, a substance produced by bees is 
considered one of the purest food of nature. But, this is subject to changes in its 
physical  and  chemical  compositions,  among  them  the  contamination  by 
pesticides  that  persist  in  the  environment  as  an example  of  the  group drin 
(Aldrin, dieldrin and endrin), among others. With the emergence of the model of 
sustainable production and and the accuracy of export criteria, there is a great 
interest  in  determining  undesirable  gifts  substances  in  bee  products.  Thus, 
pesticide  analysis  is  commonly  performed  by  chromatographic  techniques. 
Such techniques if show efficient in the chemical analysis, since it can easily 
perform the separation, identification and quantification of species present in the 
sample by the use of specific detectors. The methodology used in this work was 
efficient. The recovery values were between the acceptance ranges which is 50 
to 120% and the coefficients of variation were below 20%.

KEYWORDS: Validation, Method, Honey, contamination, pesticide aldrin

INTRODUÇÃO: Segundo a (ANVISA) “a validação deve garantir,  através de 
estudos  experimentais,  que o  método  atenda às  exigências  das  aplicações 
analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados”.  Portanto, o principal 
objetivo  é  assegurar  que  determinado  procedimento  analítico  dê  resultados 
reprodutíveis e confiáveis.
O mel é considerado um dos alimentos mais puros da natureza.  Sua riqueza 
nutritiva e sua composição incluem micronutrientes como vitaminas e minerais 
(AZEREDO, L. C.; AZEREDO, M. A. A.; DUTRA, 2003). 
Segundo  estimativas,  a  produção  média  anual  no  Brasil  aumentou 
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consideravelmente, tendo atingido 40 mil toneladas nos últimos anos (CUNHA, 
2006). Atualmente, os produtos apícolas são produzidos em ambientes muitas 
vezes inóspitos, estando sujeito a diferentes fontes de contaminação. Muitas 
vezes o mel pode ser contaminado de forma involuntária pelo próprio ambiente 
ou por práticas apícolas. A Legislação Brasileira (BRASIL, 2000), regulamenta 
o padrão de qualidade e identidade do mel comercializado e estabelece limites 
que atuam na exclusão de méis que sofreram alguma adulteração (VILELA, 
2000a; AROUCHA et al., 2008). 
Há um grande interesse na determinação de substâncias indesejáveis, como 
por exemplo, a presença de pesticidas nesses produtos, principalmente com o 
surgimento do “Estudo de Segurança Alimentar”. Sendo assim, a análise de 
pesticidas é comumente realizada através de técnicas cromatográficas.  Tais 
técnicas  se  mostram  eficientes  na  análise  química,  já  que  efetuam  com 
facilidade a separação, identificação e quantificação de espécies presentes na 
amostra por meio da utilização de detectores específicos. Com isso objetivou-
se  nesse  trabalho  a  validação de um método  para  análise  de  resíduos  do 
pesticida aldrin por CG com detector de capturas de elétrons.

MATERIAIS E MÉTODO:  A instrumentação utilizada 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.  Os  solventes  utilizados foram acetona  grau 
Resíduo  e  metanol  e  o  Aldrin  como  padrão  analítico.  Para  a  otimização 
instrumental do sistema cromatográfico foi utilizado o solvente puro (Acetona) 
com adição do padrão.  Para a construção da curva de calibração, partiu-se da 
solução padrão do agrotóxico aldrin de 500 µg.L-1 e a partir dela, a preparação 
de padrões para injeção no aparelho em concentrações de 20; 40; 60; 100 e 
200 µg L-1, sendo injetado no aparelho 1,5 ml.  As condições operacionais do 
cromatógrafo:  Nitrogênio  como  gás  de  arraste  (fluxo  1,75  mL  Min-1); 
Temperatura do injetor: 250ºC; Temperatura do detector: 300ºC; vazão do gás 
make up:  28  mL.  O tempo para  a análise  foi  de  9  minutos  e  o tempo de 
retenção do analito foi de 7,5 minutos. 

Os materiais utilizados foram: Kitassato;  filtro de seringa 0,45 μm (Chromafil 
Xtra 25 mm de diâmetro e 0,2 mm de diâmetro de poro); Erlenmeyer; Bastão 
de vidro; Balão volumétrico de 10 e 5 mL e Cartucho C-18.

Primeiramente fez-se uma extração (líquido – líquido). Pesou-se 12 gramas de 
mel  em cada erlenmeyer de um total  de 21.  Em seguida utilizou 3 desses 
erlenmeyer   como  branco  e  o  restante  foram  contaminados  em  diferentes 
níveis de concentrações com o padrão do pesticida em estudo (aldrin) (20, 40, 
60, 100, 150 e 200 µg L-1), cada uma das concentrações em triplicata. 

Colocou-se cada amostra no agitador magnético, adicionou-se 40 mL (Metanol-
água-70:30  v/v)  e  após  10  minutos  de  agitação,  adicionou-se  mais  50  mL 
(Metanol-água-70:30 v/v), deixando por mais 10 minutos, em seguida filtrou-se 
26 mL dessa mistura com o filtro de seringa 0,45 μm (Chromafil Xtra 25 mm de 
diâmetro e 0,2 mm de diâmetro de poro) . Logo após fez-se uma extração em 
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fase sólida (SPE). Utilizando o cartucho C-18, adicionou-se 10 mL de metanol, 
5  mL de água,  26  mL da amostra  contaminada,  5  mL de água (lavagem). 
Secou-se durante 20 minutos, adicionou-se 3 mL de acetona. Por fim, obteve-
se 3 mL do analito proveniente da extração. Logo após as extrações, fez-se a 
injeção de cada amostra no aparelho, obtendo como resposta os resultados 
das recuperações. 

RESULTADO E DISCUSSÃO:  Para assegurar  a  validação do método para 
o analito Aldrin,  estudaram-se algumas figuras de mérito como: seletividade, 
linearidade da curva analítica, limite de detecção (LD) e quantificação (LQ), 
precisão e exatidão. 

A seletividade é alcançada ao garantir que o pico de resposta ocorre somente 
com a presença do analito, para isso foram realizados ensaios em branco e 
nenhum interferente constatado no mesmo tempo de retenção.

A linearidade pode ser observada através da curva analítica dos padrões, no 
qual  o  coeficiente  de  correlação  da  curva  apresentou-se  acima  de  0,99 
mostrando uma ótima correlação entre as variáveis, apresentando-se dentro da 
faixa recomendada pela ANVISA e INMETRO. O LD encontrado foi de 8,5290 
µg.L-1 e o LQ foi de 24,5146 µg.L-1, ou seja, os valores situados entre o LD e o 
LQ  são  apenas  detectado.  Apenas  valores  acima  do  24,5146  µg.L-1 são 
quantificados.

Para conferir a exatidão do método, realizaram-se ensaios de recuperação, em 
que as amostras foram contaminadas em diferentes níveis de concentrações e 
posteriormente extraídas (TABELA 1). Utilizou um número de repetições igual a 
2 para 6 níveis de concentrações (20; 40; 60; 100; 150 e 200 µg.L -1). A precisão 
foi avaliada pela estimativa do desvio padrão e coeficiente de variação (CV) 
para os ensaios de recuperação, mostrando que valores do CV ficaram na faixa 
permitida para analises de resíduos, (CVs < 20%) (TABELA 1). 

O valor relativamente alto de recuperação para a concentração de 20 µg.L -1, 
pode  ser  explicado  devido  o  mesmo  apresentar-se  inferior  ao  limite  de 
quantificação,  fazendo com que ele seja apenas um valor  detectável  e não 
necessariamente também quantificado. Na análise de resíduos de pesticidas, 
diferentes  fontes  estabelecem  intervalo  de  aceitação  de  70  a  120%, 
dependendo da complexidade analítica e da amostra, esse valor pode ser de 
50 a 120%.

TABELA 1.  Valores de recuperação das amostras contaminadas com analito 
em estudo, desvio-padrão e coeficiente de variação.
Concentração (µg 

L)
Recuperação (%) Desvio-padrão CV (%)

20 149,6063 2,1213 1,5831

40 109,2999 16,9706 7,7373
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60 85,5831 14,1421 5,3099

100 91,1226 32,5269 6,3612

150 75,7917 20,0000 3,0770

200 63,0938 102,5305 14,0935

CONCLUSÃO: Conclui-se que o método analítico apresentado para o pesticida 
aldrin, mostrou-se eficiente, rápido e prático.  
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CIÊNCIAS HUMANAS

Desejo e consumo: as representações da mulher nas propagandas de 

bebidas alcóolicas

Carlos Alberto Sousa Dantas17

Luci Mara Bertoni18

Resumo: Este artigo é o resultado de estudos e pesquisas realizadas através 

do  Programa  de  Iniciação  Científica  da  UESB  e  do  Grupo  de  Estudos  e 

Pesquisa  sobre  Gênero,  Políticas,  Álcool  e  Drogas,  fazendo  um recorte  da 

representação das mulheres diante das perspectivas levantadas pelo consumo 

de álcool. Nesse sentido, tem como objetivo geral identificar as representações 
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estudos e pesquisas sobre Gênero, Políticas, Álcool e Drogas). E-mail: profaluci.mara@hotmail.com
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de  mulheres  nas  propagandas  de  bebida  alcoólica  em  sua  relação  entre 

consumo  e  desejo.  Para  tanto,  foram  escolhidas  como  materialidades 

discursivas um vídeo e um cartaz (ambos comerciais de cerveja),  propondo 

uma  análise  dos  discursos  que  atravessam  a  publicidade  de  bebidas 

alcoólicas, a condição de objeto fixada para as mulheres, a posição de sujeito 

estabelecida pelos enunciados verbais e textuais presentes nesses comerciais 

e  a  coisificação  da  figura  feminina.  Portanto,  foi  de  extrema  importância  a 

perspectiva teórica de Michel Foucault, tanto com sua contribuição histórica da 

sexualidade como o seu conceito de enunciado.

Palavras-chave: Cerveja. Mulher. Propaganda. 

Abstract: This paper is the result of studies and research conducted through 

the Scientific Initiation of UESB Program and the Group for Study and Research 

on Gender, Policy, Drug and Alcohol, making a cutout representation of women 

on the  prospects  raised by  the  consumer  alcohol.  In  this  sense,  it  has  the 

general  objective  to  identify  the  representation  of  women  in  alcohol 

advertisements in their relationship between consumption and desire. For that, 

were chosen as materialities discursive a video and a poster (trade both beer),  

proposing an analysis of speeches crossing the alcohol advertising, the object 

condition set for women, established subject position by verbal statements and 

textual present in these commercials and the objectification of the female figure. 

So it was very important the theoretical perspective of Michel Foucault, both 

with their historical contribution of sexuality as his concept of utterance.

Keywords: Beer. Woman. Advertising.

Introdução

O  desejo  e  o  sonho  foram  escolhidos  pela  indústria  cultural  como  fontes 

lucrativas,  instalando  uma  mercantilização  do  erotismo  na  qual  imagens 

eróticas são ventiladas pela mídia (FONSECA-SILVA, 2007a, p. 27). Por esta 

razão, “nas imagens de anúncios publicitários de cerveja, meias-calças, lingerie 

que circularam na primeira metade do século XX, por exemplo, emerge uma 

vertente erótica da mulher ou uma erotização do corpo feminino, ou melhor, da 

femele  fatale” (FONSECA-SILVA,  2007a).  Dessa  forma,  a  indústria  cultural 

delineia um perfil feminino e o pendura como alvo a ser mirado por todos, nas 
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palavras  de  Bertoni  (2007,  p.47):  “É  a  ideologia  que  perpassa  o  ‘espírito’ 

engendrado pela indústria cultural. Ao, enganosamente, desvelar o real, ela o 

oculta, fazendo-nos crer que o consumo a ela ligado será o grande realizador 

de nossos desejos e a solução de todos os conflitos da vida cotidiana”.

Embora  o  Código  Brasileiro  de  Autorregulamentação  Publicitária  - 

CBArP (BRASIL, 1978), em matéria de bebidas alcóolicas, disponha em seu 

Anexo A, sob a luz do Princípio do consumo com responsabilidade social que 

“eventuais  apelos  à  sensualidade  não  constituirão  o  principal  conteúdo  da 

mensagem” e que “modelos publicitários jamais serão tratados como objeto 

sexual”, as propagandas veiculadas não se adequam a essa legislação. Assim, 

importando observar  os atuais  regimes de moderação em sua relação com 

aqueles  estabelecidos  na  sociedade  grega  antiga,  como  a  virtude  da 

temperança – que fazia acreditar que “as iguarias, os vinhos, as relações com 

as mulheres e com os rapazes” constituíam uma “matéria ética análoga que 

instauravam forças naturais com tendência ao excesso” (FOUCAULT, 2009a, 

p.50).

Material e métodos

Propomos a análise de duas peças publicitárias da marca de cerveja 

DEVASSA, que após sua emissão e circulação no ano de 2010, foi submetida 

ao Conselho de Ética do CONAR onde se decidiu pela sustação das peças por 

conter  apelo  à  sensualidade.  Dessa  maneira,  buscamos  explorar 

historicamente  a  relação  entre  as  práticas  de  moderação  do  álcool  e  da 

sensualidade, tendo como base a História da sexualidade de Michel Foucault, 

para  compará-las  com  as  da  atualidade.  Nesse  ponto,  evidenciando  a 

“moderação”  estabelecida  no  Código  Brasileiro  de  Autorregulamentação 

Publicitária - CBArP em contradição com as propagandas veiculadas no bojo 

do capitalismo e da indústria cultural.  

Assim,  será  discutido  um filme  comercial  sustado  pelo  CONAR,  que 

outrora  circulou  na  televisão,  e  uma  mídia  impressa  pertencente  à  mesma 

campanha  publicitária  sustada,  ambas  analisadas  como  materialidades 

discursivas  e  espaço de enunciados.  De modo,  a  clarificar  as  posições  de 

sujeito afirmadas pelos enunciados das propagandas textuais e verbais que 
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procuram  estabelecer  determinadas  posições  a  serem  ocupadas  pelas 

mulheres.  Por  esse  motivo,  nas  materialidades  escolhidas  a  mulher  é 

representada  como  femele  fatale,  por  meio  de  uma modelo  magra  e  loira, 

usando  um vestido  justo  e  curto,  de  cor  preta,  em situação  de  acentuada 

sensualidade e apelo ao consumo de cerveja, seja pela imagem do cartaz em 

que  a  modelo  é  retratada ao  lato  de  uma lata  de  cerveja  gigante  ou pelo 

enunciado verbal que sustenta um duplo sentido: “Ela chegou, bem na hora, 

bem gelada, bem loura, devassa. Bem devassa!”. 

Resultados e discussão

A mídia representa as relações de gênero de maneira com que imagens 

de  homens  e  mulheres  possam  ser  consumidas  tendo  como  referência 

modelos econômicos, culturais e sociais hegemônicos (SABAT, 2003, p.153). 

Por  esse  motivo,  é  interessante  escutar  o  pronome  “Ela”  presente  no 

enunciado não só como designador da cerveja, pois embora a cerveja também 

possa ser apontada por um pronome feminino da terceira pessoa do singular, o 

corpo estandardizado é o da modelo.

Nesse sentido, o enunciado é um lugar determinado e vazio que pode 

ser ocupado por indivíduos diferentes. Diante disso, o que torna uma frase ou 

um conjunto de signos em enunciados não é a relação entre o autor e o que ele 

disse ou quis dizer, mas sim, determinar a posição de sujeito estabelecida pelo 

enunciado e as condições que devem ser preenchidas para ocupar tal posição 

(FOUCAULT, 2009b).  Por  essa guia,  é  natural  indagar  a posição de sujeito 

estabelecida  pelo  enunciado  na  propaganda  de  cerveja,  bem  como  as 

condições para se subjetivar nessa posição.

Em Foucault,  a  posição de sujeito  pode ser  estudada diante  de seu 

conceito de ética, pelo qual “o indivíduo constitui a si próprio como sujeito das 

práticas sociais”, entendidas como práticas de si  (FONSECA-SILVA, 2007b). 

Para o autor, existem posições de sujeito que requerem o preenchimento de 

certas exigências com as quais o indivíduo pode se subjetivar nesse lugar.

Deste  modo,  o  enunciado  especifica:  loura,  gelada,  devassa  como 

condições  de  subjetivação.  Como  recurso  publicitário,  o  lugar  da  mulher-

cerveja estabelece como condição que ela deve ser DEVASSA para preencher 
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a posição de sujeito enunciada, bem como deve se espelhar no modelo de 

beleza representado: sensualizar vestindo-se como mulher fatal,  ter  cabelos 

louros como a cor da bebida e deixar-se ser desejada, tudo isso de maneira 

intensificada como determina o advérbio de intensidade “BEM loura”,  “BEM 

devassa” e, sobretudo disponível: “BEM na hora”.

Embaixo do título “DEVASSA. BEM DEVASSA.” enunciado na base do 

cartaz existe outra formulação que enuncia “Ela chegou. Uma cerveja que não 

tem vergonha nenhuma de tomar a iniciativa e seduzir você. Bem gelada. Bem 

loura”. Sob essa premissa, lemos o estabelecimento da humanização do objeto 

cerveja ao passo que se dá a objetificação do sujeito mulher subjetivando-se 

na posição de mulher-cerveja, cumprindo as exigências de não ter vergonha, 

ter  que tomar  a  iniciativa  e  seduzir  “você”.  O discurso  que atravessa esse 

último enunciado remete a libertação sexual da mulher e o gozo dos prazeres,  

fortalecido  em  determinados  lugares  e  momentos  históricos  como  no 

desenrolar do conceito de gênero no Brasil na década de 1970. 

Conclusões

Portanto, esse discurso de libertação sexual está atravessado em um 

enunciado de maneira favorável a bebida e não a mulher, pois não pretende 

eliminar as representações mais machistas e conservadoras que se possa ter 

da imagem feminina (frágil, tímida e discreta), mas sim estabelecer a imagem 

de mulher fatal,  lançá-la na armadilha de se tornar objeto de desejo para a 

lógica do capital.
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VIDA DE MULHERES DE COMUNIDADES RURAIS

Daiane Santos de Andrade

Ana Elizabeth Santos Alves

Resumo:

Este  artigo  faz  uma  reflexão  sobre  as  razões  históricas  que  explicam  as 

precárias  condições  materiais  e  de  vida  de  mulheres  que  residem  em 

comunidades rurais e a sua relação com o acesso à escola. A pesquisa foi 

desenvolvida em quatro comunidades rurais do município de Planalto/BA, por 

meio de entrevistas realizadas nos anos de 2012 e 2013.  A análise é resultado 

dos  estudos  desenvolvidos  pelo  Grupo  de  Pesquisa  História,  Trabalho  e 

Educação,coordenado pela professora Ana Elizabeth Santos Alves.

 PALAVRAS-CHAVE: Comunidades rurais – Educação – Escola – trabalho

ACCESS TO SCHOOL AND THE PRECARIOUS MATERIAL CONDITIONS 

AND LIVES OF WOMEN IN RURAL COMMUNITIES

 Abstract:

This article is a reflection on the historical reasons that explain the precarious 

material  conditions and lives of women residing in rural  communities and its 

relationship  with  access  to  school. The  survey  was  developed  in  four  rural 

communities of the municipality of Planalto/BA, through interviews conducted in 

the years 2012 and 2013. The analysis is the result of studies developed by the 

research  group  History,  work  and  education,  coordinated  by  teacher  Ana 

Elizabeth Santos Alves.

Keywords: Rural Communities- Education – School - work

Introdução

Na qualidade de bolsista de iniciação cientifica da uesb, vinculada ao 
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projeto de pesquisa “Formação e divisão sexual do trabalho em unidades de 

produção tradicional rural”, coordenado pela professora Ana Elizabeth Santos 

Alves,  desenvolvemos  estudos  acerca  das  relações  entre  o  Trabalho  e  a 

educação. As discussões realizadas no grupo de estudos, principalmente os 

resultados  das  entrevistas  com  mulheres  de  quatro  comunidades  rurais, 

mostraram que a maioria abandonou a escola porque necessitava trabalhar. 

Diante dessa evidência empírica questionamos: Quais as razões históricas que 

explicam as precárias condições materiais e de vida dessas mulheres e a sua 

relação com o acesso à escola?

MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos  pesquisa  bibliográfica  sobre  a  escola  e  a  sua  relação  com  a 

sociedade  industrial,  como  também  analisamos  os  dados  empíricos  da 

pesquisa  colhidos,  no  período  de  2012  a  2013,  por  meio  de  entrevistas  e 

observações com vinte e três grupos familiares de quatro comunidades rurais 

do  município  de  Planalto,  BA.  Neste  texto  discutiremos  algumas  razões 

históricas  que  explicam  as  precárias  condições  materiais  e  de  vida  das 

mulheres e sua relação com o acesso e permanência na escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

1  RAZÕES  HISTÓRICAS:  A  ESCOLA  E  A  SUA  RELAÇÃO  COM  A 

SOCIEDADE INDUSTRIAL  

Atualmente vivemos em uma sociedade capitalista, centrada na cidade, 

na indústria, nos serviços e no conhecimento científico, porém nem sempre foi  

assim.  Durante  a  idade  média,  na  Europa,  as  cidades  eram  núcleos 

subordinados ao campo, o meio dominante de produção era a terra e a forma 

econômica a agricultura; com o passar dos anos e o inicio da época moderna 

isso  mudou,  o  campo  passou  a  ser  subordinado  à  cidade  e  a  produção 

centrada na indústria. No Brasil, até meados do século XX mais da metade da 

população vivia no campo e o deslocamento para as cidades ocorreu com o 
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desenvolvimento da indústria. 

Com o aumento da produção industrial e o desenvolvimento das cidades 

surgiu a necessidade da disseminação da escrita, e por sua consequência a 

ampliação  da  escola.  A  origem  da  escola  como  agente  educativo  está 

associado às necessidades do progresso e a vida da população nas cidades, 

contribuindo para a formação de uma classe burguesa. (SAVIANI, 2009)

 A educação escolar sempre foi oferecida de acordo com a classe em 

que  o  indivíduo  pertence;  a  história  nos  mostra  que  sempre  tivemos  uma 

educação para a burguesia e outra para o proletariado. A instrução para os 

trabalhadores era importante para torná-los mais aptos a viver  nas cidades 

porém, essa educação deveria ser oferecida minimamente. 

Assim, “A escola sempre foi uma arma nas mãos das classes dirigentes. 

Mas estas não tinham nem um interesse em revelar o seu caráter de classe”. 

(PISTRACK, 2000, p.30).

2 A RELAÇÃO DAS MULHERES DAS COMUNIDADES COM A ESCOLA

Os  problemas  educacionais  enfrentados  pelo  Brasil  são  históricos  e 

estão  enraizados  nas  bases  da  estrutura  da  sociedade.  As  mulheres  das 

comunidades  rurais  entrevistadas  são  exemplos  dessa  realidade,  seus 

depoimentos demonstram que a histórias das suas vidas foram construídas 

permeadas  pela  desigualdade  social,  presente  nas  contradições  históricas 

impostas pela sociedade capitalista.

Uma das entrevistadas, ao contar um pouco sobre a sua infância afirma 

ter começado a trabalhar na roça quando ainda era criança, na colheita da 

mamona e no plantio da mandioca. Ela explica que com esse trabalho ganhava 

muito  pouco,  porém,  necessitava  ajudar  a  sua  mãe e  seu  irmão  na  renda 

familiar. A mesma relata que nunca frequentou a escola por  falta de tempo, 

pois, todo o seu dia era dedicado ao trabalho da roça: “Não tinha vida boa não, 

era tudo difícil,  tudo sofredor” (Anelita ,  68 anos, entrevista realizada no dia 

13/06/2012)

Outras  mulheres  entrevistadas  também  relataram  que  não  tiveram 

oportunidade  de  estudar;  a  maioria  delas  declarou  que  não  frequentou  a 
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escola, e as que freqüentaram não permaneceram por muito tempo, acabaram 

abandonando  os  estudos  para  trabalhar.  Das  33  mulheres  entrevistadas, 

somente  uma  concluiu  os  estudos  até  o  nível  superior.  O  depoimento 

demonstra a realidade do abandono:

“ (...) nunca fui à escola não; aprendi as coisa por aqueles 
dote que Deus me deu. Que eu fui uma pessoa que tinha 
muito inteligência, mas lê e escrever eu num aprendi não, 
pois, num fui a escola porque tinha ajudar nas coisas de 
casa”.  (Santa,84  anos,  entrevista  realizada  no  dia 
02/07/2012)

Conclusões 

A  sociedade  do  capital  não  criou  condições  sociais,  políticas  e 

econômicas  de  garantia  da  educação  escolar  para  as  mulheres  das 

comunidades, nem meios que assegurassem a permanência delas na escola. 

Concluímos  o  nosso  estudo  com  uma  indagação:  será  que  o  fato  dessas 

mulheres  não  migrar  para  as  cidades  e  nem  trabalhar  em  indústrias,  a 

educação escolar para elas se fez desnecessária? 
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Trabalho, poder e Identidade nas fontes da Justiça do Trabalho: ensaio de 
micro-história19

Elton Santana Limoeiro Moreno20, Rita de Cássia Mendes Pereira (Orientadora)21, Luiz Otávio 

de Magalhães (Orientador)22

Resumo

O projeto tem por objetivo realizar o inventário e análise dos dados (categoria 
profissional,  gênero,  idade, zona e natureza da atividade) concernentes aos 
trabalhadores que, no período de 1963 a 2006, promoveram ações trabalhistas 
na Junta de Conciliação e Julgamento e nas Varas do Trabalho de Vitória da 
Conquista.

Palavras-chave

História Social. Justiça do trabalho. Imprensa alternativa.

Introdução

O  Laboratório  de  História  Social  do  Trabalho  (Lhist)  abriga,  em seu 
acervo,  os  processos  da  Junta  de  Conciliação  e  Julgamento  de  Vitória  da 
Conquista e das Varas do Trabalho de Vitória da Conquista e Itapetinga. Esse 
aporte  documental  tem servido  de  base  para  pesquisas  sobre  a  História  e 
Memória dos trabalhadores da região de Vitória da Conquista e dos agentes do 
direito  que  atuaram,  desde  1963,  na  mediação  de  conflitos  trabalhistas  na 
região sudoeste da Bahia. A primeira parte da pesquisa esteve dedicada ao 
trabalho de catalogação de dados extraídos dos processos e, em seguida, os 
dados foram analisados à luz da bibliografia técnica especializada em História 

19   Bolsa de pesquisa financiada pelo Programa de Iniciação Científica da UESB (PIC-UESB).

20  Graduado em História e graduando em Psicologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. Bolsista PIC/Uesb.

21  Orientadora no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2015. Doutorado em História pela USP. 
Professora Plena do Departamento de História da Uesb.

22 Orientador no período de março a julho de 2015. Doutorado em História pela USP. Professor 
Titular do Departamento de História da Uesb. 
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Social do Trabalho. O tempo foi dedicado, também, à análise de outros grupos 
documentais  disponíveis  no  acervo  do  LHIST,  a  exemplo  dos  jornais  da 
“imprensa alternativa” (ARAUJO, 2000), que circularam no Brasil no período da 
Ditadura  Militar.  Esses  jornais,  além  de  fazer  franca  oposição  ao  governo 
militar, foram veículos para a apresentação e discussão de temas pungentes 
como a sexualidade, o poder e a política.

Material e métodos

Buscou-se realizar o inventário dos dados presentes em processos da 
Justiça do Trabalho que tramitaram em Vitória da Conquista e região entre os 
anos de 1963 a 2006, bem como a indexação das informações em base de 
dados abrigada no Google Drive. Efetivou-se, também, a análise descritiva de 
jornais da Imprensa Alternativa que circularam no Brasil durante o período da 
Ditadura Militar.

Resultados e discussão

O Laboratório de História Social do Trabalho (LHIST) consiste em um 
espaço de pesquisa que, desde o ano 2000, se dedica à guarda e à exploração 
de documentação ligada à Justiça de Trabalho. Além disso, o LHIST abriga, em 
seu acervo, outros tipos de fontes documentais, como jornais e fotografias, que 
servem de base à pesquisa histórica e à preservação da memória sobre o 
trabalho e os trabalhadores (PEREIRA, 2012, p.82-83)

As  ações  de  trabalhadores  ajuizadas  na  Junta  de  Conciliação  e 
Julgamento de Vitória da Conquista, tomadas como objeto de pesquisa durante 
a primeira fase da bolsa, revelam uma busca crescente de trabalhadores pela 
mediação  do  judiciário  trabalhista.  Ao  lado  das  reclamações  trabalhistas, 
figuram,  entre  os  documentos  originários  da  Junta,  os  processos  de 
homologação  de  rescisão  de  contratos  de  trabalhos,  até  então  sob  a 
responsabilidade do judiciário trabalhista. 

A análise  dos  discursos  nas  ações  configuradas  como  reclamações 
trabalhistas  permitem  uma  melhor  compreensão  sobre  as  relações  entre 
patrões e empregados na Região Sudoeste da Bahia e suscitam a apreciação 
de alguns casos particulares, a partir dos pressupostos da micro-história (LEVI, 
2011).  Pela  riqueza  dos  discursos  ali  contidos  e  pelas  representações 
específicas sobre relações interpessoais, de trabalho e de poder enunciados 
em suas diferentes partes,  tomamos como exemplo,  do processo n°157/65. 
Trata-se de processo de uma mulher domiciliada na cidade de Itapetinga – BA 
que recorre à Junta de Conciliação de Julgamento sediada na cidade de Vitória 
da Conquista para cobrar de suposta patroa valores não pagos pelo trabalho 
desempenhado como garçonete de uma boate. Os depoimentos das mulheres 
envolvidas  e  das  testemunhas  revelam que  a  reclamante  era,  na  verdade, 
locatária  de  uma cama na referida  boate,  para  uso em seu trabalho como 
prostituta. O processo reverte em favor da dona da boate, após a revelação de 
que não havia, efetivamente, relação de trabalho e que a reclamante visava, 
com o ajuizamento da ação, escamotear a sua verdadeira profissão e livrar-se 
de dívidas decorrentes do costumeiro aluguel do colchão.  
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Estamos diante de um processo iniciado por uma mulher frente à Justiça 
do  Trabalho.  A requerente  pleiteia  o  recebimento  de  benefícios  pecuniários 
devidos por uma suposta empregadora. A atitude indica que, a exemplo de 
outras mulheres que recorrem à Junta de Conciliação e Julgamento, a mulher 
reconhece a Justiça do Trabalho como instância de mediação em conflitos de 
natureza empregatícia. Mas a revelação por parte da reclamada, e corroborada 
por testemunhas, de que a reclamante vivia do comércio do sexo remete a uma 
série de questões relativas ao plano das identidades e dos estereótipos. Frente 
ao judiciário trabalhista, a requerente (por vergonha ou má fé) não se assume 
como prostituta, condição que ela pretende escamotear ao apresentar-se como 
garçonete  e,  portanto,  trabalhadora  da  boate.  Essa  parece  ser  a  condição 
essencial  à  sua  apresentação  junto  à  Justiça  do  Trabalho,  para  requerer 
direitos e confrontar as relações de exploração e poder por ela aludidas.

Conclusões

Os processos da justiça do trabalho evidenciam que tal fonte propicia a 
análise das relações de trabalho, mas podem, também, evidenciar experiências 
e discursos concernentes à identidade dos trabalhadores e remeter às relações 
interpessoais e de poder,  reveladas pela forma como os diferentes sujeitos 
apresentam a si mesmos e aos outros no decurso das ações.
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Desenvolvimento e aplicação de videogames para potencializar o ensino 
e a aprendizagem da Matemática na Educação Básica23

Gabriel Almeida Dias24, Tânia Cristina Rocha da Silva Gusmão25

Resumo:
A  presente  comunicação  visa  apresentar  alguns  resultados  do 

subprojeto  de  pesquisa  “Desenvolvimento  e  aplicação  de  videogames  para 
potencializar o ensino da Matemática na Educação Básica” que faz parte de um 
projeto maior intitulado “Sequências didáticas para o aumento da cognição e 
metacognição  matemática  de  estudantes  das  séries  iniciais  do  Ensino 
Fundamental”. Este subprojeto tem como objetivo desenvolver e aplicar jogos 
virtuais  para  potencializar  aprendizagens  de  conteúdo  específico  de 
matemática, primando a qualidade, os contextos e as vivências, descrevendo 
os objetivos e a intenção educativa dos mesmos, para a melhoria da formação 
matemática de professores e, consequentemente de seus alunos. No biênio 
2014-2015 revisitamos a literatura pertinente a jogos virtuais, teoria de jogos e 
desenhos de sequências; realizamos reuniões de estudo e trabalho; iniciamos 
o processo de criação de um jogo virtual  e apresentamos os resultados de 
nossas  ações  em  eventos  científicos.  Acreditamos  que  em  tempos  de 
globalização  virtual,  onde  uma  boa  parcela  da  população  tem  acesso  aos 
meios de comunicação digital,  havendo cada vez mais uma interação entre 
tudo e todos, e onde os jogos eletrônicos estão a cada dia mais presentes, 
utilizar-se desse recurso na área de educação pode ser fundamental para a 
melhoria  do  ensino  e  da aprendizagem de conteúdos.  Pensamos que este 
trabalho  pode  trazer  contribuições  para  potencializar  e  dinamizar  o  ensino-
aprendizagem da matemática.

23  Instituição financiadora: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

24  Estudante  do  curso  de  Ciência  da  Computação  na  UESB,  bolsista  de  Iniciação 
Científica, financiada pela UESB. Email: dias.1618@gmail.com

25  Professora  lotada no Departamento de Ciências  Exatas  e  Tecnológicas  da UESB, 
coordenadora do projeto pesquisa:  Sequências didáticas para o aumento da cognição e 
metacognição matemática de estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental e que 
tem como subprojeto:  Desenvolvimento e aplicação de videogames para potencializar o 
ensino  e  a  aprendizagem  da  Matemática  na  Educação  Básica.  Email: 
professorataniagusmao@gmail.com
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Palavra chave: Educação Matemática, Jogos Eletrônicos, Sequência Didática.

Title:  Development and application of video games to enhance the teaching 
and learning of mathematics in Primary Education 

Abstract:
This  communication  aims  to  present  some  results  from the  research 

subproject “Development and application of video games to enhance teaching 
and learning of mathematics in primary education”, which is part  of a larger 
project  entitled  “Didatic  sequences  to  increase  mathematical  cognition  and 
metacognition of students in early grades of elementary school”. This subproject 
aims to develop and apply virtual games to enhance specific content of math, 
focusing  on  quality,  contexts  and  experiences,  describing  the  goals  and 
educational intention for the improvement of math teachers' education and of 
their students.  In the biennium 2014-2015  relevant reading was reviewed in 
topics such as virtual games, game theory and design sequences; study and 
work meetings were run; the process of creating a virtual game was started and 
the results of our actions were presented in scientific events. We believe that, in  
terms of  virtual  globalization,  in which a large portion of  the population has 
access to digital media, with more and more interaction between everyone and 
everything,  and  in  which  electronic  games are  more  relevant,  to  use  those 
resources in education can be essential in improving teaching and learning. We 
think that this work can bring contributions to enhance and streamline teaching 
and learning of mathematics.

Keywords: Math Education, Eletronic Games, Didatic Sequence.

Introdução:
A Educação Matemática sofre por seu simbolismo e alta necessidade de 

abstração,  onde  muitos  dos  educandos  não  conseguem  compreender  as 

regras  e  conceitos  que  há  por  trás  desses  estudos.  Para  dificultar,  os 

professores  de  matemática  acabam  por  levar  seus  próprios  déficits  de 

aprendizagem  para  a  sala  de  aula  e  ensinam  maneiras  mecânicas  de 

resolução de problemas sem buscar a compreensão da essência do problema. 

Por conta disso, propostas de métodos educacionais alternativos surgem para 

tentar novos caminhos em busca de um saber mais consistente. As Sequências 

Didáticas  são  uma  dessas  propostas  e  têm  por  base  a  construção  do 

conhecimento por meio de etapas, apresentando os conteúdos de forma lúdica 

e desafiadora. Outro método seria a inserção dos jogos virtuais na sala de aula, 

pois  estes  podem  contribuir  para  um  melhor  ambiente  de  aprendizagem 
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(WANG, 2005).  A ideia é tornar  as atividades mais  atrativas,  que misturem 

aprendizagem e diversão. 

Nesse  contexto,  levantamos  alguns  questionamentos:  Seria  possível 

despertar o interesse do aluno para com a matemática por meio de sequências 

virtuais? Como melhorar a formação matemática (científica e tecnológica) do 

professor por meio de recursos tecnológicos? 

A nossa intenção é virtualizar sequencias didáticas, transferi-las do papel 

para  o  meio  virtual.  Para  tanto,  partimos  da  sequência  conhecida  como 

Fazendinha  Matemática  (que  trabalha  com  as  operações  fundamentais  da 

matemática)  e  que  já  foi  testada  e  validada  pela  comunidade  escolar 

(GUSMÃO, 2015). Nesse processo de virtualização temos buscado reconstruir 

situações, cenários e personagens que possam nos auxiliar no aprendizado do 

aluno, buscando ainda diversificar mais as atividades, incluindo possivelmente 

outros conteúdos matemáticos e outras áreas do conhecimento.

Material e Métodos:

Para  realização  de  nossas  ações  foi  preciso  adentrar  em  diversas 

leituras para ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento de jogos, que 

se  configura  como  uma  área  extensa  e  com  diversos  pontos  como  a 

programação  de  computadores,  design  gráfico,  roteirização,  design  de 

personagens, design de cenários e mapas, sonoplastia, entre outros. Em outro 

momento  de  trabalho  tomamos  contato  com  a  literatura  de  sequências 

didáticas  e  com a  sequência  Fazendinha  Matemática  para  conhecimento  e 

compreensão da mesma.

No inicio  do ano de 2015,  juntaram-se ao projeto 15 voluntários que 

estão  contribuindo  no  desenvolvimento  das  ações.  Semanalmente  nos 

reunimos para estudo e planejamento dos jogos. Dividimos os participantes em 

três  grupos:  O  primeiro  cuidando  da  parte  de  produção  do  jogo  (roteiro, 

personagens, cenários, itens, comandos, desafios, situações e construção do 
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documento  GDD-Game Design  Document);  O  segundo  grupo  trata  da  arte 

gráfica de como será apresentação do jogo dentro do computador; E o terceiro 

grupo esta sendo responsável  pela codificação do jogo,  passando todas as 

instruções para que o computador possa dar vida ao que foi criado.

Em se tratando da virtualização da sequência Fazendinha Matemática, 

para que ocorra a junção do aspecto lúdico e desafiador com a aprendizagem 

educacional tivemos de fazer certas modificações na sequência, dando uma 

roupagem mais parecida com a dos jogos comerciais,  que tanto atraem os 

jovens de hoje,  embora sem esquecer  de  como a sequência  didática deve 

caminhar para o desenvolvimento de conceitos.

Resultados e Discussão:
Encontra-se bastante avançado o documento principal do jogo (GDD) 

criado  para  ser  codificado,  incluindo  o  desenvolvimento  das  personagens 

principais que participarão do jogo, a inclusão dos desafios e níveis que os 

jogadores  terão  que  alcançar,  colocando  a  prova  seus  conhecimentos,  o 

tratamento  dos  tutoriais  do  jogo  que  mostrarão  quais  os  comandos  e 

possibilidades que o jogador pode explorar, tomando cuidado especial com as 

facilidades  necessárias  para  jogadores  não  assíduos  e  que  não  têm muito 

contato com computadores, que pode ser a realidade de professores e alunos 

das  escolas  onde  pretendemos  aplicar.  Temos  buscado  fugir  do  aspecto 

simples e infantil com que os jogos educacionais têm sido criados ao longo dos 

anos,  em  busca  de  uma  maior  atratividade  e  empolgação  por  parte  dos 

jogadores.

Ao  longo  desse  trabalho  temos  tido  algumas  dificuldades:  A 

inexperiência dos participantes na criação de jogos, o que acaba demandando 

tempo  no  estudo  e  treinamento  em  relação  as  práticas  dessa  área  da 

tecnologia e a falta de equipamentos e materiais de estudo necessários para a 

realização das atividades. Mesmo com essas dificuldades, prezamos o trabalho 

e estudo, além de estarmos focados inicialmente nos conceitos do jogo, que 

não  demandam muitos  custos  e  serão  de  fundamental  importância  quando 

obtivermos os equipamentos para a criação propriamente dita do mesmo.
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Fruto de nossas ações são os textos científicos aprovados/apresentados 

em eventos e com bastante elogios ao nosso trabalho, a saber:  Virtualização 

da  Sequência  Fazendinha  Matemática,  pôster  apresentado  4  º  SIPEMAT – 

Simpósio  Internacional  de  Pesquisa  em  Educação  Matemática,  em  Ilhéus, 

Bahia, Brasil;  Sequência Didática Virtual: Ambientes de Aprendizagem Ricos, 

comunicação científica apresentada no II Simpósio de Pesquisa e Extensão em 

Grupos  Colaborativos  e  II  Jornada  de  Estudos  do  GEEM:  Discutindo  a 

Constituição  dos  Saberes  Elementares  Matemáticos  no  Curso  Primário  no 

Estado da Bahia, UESB, Vitória da Conquista; Fazendinha Matemática do Jogo  

Físico  ao  Jogo  Virtual:  Trabalhando  as  Operações  Fundamentais  da  

Matemática,  aceito  para  apresentar  no  IV  Colóquio  Internacional  do  Museu 

Pedagógico, UESB, em Outubro do presente ano.

Conclusões:
Apesar de estar em processo inicial de construção, o jogo virtual está 

sendo trabalhado cuidadosamente visando alcançar os objetivos pretendidos, 

ser  divertido,  dinâmico,  gerar  aprendizagens  de  conceitos,  desenvolver 

habilidades cognitivas e metacognitivas em seus jogadores.  A expectativa é 

que em 2016 tenha um beta do jogo, para então poder apresentá-lo e testá-lo 

junto a comunidade escolar.

Referências:

[1]  GUSMÃO,  T.C.R.S.;  MOURA,  H.  P.G.  A Fazendinha  Matemática:  uma 
sequência  didática  (e  de  ensino)  para  trabalhar  diferentes  sistemas  de 
numeração.  Atas  do 4º SIPEMAT - Simpósio Internacional  de Pesquisa em 
Educação Matemática 29, 30 de junho e 01 de julho de 2015. Ilhéus, Bahia-
Brasil, 2015.

[2] WANG, W. S.  O aprendizado através de jogos para computador: por 
uma  escola  mais  divertida  e  mais  eficiente,  2005.  Disponível  em: 
<http://www.portaldafamilia.org/arqs/Aprendizado_atraves_de_jogos_para_com
putador.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2015.

A área de atuação dos alunos egressos e o campo de abrangência do 
curso de licenciatura em Geografia da UESB.
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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo central  identificar a área de atuação dos 
alunos egressos do curso de licenciatura em Geografia da UESB e mapear o 
campo de abrangência do curso. Para alcançar esse objetivo a pesquisa foi 
estruturada  com  base  nas  seguintes  etapas:  aplicação  de  questionários, 
realização  de  entrevistas  semiestruturadas  com  os  referidos  alunos, 
categorização,  sistematização  e  análise  das  entrevistas  e  elaboração  de 
gráficos, diagrama e mapa temático. Esses procedimentos foram essenciais 
para atingir os propósitos da pesquisa, assim foi possível conhecer o  campo 
de atuação dos licenciados pelo Curso de Geografia e também mapear a área 
de abrangência do curso.

Palavras-chave: Geografia; Licenciatura; Atuação Docente;  

The area of operation of the veteran students and the undergraduate program 
of the scope field in Geography UESB¹

 
ABSTRACT
This research was mainly aimed to identify the area of activity of  graduates 
students of the degree in Geography UESB and map the travel range field. To 
achieve this objective the survey was structured based on the following steps: 
application of questionnaires, conducting semi-structured interviews with these 
students, categorization, systematization and analysis of the interviews. Based 
on the stages provided it was possible the development of graphics, and map 
diagram on the object of the search.
 
Keywords: Geography; Graduation; Teacher Performance;

INTRODUÇÃO
A área de atuação dos alunos egressos e o campo de abrangência do 

curso  de  Licenciatura  em  Geografia  da  UESB  tem  se  ampliado 
consideravelmente nos últimos anos. Esses profissionais formados pela UESB 
não tem atuado apenas na região sudoeste, como era previsto quando o curso 
foi fundado e, cada vez mais, estão se inserindo em outras regiões e outros 
setores. 

Até o presente momento, ainda não se encontrava registros que visam 
conhecer a inserção desses alunos no mercado de trabalho.  A realização de 
estudos desta natureza, com os alunos egressos do curso de Geografia da 
UESB, pôde reunir amplo conjunto de informações ainda não apresentado de 
forma sistematizado, como: o percentual de licenciados atuando na área de 
formação,  o  percentual  de  licenciados  atuando  em  instituições  públicas  e 
privadas e quais as cidades em que esses alunos egressos estão atuando. 
Essa pesquisa pode proporcionar não apenas o registro da memória do curso 
que  no  ano  de  2015  completa  30  anos,  mas  também  dá  suporte  para  a 
Universidade conhecer o seu campo de abrangência e visar ações futuras. 
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Esse estudo que tem como objetivo central identificar e mapear a área 
de  atuação  dos  alunos  egressos  e  o  campo  de  abrangência  do  curso  de 
Licenciatura  em  Geografia  da  UESB  faz  parte  de  uma  pesquisa  maior, 
Memórias, discursos e representações sociais: um olhar para os 30 anos do 
Curso  de  Geografia  da  UESB,  que  tem  como  objetivo  analisar  as 
representações sociais do Curso de Geografia da UESB presentes na memória 
coletiva dos sujeitos sociais que nele se referenciam e organizar um acervo 
documental e iconográfico que possibilite o registro da memória do Curso de 
Geografia da UESB.

 MATERIAL E MÉTODOS 

A população  de  estudo  foi  constituída  pelos  graduados  no  curso  de 
Licenciatura em Geografia  da Universidade Estadual  do Sudoeste da Bahia 
(UESB), no período de 1992 a 2013. Para o levantamento de dados, realizados 
entre o segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, utilizou-se 
questionários,  enviados  pela  internet  e  aplicados  em  algumas  instituições 
públicas de Vitória da Conquista. 

Para a aplicação desse questionário, foi obtido uma lista com o nome 
dos formandos deste período junto ao Colegiado de Geografia. Destinou-se o 
período de seis meses para a aplicação dos questionários e mais seis meses 
para a tabulação de dados,  a análise de entrevistas realizadas com alguns 
deles e a elaboração do material final. 

O instrumento de coleta de dados constava de questões abertas em que 
se procurava saber se o licenciado atua na sua área de formação, se leciona 
em instituições públicas ou privadas, em qual cidade atua, e se não atua na 
sua área de formação, qual a sua área de trabalho. 

Nesse  contexto,  considera-se  eu  os  procedimentos  adotados  no 
presente estudo foram satisfatórios para atingir os propósitos delineados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número total de formados no período foi de 905, entretanto, apenas 
55% dos licenciados participaram da pesquisa. Entre os que responderam aos 
questionários, apenas 31% não atuam na área da educação. Destes 69% que 
atuam,  86% atuam em instituições  públicas,  como  pode  ser  observado  na 
Figura 1. 

FIGURA 1: Percentual da atuação dos licenciados nas instituições de ensino.
Fonte: Pesquisa de campo, 2015.

Por meio do levantamento de dados realizado foi possível perceber que 
a  maior  parte  desses  licenciados  atua  em escolas  municipais  e  estaduais, 
sendo 108 deles em escolas de Vitória da Conquista. O Curso de Licenciatura 
Plena  em  Geografia  da  UESB  foi  criado  para  suprir  uma  demanda  de 
professores na região sudoeste, mas com essa pesquisa, verificou-se que a 
área  de  abrangência  do  curso,  em  relação  ao  campo  de  atuação  dos 
licenciados, ultrapassou a região e os limites do estado, conforme pode ser 
observado na Figura 2: 
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FIGURA 2: Campo de atuação dos licenciados pelo curso de geografia da 

UESB. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.

A leitura do mapa permite inferir  que os licenciados em Geografia da 
UESB atuam no âmbito nacional, chegando aos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro,  Minas Gerais e Piauí.  No que refere-se a esfera estadual,  o curso 
contempla a demanda regional expandindo-se por diferentes munícipios, que 
inclusive extrapolam a região sudeste, como demostrou no mapa representado. 

Os licenciados que até o momento da entrevista não estavam atundo na 
sala de aula estavam inseridos ou no meio academico para a pós-graduação 
ou em outros setores, sendo os principais deles: UESB, Prefeitura Municipal de 
Vitória da Conquista, Bancos, Política e EMBASA.

CONCLUSÕES
Os resultados da  pesquisa  ora  apresentada foram relevantes  para  a 

constituição do registro da memória do curso de Geografia da UESB, que no 
ano de 2015 comemora 30 anos, além disso, a realização desse estudo se 
revelou como um exercício de pesquisa que resultou em uma experiência rica e 
significativa,  apesar  dos  desafios  encontrados.  Foi  possível  perceber  a 
importância  do  fortalecimento  da  articulação  entre  teoria  e  prática  e  a 
importância da valorização com vivências de pesquisa ao longo da graduação, 
compreensão esta que deve ser constantemente promovida pela Universidade.
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Saúde e assistência nos Sertões da Bahia: religião, filantropia e relações 
de poder na cidade de Vitória da Conquista (1910-1950)26

Osmundo Macário de Santana Neto27, Cleide de Lima Chaves28

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo discutir  as relações existentes entre a Santa 
Casa de Misericórdia e a Igreja Católica, a filantropia e as relações de poder na cidade 
de  Vitória  da  Conquista  entre  as  décadas  de  1910  a  1950,  e  a  interferência  da 
Irmandade da Santa Casa de Vitória  da Conquista na criação de uma diocese na 
cidade em meados da década de 50 do século XX, a partir das discussões geradas no 
interior  da  Irmandade  acerca  do  projeto  do  bispado  na  cidade  e  do  papel  a  ser 
desempenhado pela Igreja no interior da Misericórdia conquistense. Apesar de só em 
1957 a cidade de Vitória da Conquista passar  a sediar  uma diocese,  o projeto de 
instalação na região de uma cátedra episcopal é anterior, período que coincide com a 
Primeira República. No período entre 1895 e 1920 a Igreja Católica passou por uma 
reforma,  a  romanização.  Separada  institucionalmente  do  Estado  brasileiro  com  a 
proclamação da República,  a Igreja buscaria se vincular  a novas formas de poder 
político, firmando assim alianças com as elites locais, a partir da criação das novas 
associações leigas que, diferente das antigas irmandades coloniais, passaram a estar 
diretamente submetidas  à  hierarquia  eclesiástica.  A primeira  instituição criada pela 
Igreja na cidade, após a República, com a participação direta de religiosos na gestão 
da Sociedade, foi a Sociedade de São Vicente de Paulo em 1913, que foi composta 
pela  elite  local  e  tinha  como  objetivo  socorrer  as  famílias  católicas  pobres.  Esta 
mesma Conferência Vicentina criou, em 1915, uma Santa Casa de Misericórdia na 
cidade  de  Vitória  da  Conquista,  com  o  objetivo  explícito  de  fundar  um  hospital 
filantrópico para a população carente, que foi intitulado São Vicente de Paulo. Foi na 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia que ocorreram as discussões acerca da 
criação da diocese e de como a Irmandade poderia contribuir com a fundação dessa 
instituição, demonstrando assim a forte vinculação entre as Santas Casas e a Igreja 
Católica no período republicano.

Palavras Chave
Assistência, Diocese, Religião, Santa Casa de Misericórdia.
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Estadual do Sudoeste da Bahia. E-mail: 
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Title
Health and care in Bahia Sertões: religion, philanthropy and power relations in the city 
of Vitoria da Conquista (1910-1950).

Abstract
This paper aims to discuss the relations between the Holy House of Mercy and the 
Catholic Church, philanthropy and power relations in Vitória da Conquista city between 
the decades from 1910 to 1950, and the interference of the Brotherhood of Santa Casa 
in Vitória da Conquista creation of a diocese in the city in the mid-50s of the twentieth 
century, from the discussions generated within the Brotherhood about the bishopric of 
the project in the city and the role to be played by the Church inside the conquistense 
Mercy . Although only in 1957 the city of Vitoria da Conquista spend the host a diocese, 
design installation in the region of an episcopal chair is earlier, a period that coincides 
with the First  Republic.  In the period between 1895 and 1920 the Catholic  Church 
underwent a renovation, the romanization. Separate institutionally the Brazilian state 
with the proclamation of the Republic, the Church would seek to link the new forms of 
political  power,  so  signing  alliances  with  local  elites,  from the  creation  of  new lay 
associations  which,  unlike  the  former  colonial  brotherhoods,  came  to  be  directly 
submitted to the ecclesiastical hierarchy. The first institution created by the Church in 
the city, after the Republic, with the direct participation of religious in the management 
of the Company, was the Society of St. Vincent de Paul in 1913, which was composed 
by the local elite and aimed to help the poor Catholic families . This same Vicentina 
Conference created in 1915, a Holy House of Mercy in Vitória da Conquista city, with 
the explicit  goal  of  founding a charitable hospital  for  the poor,  which was titled St. 
Vincent de Paul. It was the Brotherhood of Santa Casa de Misericordia that occurred 
discussions  about  the  creation  of  the  diocese  and  how  the  Brotherhood  could 
contribute to the foundation of this institution

Keywords
Assistance, Diocese, Religion, Santa Casa de Misericordia.

Introdução
Nossa pesquisa se concentrou nas décadas de 1910 a 1950 e procuramos traçar o 
perfil do catolicismo presente na Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. 
Evidenciamos  as  alterações  que  a  Igreja  realizou  nesse  período  e  de  como  elas 
influenciaram na construção da Santa Casa de Misericórdia e do projeto do bispado 
nessa cidade. O contexto de separação da Igreja e o Estado influenciou o trabalho 
pastoral da igreja, que buscou novas formas de relação com os fiéis e de influência na 
sociedade. Evidenciaram-se as reformas internas pelas quais passou a Igreja Católica 
durante as primeiras décadas da república no Brasil  e sua postura frente a outras 
religiões concorrentes e de como a assistência à pobreza serviu para legitimar o lugar 
da Igreja Católica na sociedade conquistense da primeira metade do século XX e a 
consolidar a religião como fator de coesão social. Nesse período chegou a Vitória da 
Conquista  o  clérigo  Manoel  Olímpio  Pereira,  que  implantou  essas  reformas 
administrativas e religiosas na Igreja, reforçou o diálogo com as elites locais e junto a 
essa deu início a construção de uma Sociedade,  da qual  surgiria  a irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia. Procuramos investigar como era a comunicação entre a 
Igreja e a Irmandade da Santa Casa, e de como esse novo modelo de irmandade, 
instaurada com forte influência clerical participou, em meados das décadas de 1930 e 
1940, das discussões acerca da instalação na região de Vitória da Conquista de uma 
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sede episcopal, apesar de o projeto do bispado só ter sido concretizado em 1957. 
Através das fontes pesquisadas, constatamos que o projeto da Igreja visava a criação 
de novas dioceses no interior da Bahia, no contexto de romanização nas primeiras 
décadas do século XX. 

Material e Métodos
A pesquisa aqui desenvolvida teve como fonte primária os Livros de Tombo da Igreja 
Nossa  Senhora  da  Vitória,  as  atas  da  Sociedade  Vicentina  e  da  Santa  Casa  de 
Misericórdia nas primeiras décadas do século XX, e matérias de jornais do período, 
localizadas no Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista. Essa documentação 
foi  fotografada  e  já  devidamente  lida  e  fichada.  Foram de  suma importância  para 
contextualização e embasamento teórico a leitura e fichamento da bibliografia acerca 
do tema. Utilizamos memorialistas, obras acerca da assistência médica, bem como 
relacionadas às Irmandades da Santa Casa de Misericórdia,  e a história  da Igreja 
Católica no Brasil.  Procuramos assim contextualizar  o universo político,  religioso e 
social  nesse período, e como as diferentes camadas da sociedade dialogavam em 
especial as elites locais e o clero católico com as instituições de assistência caritativa 
filantrópica à saúde.

Resultados e Discussões
Nosso trabalho começou retratando a chegada de Manoel Olympio Pereira à cidade 
de Vitória da Conquista como pároco da Igreja de Nossa Senhora da Vitória entre os 
anos de 1905 e 1918. Este clérigo estabeleceu na cidade as políticas eclesiásticas de 
expansão e consolidação de um novo padrão romano de catolicismo pretendido pela 
hierarquia eclesiástica, procurou novos meios de fortalecer a Igreja Católica frente ao 
crescimento de outras religiões,  como os batistas e espíritas kardecistas (Livro do 
Tombo, fevereiro de 1905). Entre os elementos de consolidação do poder eclesiástico 
católico estavam os projetos de assistência à educação e à saúde e criação de novas 
irmandades religiosa, como a Sociedade de São Vicente de Paulo no ano de 1913, 
que servira como base para a criação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da 
cidade  em  1915.  As  Santas  Casas  de  Misericórdia  tiveram  papel  importante  na 
organização e aplicação das regras de caridade cristã católica em nosso país desde o 
período  colonial,  tendo  a  Santa  Casa  de  Salvador  servido  como  modelo  para  as 
demais irmandades criadas ao longo dos séculos. Durante o período da transição do 
Império para a república houve a separação da Igreja Católica e do estado e a Igreja 
usou novos elementos para continuar sua influência política na sociedade. Do ponto 
de vista institucional da religião católica, as populações do sertão se viam isoladas, 
diferentemente da assistência existente às comunidades católicas da capital  e das 
cidades litorâneas. A Igreja Católica teve no período republicano um papel nunca antes 
desempenhado pela mesma que foi o de fundar e administrar hospitais através das 
Irmandades  de  Santa  Casa  de  Misericórdia  (FERNANDES,  2009),  e  foi  isso  que 
ocorreu em Vitória da Conquista, quando da fundação de sua Misericórdia em 1915. A 
aprovação das mesas eleitas para compor os cargos da Santa Casa conquistense 
passava pelas mãos do arcebispo de Salvador, assim como a aprovação de novos 
estatutos, como relata a ata de reunião da Irmandade ocorrida em 1932. O projeto de 
um bispado para a cidade de Conquista foi defendido pelo arcebispo de Salvador Dom 
Augusto em suas visitas pastorais no começo de seu bispado em 1924, sendo essa 
uma  das  reivindicações  da  elite  local.  A  figura  do  médico  filantropo  e  católico 
Crescêncio da Silveira (1884-1952) trouxe para o interior da irmandade o discurso da 
Igreja, o mesmo era amigo de Dom Augusto César e a este sempre consultava em 
todos os casos privados e na administração da Santa Casa (Ata de reunião da Santa 
Casa,  janeiro  de  1937).  Em  1937  houve  uma  votação  em  uma  das  reuniões  da 
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irmandade na qual foi discutida se seria melhor para Vitória da Conquista a criação de 
uma diocese ou uma prelazia. Foi Dom Augusto César que sugeriu a possibilidade de 
criação de uma prelazia ao invés de uma diocese, devido às condições financeiras da 
cidade, mas a Santa Casa aprovou a criação do bispado. Outra pauta levantada no 
interior da Santa Casa foi a doação de dinheiro para a criação da diocese, o que gerou 
discussões acerca da arrecadação de fundos. O pleito contou com 18 votos a favor do 
auxilio financeiro dado pela Irmandade para a criação do bispado,  contra 12 votos 
contrários. Durante o período estudado constatamos a presença do clero no corpo da 
Irmandade, os mesmos possuíam um cargo específico no corpo de irmãos que era o 
de capelão que tinha como dever celebrar as missas e prestar assistência espiritual 
aos doentes internados, função diferente da do período colonial,  quando o capelão 
estabelecia um contrato de trabalho, não sendo este incorporado como irmão da Santa 
Casa. Além de capelão, os clérigos poderiam assumir outros tipos de função na Santa 
Casa, como no caso do fundador padre Manoel Olímpio (1871-1948) como primeiro 
provedor,  e  o  Padre  Palmeira  (1906-1988)  que  chegou  a  ser  vice-provedor  da 
Irmandade.

Conclusões
O  presente  estudo  revelou  a  influência  que  a  Igreja  Católica  teve  nas  primeiras 
décadas da República brasileira,  e de como essa dialogava com a sociedade,  em 
especial  com  as  elites  locais,  na  efetivação  de  seus  objetivos,  entre  os  quais  o 
contexto do projeto de manutenção e construção de uma diocese na região de Vitória 
da Conquista, em especial as discussões que aconteceram no interior da Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia, responsável pelo Hospital filantrópico São Vicente de 
Paulo, até a criação da diocese em 1957 na cidade.
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ACESSO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DOS MEIOS POPULARES 
NO ENSINO SUPERIOR 

Ronaldo Pires Freitas 

Benedito G. Eugenio 

Resumo

Este  trabalho  tem  como  objetivo  evidenciar  a  importância  dos  cursos  pré-

vestibulares comunitários e as politicas de ações afirmativas para diminuir as 

desigualdades de acesso ao Ensino Superior. Os dados foram construídos por 

meio de uma pesquisa qualitativa que empregou a utilização de entrevistas 

com estudantes oriundos de um curso pré-vestibular comunitário de Vitória da 

Conquista-Ba. 

Palavras chave: ações afirmativas,  ensino superior,  pré-vestibular 

comunitário

Abstract

This paper aims to highlight the importance of preparatory courses and the 

policies of affirmative action to reduce inequalities in access to higher 

education. Data were built through a qualitative research that employed the use 

of interviews with students from a communitarian pre-university course of Vitória 

da Conquista, Bahia.

Keywords: affirmative action, higher education, communitarian pré-university
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Introdução

O relatório que apresentamos é o resultado do projeto de pesquisa que 

desenvolvemos  entre  os  meses  de  agosto  de  2014  e  julho  de  2015.  O 

subprojeto tem como titulo Cursos pré-vestibulares comunitários e o acesso ao 

ensino superior. Esta pesquisa teve como objetivos: investigar a trajetória de 

estudantes  dos  meios  populares  oriundos  do  cursinho  pré-vestibular 

comunitário;  compreender  a  importância  dos  cursinhos  comunitários  para  o 

acesso de estudantes dos meios populares ao ensino superior.

O  locus  de  nossa  investigação  foi  o  Cursinho  pré-vestibular  Dom 

Climério. Para compreender o objeto da nossa pesquisa, qual seja, o acesso e 

permanência  de  alunos  dos  meios  populares  ao  ensino  superior,  li  alguns 

textos que foram discutidos nas sessões de orientação: Pré-vestibular Popular 

ou comunitário; políticas públicas de ações afirmativas; acesso e permanência 

de negros no ensino superior, etc.

 Essa pesquisa é de cunho qualitativo, com foco na abordagem teórico-

metodológica da história oral.

Material e Métodos

Esta pesquisa foi realizada na abordagem qualitativa. Para buscar uma 

melhor compreensão dessa metodologia de pesquisa, li alguns textos, dentre 

eles:  Investigação Qualitativa  em Educação,  de  Bogdan e  Biklen;  Pesquisa 

Qualitativa: técnicas e procedimentos..., de Strauss e Corbin. Para definir o que 

é pesquisa qualitativa, optei pelo conceito de Strauss e Corbin (2008, p.23):

 

pode se referir à pesquisa da vida das pessoas, experiências vividas, 
comportamentos, emoções e sentimentos, e também à pesquisa de 
funcionamento  organizacional,  movimentos  sociais  e  fenômenos 
culturais e interação entre nações.

Para tanto, com o intuito de analisar como está o acesso e permanência 

no  Ensino  Superior  de  alunos  que  participaram  do  curso  pré-vestibular 

comunitário,  percebemos  que  poderíamos  usar  a  abordagem  teórico-
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metodológica da história oral. A história oral foi de grande relevância na nossa 

pesquisa,  pois  estamos estudando classes populares,  que não participaram 

dos documentos que contam a história  do  passado,  pois  “a  voz”  era  dada 

apenas a quem tinha poder politico e econômico. Mas nas ultimas décadas as 

classes populares  vem ganhando “voz”  para  contar  suas  histórias,  fazendo 

assim  com  que  fatos  históricos  esquecidos  ou  escondidos  possam  ser 

esclarecidos, como diz Thompson (1992, p.26): 

A história oral, ao contrário, torna possível um julgamento muito mais 
imparcial: as testemunhas podem, agora, ser convocadas também de 
entre  as  classes  subalternas,  os  desprivilegiados  e  os  derrotados. 
Isso  propicia  uma  reconstrução  mais  realista  e  mais  imparcial  do 
passado, uma contestação ao relato tido como verdadeiro. Ao fazê-lo 
isso,  a  história  oral  tem  um  compromisso  radical  em  favor  da 
mensagem social da história como um todo.

Esta abordagem contribui bastante com o nosso estudo, pois ela nos dá 

a  possibilidade  de  aproximar  dos  sujeitos  estudados  através  de  conversas 

informais e entrevistas. 

Depois de definir o referencial teórico sobre ações afirmativas e cursinho 

pré-vestibular  comunitário,  elaboramos perguntas  que  seriam utilizadas  nas 

entrevistas  com  a  coordenadora  do  Curso  Pré-vestibular  Dom  Climério  e 

alunos .

Resultados e discussão

Sabemos que existe uma desigualdade enorme no acesso ao ensino 

superior, e as classes menos abastadas sempre tiveram e tem dificuldade de 

conseguir uma vaga através dos vestibulares, como nos afirma Bourdieu (2008, 

p.41),  dizendo que, “Um jovem de camada superior tem oitenta vezes mais 

chances de entrar na Universidade que o filho de um assalariado agrícola e 

quarenta vezes mais que um filho de operário [...]”. 

Então,  faz-se  necessário  pensar  políticas  publicas  que  objetivem 

diminuir essa desigualdade.  As políticas de ações afirmativas busca somente 

reparar socialmente todos aqueles que por injustiças e preconceitos tiveram os 

seus direito negados.  Como Vieira e Medeiros (2012, p.194) diz:  “Todas as 
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políticas afirmativas buscam a realização do princípio da igualdade material e 

de neutralização dos nocivos efeitos da discriminação, não importando a forma 

que tenha assumido nas histórias das sociedades.” 

De acordo com uma aluna entrevistada, o cursinho foi fundamental para 

ela conseguir a vaga no ensino superior, pois após terminar o ensino médio ela 

ficou dois anos sem estudar, e depois procurou o cursinho para preencher o 

vazio deixado pela formação na escola pública,  segundo ela:  O cursinho é 

importante, pois permite que os alunos menos favorecidos tenha oportunidade 

de conhecimento a mais do que ele viu durante o ensino médio, (que por suas 

vezes não é bom)”.  É nesse aspecto que vemos os cursos pré-vestibulares 

comunitários/populares como uma política de ação afirmativa, pois as escolas 

públicas não preparam e não dão suporte para que esses estudantes consigam 

uma vaga nas universidades públicas através do vestibular, como considera 

Zago  (2008,  p.161)  ao  dizer  que  “os  cursos  populares  representam  uma 

oportunidade  de  retomar  os  estudos  e  suprir  algumas  defasagens  da 

escolaridade básica”.

A permanência desses alunos também é que tem que ser discutida. De 

acordo com a coordenadora do cursinho pré-vestibular Dom Climério essa é a 

discussão mais importante no momento: 

Eu acho que precisa pensar... o acesso tem agora a permanência e 
que a gente tem que discutir muito e buscar... quando eu falo isso eu 
lembro-me de um aluno nosso do cursinho que era quilombola, que 
fez direito na UESB estava no segundo semestre ‘Adriano’, ai houve 
uma  paralização  etc,  ele  foi  para  São  Paulo,  lá  ele  arrumou  um 
trabalho de cortador de cana e desistiu de estudar, ficou lá cortando 
cana.  Então eu acho que a questão é essa que a gente tem que 
pensar, nessas políticas públicas, o que a gente tem que ta pensando 
agora  e  buscando meios  de fazer  com que aconteça  mesmo é  a 
questão  da  permanência...  a  questão  da  permanência  e  da 
assistência lá dentro... a gente sabe que muitos alunos precisam de 
um acompanhamento psicológico, que tem alunos que precisam de 
acompanhamento médico e que seja mais fácil,  que seja facilitado 
pelo menos para esses alunos que estão lá. 

Sabemos  que  pensar  apenas  o  acesso  das  camadas  populares  ao 

ensino  superior  não  é  o  suficiente,  “é  necessário  que  estas  sejam 

acompanhadas de estudos e de ações que promovam medidas que contribuam 

com a permanência desses (as) estudantes no ensino superior [...]”. (JULIO; 
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STREY, 2009, p. 3).

Conclusões

 

Concluímos que as políticas de ações afirmativas e os cursinhos pré-

vestibulares  comunitários  são muito  importantes  para  as classes populares, 

para que possam ter chances de competir  com igualdade por uma vaga no 

Ensino Superior, particularmente indígenas, mulheres, quilombolas, negros e 

estudantes de escola pública.Também percebemos a importância de políticas 

públicas para a permanência de estudantes dos meios populares, pois assim 

seus direitos serão garantidos.
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Acervo, Patrimônio e Memória: Vitória da Conquista e região: o acervo 
documental do Lar Santa Catarina de Sena

Vanessa de Almeida29, Avanete Pereira Sousa30

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo identificar e mapear fontes documentais, de 
natureza diversificada, que sirvam de base para o desenvolvimento de pesquisas e 
estudos historiográficos, em diferentes dimensões espaciais e temporais, capazes de 
preservar e resguardar aspectos relevantes da história local e regional. Nosso trabalho 
pretendeu  evidenciar  a  importância  do  estudo  e  de  catalogação  de  fontes 
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documentais, a respeito da conservação destas fontes, que é a memória e a história 
do povo conquistense. Com a presente pesquisa de identificação e catalogação de 
novos acervos documentais na cidade de Vitória da Conquista, foi possível analisar, 
identificar e catalogar o acervo documental do Lar Santa Catarina de Sena, instituição 
católica e filantrópica fundada no final  da década de 1950 pelas Irmãs Pobres de 
Santa Catarina de Sena e que funciona até a atualidade. Suas fontes documentais 
fazem referência  à  história  da  assistência  à  infância  de  Vitória  da  Conquista  e  à 
história regional e local.

Palavras Chave

Acervo, Memória, Patrimônio, Infância.

Collection, heritage and memory: Vitoria da Conquista and region

ABSTRACT

This study aimed to identify and map documentary sources, of diverse nature, as a 
basis for the development of research and historiographical studies at different spatial 
and temporal dimensions, able to preserve and protect important aspects of local and 
regional history. Our work aims to highlight the importance of studying and cataloging 
of documentary sources, as to the conservation of these sources, which is the memory 
and the history of conquistense people. The present work of identifying and cataloging 
new documentary collections in  the city  of  Vitoria  da Conquista,  it  was possible to 
analyze,  identify  and catalog the documentary  collection  of  Home St.  Catherine of 
Siena,  Catholic  institution  and philanthropic  founded in the late 1950s by the Poor 
Sisters St. Catherine of Siena and that works to the present. His documentary sources 
refer to the history of assistance to Vitoria da Conquista childhood and the regional and 
local history.

KEYWORDS

Collection, Memory, Heritage, Childhood.

Introdução

A cidade de Vitória da Conquista no contexto do estado da Bahia tem suscitado o 
interesse,  cada  vez  mais  crescente,  pela  sua  história,  suas  origens,  demografias, 
atividades  econômicas,  políticas  e  administrativas.  O  que  se  tem  percebido  nos 
últimos tempos é que tal interesse é compartilhado tanto pelo homem comum, pelo 
cidadão  que  vivencia  o  cotidiano  da  cidade,  como  por  aqueles  que,  a  partir  de 
trabalhos acadêmicos se propõem a estudar o município nos diferentes aspectos. A 
identificação,  organização  e  disponibilização  de  documentos  de  natureza  e 
características variadas têm sido os responsáveis pelos avanços da ciência histórica 
no Brasil nos últimos anos. Os acervos documentais, uma vez identificados, tornam-se 
material imprescindível para elaboração de banco de dados a ser disponibilizado à 
comunidade acadêmica e ao público em geral.

Material e Método
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A pesquisa aqui apresentada se apoiou em fontes primárias como jornais, fotografias, 
atas,  correspondências,  relatórios,  livros  de  registros,  que  foram  devidamente 
identificados, limpos, catalogados e disponibilizados para a pesquisa. As atividades 
que dizem respeito ao Projeto  Acervo, Patrimônio e Memória deverão possibilitar ao 
público  alvo  a  utilização  ampliada  do  produto  final,  qual  seja  o  banco  de  dados 
contendo informações detalhadas sobre a existência, localização, condições físicas e 
possibilidades de pesquisa de acervos e fontes documentais escritas, iconográficas e 
imagéticas  referentes  à  história  de  Vitória  da  Conquista  e  região.  A partir  de  um 
planejamento, iniciamos o trabalho de identificação, limpeza das fontes e catalogação 
no próprio Lar Santa Catarina de Sena. O volume documental é grande e encontrava-
se completamente desordenado e sem nenhum tratamento e/ou catalogação.  Esse 
trabalho  ainda  está  em  curso,  haja  vista  que  ainda  se  faz  necessário  um  local 
adequado para a guarda e preservação desse acervo no interior da Instituição.

Resultados e Discussões

Os  resultados  das  pesquisas  apontam  para  a  importância  da  catalogação  e 
conservação das fontes documentais e para a preservação da história da cidade e 
região. Com a presente  pesquisa de identificação e catalogação de novos acervos 
documentais  na  cidade,  foi possível analisar,  identificar e  catalogar  o  acervo 
documental do Lar Santa Catarina de Sena, instituição católica e filantrópica fundada 
no final da década de 1950 pelas Irmãs Pobres de Santa Catarina de Sena e que 
funciona  até  a  atualidade,  com  muitas  mudanças  no  seu  perfil  ao  longo  dessas 
últimas décadas. O Lar Santa Catarina de Sena funcionou como escola e, a partir de 
1964 com a captação de recursos e a reorganização do espaço físico, passou a ter 
crianças órfãs e/ou pobres com o sistema de internato. Desde os primeiros momentos 
do internato em Vitória da Conquista, a Congregação fez a opção pelo atendimento a 
um só gênero – no caso feminino - devido à falta de espaço. Conforme o relatório de 
1964, o internato iniciou suas atividades com 17 crianças órfãs entre sete e dez anos, 
fechando  o  referido  ano  já  com  24  internas.  Suas  fontes documentais fazem 
referência,  portanto, à  história  da assistência à infância de Vitória da Conquista e 
mesmo à história regional e local, em vários aspectos. Verificou-se, ao estudar a rica 
documentação  existente, a  importância  da  instituição  na  formação da população 
conquistense, contribuindo  com  a  educação  de crianças abandonadas  e  jovens 
carentes. Encontrou-se ainda na documentação histórias de vida de muitas dessas 
crianças que viveram em regime de internato, o que abre a possibilidade de estudos 
de micro-história,  da  história  contada  pelos  seus próprios  personagens.  Podemos 
observar que há muito ainda para se pesquisar a respeito da história local e regional e 
o  trabalho  de  preservação  dessas fontes documentais  é  importante  para  a 
compreensão de nossa história. O manuseio e a organização do acervo documental 
do Lar nos permitiu abrir novos horizontes de pesquisa histórica acerca da história 
social da infância.

Conclusões

O estudo e catalogação das fontes documentais  revelou o  cotidiano do Lar  e  de 
diversos eventos ocorridos na cidade, como os acontecimentos políticos, econômicos, 
as  festividades  que  ocorriam  no  local.  A  pesquisa,  ainda  em  andamento,  pode 
desvendar questões ainda não respondidas, como a formação da diversidade cultural 
conquistense e o papel desse tipo de instituição para a formação e contribuição desta 
diversidade.
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CIÊNCIAS DA SAÚDE

Perfil Nutricional de Idosos Hipertensos Participantes de um Programa de 

Exercício Físico Regular

Nutritional Profile of Elderly Hypertensive Participants of a Regular Physical 

Exercise Program

Luzia Wilma Santana da Silva31, Camila Fabiana Rossi Squarcini32,  Adriana S. dos Santos33, 

Neuziele Miranda34.

RESUMO

Este estudo faz parte de uma pesquisa guarda-chuva, intitulada de  Programa 
de Exercício Físico para Pessoas com Hipertensão Arterial e seus Familiares: 
Avaliação com Base no Modelo  RE-AIM, Aprovada pelo Comitê de Ética, da 
UESB, realizada no NIEFAM, no período de agosto/2014 a julho/2015. Trata-se 
de  uma  pesquisa  quali-quantitativa,  no  qual  participaram  82  pessoas  com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), moradoras do município de Jequié (BA), 
sendo  05  homens  e  77  mulheres.  Fundamentada  em  cinco  dimensões: 
Alcance,  Efetividade,  Adesão,  Implementação  e  Manutenção,  com Base  no 

31 Enfermeira. Professora MS, Ph.D. em Enfermagem, Titular do Departo. de Saúde II/UESB. Líder 
do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar  de Estudos em Ciências da  Saúde e Sociedade.  Linha de 
pesquisa: Família em seu ciclo vital. Coord. do NIEFAM. E-mail: 

32

33

34

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
182



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

Modelo  RE-AIM. Os resultados evidenciaram que a maioria dos participantes 
iniciou  o  Programa  de  Exercício  Físico,  em sobrepeso  e  obesidade,  30,64 
(5,53)kg/m2,  e  circunferência  abdominal  (CA)  elevada  em 99,98.  Dado  que 
indica  alto  risco  de  complicações  da  doença  existente,  hipertensão  arterial 
sistêmica, e risco para insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. O 
encontrado evidencia índices nutricionais de agravo à saúde. Conclui-se que a 
prática de exercício físico regular poderá impactar positivamente no controle do 
peso e da CA e contribuir à promoção da saúde e prevenção de comorbidades.
Palavras-chaves: Doença crônica; Exercício Físico; Família. 

 ABSTRACT
This study is part of an umbrella research, titled Exercise Program for People 

with Hypertension and Their Families: Evaluation Based on the Model RE-AIM, 

approved by the Ethics Committee, the UESB held in NIEFAM in the period 

August/2014 to July/2015. This is a qualitative and quantitative research, which 

involved  82  people  with  systemic  hypertension  (SH),  residents  of  the 

municipality  of  Jequié  (BA),  with  05  men  and  77  women.  Based  on  five 

dimensions:  Reach,  Effectiveness,  Accession,  Implementation  and 

Maintenance-Based Model RE-AIM. The results showed that most participants 

began Exercise Program in overweight and obesity, 30.64 (5.53) kg/m2, and 

abdominal circumference (AC) high at 99.98. Given that indicates high risk for 

complications of underlying disease, hypertension, and risk for heart failure and 

stroke.  The  nutritional  indices  found  evidence  of  damage  to  health.  It  was 

concluded that regular physical exercise can have a positive impact on weight 

control  and  AC  and  contribute  to  health  promotion  and  prevention  of  co 

morbidities.

Keywords: Chronic disease; Physical exercise; Family.

INTRODUÇÃO

No contexto  atual  vivemos uma transição  demográfica  e  epidemiológica  de 

significância  e  significado  ao  processo  de  viver  das  pessoas,  impactando 

sobremaneira  nos  aspectos  sociais  e  políticos,  entre  outros  da  população 

mundial. Neste particular, se encontra a hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

acometendo  mais  de  26%  da  população  adulta  mundial  (World  Health 

Organization,  2013)  e  22,7%  da  população  brasileira  (Brasil,  2012).  Uma 

alternativa contributiva ao controle  da HAS é a prática regular  de atividade 
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física (Baena et al., 2014). Entretanto, apesar do seu indiscutível benefício à 

saúde, o índice de inatividade física mundial permanece elevado (Lim et al., 

2012). Diante deste contexto foi elaborada uma proposta de investigação para 

avaliar  o  programa de  exercício  físico  Núcleo  Interdisciplinar  de  Estudos  e 

Extensão em Cuidados à Saúde da Família em Convibilidade com Doenças 

Crônicas  (NIEFAM)  com  base  em  cinco  dimensões:  Alcance,  Efetividade, 

Adesão, Implementação e Manutenção (Glasgow et al.,1999). O intuito é torná-

lo mais eficiente e eficaz (validade interna) e averiguar a possibilidade de sua 

difusão à contribuição da saúde pública na atenção da promoção da saúde das 

pessoas em enfrentamento por condição crônica não transmissível, sendo o 

desejo de ser implementado nas Unidades de Saúde da família da cidade de 

Jequié,  BA (validade externa).  Esta pesquisa guarda-chuva expandiu-se em 

seis  subprojetos,  dentre  eles  o  que  ora  se  apresenta,  no  qual  teve  como 

objetivo avaliar o perfil nutricional de idosos hipertensos que ingressaram no 

programa de exercício físico NIEFAM junto com a família.

MATERIAL E MÉTODOS

Este  estudo  faz  parte  de  uma pesquisa  guarda-chuva,  intitulada  de Programa de 

Exercício Físico para Pessoas com Hipertensão Arterial e seus Familiares: Avaliação 

com Base no Modelo RE-AIM, Aprovada pelo Comitê de Ética, da UESB, realizada no 

NIEFAM, no período de agosto/2014 a julho/2015. Trata-se de uma pesquisa quali-

quantitativa,  no  qual  participaram  82  pessoas  com  Hipertensão  Arterial  Sistêmica 

(HAS), moradoras do município de Jequié (BA),  sendo 05 homens e 77 mulheres, 

segundo  anuência  em  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido,  incluídas  no 

estudo nas ações de avaliação do perfil nutricional a partir das medidas de Índice de 

Massa Corporal  (IMC) e Circunferência Abdominal  (CA), com base na dimensão 

Efetividade do Modelo RE-AIM (Glasgow et al.,1999).Os dados foram tratados 

pela estatística descritiv

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maioria  dos  participantes  quando  iniciaram  no  Programa  de  Exercício  Físico, 

estavam com valores elevados tanto para a circunferência abdominal quanto para o 
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Índice de Massa Corporal. Foi observado IMC de 30,64 (5,53)kg/m2 e CC de 99,98 

(11,82)cm. Conforme se observa na Figura 
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FIGURA 1. Porcentagem de participantes distribuídos, conforme o Índice de Massa 

Corporal. Jequié, BA. 2014-2015.

Também é possível observar, na Figura 2, que a maior porcentagem dos participantes 

está  com  valores  elevados  para  a  CC.  Estes  valores  indicam  um  alto  risco  de 

complicações  da  doença,  a  exemplo  insuficiência  cardíaca  e  acidente  vascular 

cerebral, dentre outras. Ao procurarem o programa de exercício físico oferecido pelo 

NIEFAM  os  participantes,  demonstram  interesse  em  reverter  esta  condição.  Vale 

ressaltar que dentre os tratamentos não farmacológicos, o exercício físico tem sido um 

dos mais eficazes para a redução da pressão arterial sistêmica quando comparado 

com outros tipos de tratamentos, a exemplo do alimentar (BAENA et al. 2014). 

FIGURA 2.  Porcentagem  de  participantes  em  risco  de  complicações  para  saúde. 

Jequié, BA. 2014-2015.

CONCLUSÕES

Os  participantes  do  estudo  em  sua  maioria  apresentaram  índices  nutricionais 

considerados  de  risco  para  complicações  de  saúde.  Neste  sentido,  a  prática  de 

exercício físico regular é um importante agente no controle de doenças, em destaque, 

de natureza crônica,  pois contribui  agindo de forma especial  no processo de viver 

humano, no controle do peso, na promoção da autotomia e autocuidado.
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Desempenho motor e fatores associados em idosos longevos residentes 

em domicílio.

Daniela de Souza Pinto¹, Luciana Araújo dos Reis²

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar o desempenho motor e os 
fatores associados em idosos longevos residentes em domicílio. Trata-se de 
um estudo analítico com delineamento transversal  e abordagem quantitativa 
realizado com 117 idosos longevos do município de Jequié-BA. As variáveis 
analisadas foram: sociodemográficas (sexo, idade e escolaridade), condições 
de saúde (dor, doenças, atividades básicas e instrumentais de vida diária) e 
desempenho  motor  (teste  de  equilíbrio,  flexibilidade/mobilidade,  sentar  e 
levantar  e  caminhada).  Com  a  aplicação  do  Teste  de  Kruskal-Wallis  foi 
verificada  diferença  estatística  significativa  entre  as  variáveis  equilíbrio, 
atividades básicas de vida diária (p=0,001) e atividades instrumentais de vida 
diária (p=0,001); e entre o teste sentar/levantar com AIVD (p=0,024). Pode-se 
concluir que o comprometimento das atividades básicas e instrumentais de vida 
diária influência no comprometimento do equilíbrio. 

Palavras chave: Desempenho motor; Flexibilidade; Idoso.

Engine performance and associated factors in the oldest elderly living at home.

ABSTRACT
This study aims to analyze motor performance and associated factors in 

the oldest elderly people living at home. This is an analytical  cross-sectional 
study and a quantitative approach carried out with 117 oldest old in the city of 
Jequié-BA.  The variables  studied were:  sociodemographic  (gender,  age and 
education),  health status (pain,  diseases, basic and instrumental activities of 
daily living) and motor performance (balance test, flexibility/ mobility, sitting and 
standing  and  walking).  With  the  Kruskal-Wallis  test  was  found  statistically 
significant differences between the balance variables, basic activities of daily 
living (p=0.001) and instrumental activities of daily living (p=0.001); between the 
test and sit/stand with AIVD (p=0.024). It can be concluded that the impairment 
of basic and instrumental activities of daily living influences the impairment of  
balance.

Keywords: Elderly; Engine performance; Flexibility.
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Introdução

Nas  últimas  décadas  têm-se  observado  um  gradativo  aumento  da 
população idosa, principalmente no que se refere ao número de idosos com 
idade  igual  ou  superior  a  80  anos,  que  de  acordo  com  as  projeções, 
corresponderá a 28% desta população no ano de 2050 (OPAS, 2009).
O envelhecimento é caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e 
irreversível  que  vem  acompanhado  de  alterações  biológicas,  psíquicas  e 
sociais. Dentre as alterações biológicas, se encontra as modificações músculo - 
esqueléticas,  como,  a  notável  perda  de  massa  muscular,  elasticidade  de 
tendões e ligamentos e fluidificação das articulações (Fechine, 2012).

Diante disso,  devido essas alterações que ocorrem no organismo do 
indivíduo  idoso,  eles  são  mais  propícios  a  desenvolverem doenças  crônico 
degenerativas  que apesar  de  não  levar  rapidamente  ao óbito  são doenças 
limitantes que interferem no desempenho motor, independência, autonomia e 
consequentemente na qualidade de vida do idoso (Porciúncula, 2012).

O desempenho motor é um fator que está diretamente ligado ao avanço 
da idade (Cantieri, 2012), portanto avaliar a autonomia desta população é de 
suma  importância  visto  que  são  indivíduos  que  apesar  de  sofrerem  as 
alterações  do  processo  de  envelhecimento  estão  chegando  cada  vez  mais 
ativos e independentes ao final da vida (Barbosa, 2014). Além disso, identificar 
precocemente as incapacidades dos idosos é essencial para a construção de 
medidas  que  visem  uma  melhor  qualidade  de  vida  para  esta  população 
(Santos, 2013).

Nesse  contexto,  o  presente  artigo  possui  como  objetivo  analisar  o 
desempenho motor e os fatores associados em idosos longevos residentes em 
domicílio.

Métodos

Trata-se  de  um  estudo  analítico  com  delineamento  transversal  e 
abordagem quantitativa, realizado com idosos de idade igual ou superior a 80 
anos, de ambos os sexos, cadastrados em 5 unidades básicas de saúde do 
município de Jequié-Ba. A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho a 
dezembro de 2014, sendo a coleta realizada no domicílio do idoso.

Como critério de inclusão foram adotados, ter condições mentais (Mini 
exame de estado mental) para responder a pesquisa, concordar em participar 
da  pesquisa  ou  ter  sua  participação  autorizada  pelo  cuidador,  assinando  o 
Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido.  Sendo  observada  ainda  a 
independência  para  a  realização  das  atividades  da  vida  diária  e,  não 
apresentar  alterações  sensoriais,  mentais  e  neurológicas  importantes  que 
possam dificultar os testes motores.

O  instrumento  da  coleta  de  dados  foi  composto  por  questionário 
contento;  avaliação cognitiva, informações sociodemográficas (sexo,  idade e 
escolaridade),  estado  de  saúde  (presença  de  dor,  doenças  e  escalas  de 
ABVDS E AIVDS), avaliação do desempenho motor  realizado por meio dos 
testes de Flexibilidade/mobilidade, Teste de Sentar e Levantar (TSL), Teste de 
caminhar 2,44m e o Teste de Equilíbrio.
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A avaliação cognitiva foi realizada através da aplicação do mini exame 
de  estado  mental  (MEEM)  composto  por  dez  perguntas  as  quais  avaliam 
memória  a  curto  e  longo  prazo,  orientação,  informação  do  cotidiano  e  a 
capacidade de calcular.

O estado de saúde foi avaliado através da presença ou não de dor e 
doenças e através das escalas de Barthel e Lawton. A escala de Barthel avalia 
as atividades básicas da vida diária (ABVDs) e mede a independência funcional 
no cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações.

A escala  de Lawton avalia  as  atividades instrumentais  da  vida  diária 
(AIVDs)  através  de  um  questionário  contendo  perguntas  relacionadas  com 
atividades de cuidado com a casa, familiares dependentes e administração do 
ambiente.

Os  dados  foram  analisados  através  do  Programa  estatístico  SPSS 
versão 20.0, sendo realizado análise estatística descritiva e aplicação do Teste 
de Kruskal-Wallis, com nível de significância p<0,05.

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de 
Jequié- BA, e atendeu à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS).

Resultados e discussão
Participaram da amostra 117 idosos com idade ≥ 80 anos, sendo a maior 

distribuição  de  idosas  do  sexo  feminino  (59,0%),  com predomínio  de  faixa 
etária entre 80 a 84 anos (57,3%), quanto ao nível de escolaridade houve um 
maior número de idosos não alfabetizados (51,3%). 

Na avaliação do desempenho motor os idosos foram classificados com 
escore  médio  no  teste  de  equilíbrio,  corroborando com estudos  de Silva  e 
Menezes, que afirmam que o déficit de equilíbrio é acompanhado de prejuízos 
como quedas e possíveis instabilidades posturais.

Os  idosos  desta  pesquisa  apresentaram  desempenho  bom  quando 
analisado a força dos membros inferiores através do teste de sentar e levantar, 
contradizendo os estudos de Confortin et al e Pinheiro et al.
TABELA 2: Distribuição dos idosos segundo o desempenho motor. Jequié/Ba. 
2015.

Variáveis n %
Equilíbrio
Incapaz 3 2,6
Fraco 31 26,5
Médio 57 48,7
Bom 26 22,2
Sentar/levantar
Incapaz 5 4,3
Fraco 3 2,6
Médio 5 4,3
Bom 104 88,9
Agachar/pegar lápis no chão
Incapaz 2 1,7
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Fraco 2 1,7
Médio 2 1,7
Bom 111 94,9
Caminhada
Incapaz 1 0,9
Bom 116 99,1
Total 117 100,0

No que  se  refere  as  condições  de  saúde  (86,3%)  relataram possuir 
algum tipo de doença, (62,4%) afirmaram sentir algum tipo de dor, em relação 
as AVBD e as AVID, (59%) foram classificados como independentes nas AVBDs 
e (80,3%) dependentes nas AIVDs.

Na avaliação da capacidade funcional ocorreu uma maior predominância 
de idosos independentes para as atividades básicas de vida diária (ABVD) e 
maior número de idosos dependentes para as atividades instrumentais (AIVD) 
colaborando com estudos de Brito et al; Santos et al; Cordeiro et al.
Associação das variáveis esta descrita na tabela abaixo:

TABELA  4.  Distribuição  dos  idosos  segundo  o  Teste  de  Kruskal-Wallis. 
Jequié/BA, 2015.

Variáveis ABVD AIVD
Equilíbrio 0,001* 0,001*

Sentar/levantar 0,232 0,024*

Agachar e pegar um lápis 0,216 0,216
Caminhada 0,621 0,231

* Diferença estatística significativa.
Na associação do equilíbrio com as variáveis ABVDS E AIVDS ocorreu 

diferença significativa, concluindo que a alteração no equilíbrio irá interferir nas 
atividades de vida  diária  do  idoso e  consequentemente  na sua capacidade 
funcional.

O teste também apresentou diferença significativa quando comparado as 
AIVDs, concluindo que a força dos membros inferiores influência na realização 
das atividades instrumentais de vida diária.

Conclusão

O desempenho motor da maioria obteve bom resultado nos testes de 
flexibilidade,  sentar  e  levantar  e  caminhada,  obtendo  desempenho  regular 
apenas no teste de equilíbrio  podendo sugerir  que o déficit  seja  devido as 
alterações  do  processo  de  envelhecimento.  Pode-se  concluir  que  o 
comprometimento  das  ABVDS E  AIVDS influência  no  comprometimento  do 
equilíbrio.

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
191



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

Referências

1.  Barbosa  BR,  Almeida  JM,  Barbosa  MR,  Barbosa  LARR.  Avaliação  da 
capacidade funcional  dos  idosos e  fatores  associados à  incapacidade.  Rev 
Ciência e Saúde Coletiva 2014; 19(8): 3317-3325.
2. Brito TA, Fernandes MH, Coqueiro RS, Jesus CS, Freitas R. Capacidade 
funcional e fatores associados em idosos longevos residentes em comunidade: 
estudo populacional no Nordeste do Brasil. Rev Fisioterapia e Pesquisa 2014; 
21(4): 308-313.
3. Cantieri FP, Marques I. Análise do desempenho motor em tarefas de “timing” 
antecipatório em idosos praticantes de esportes de interceptação. Rev Bras Ed 
fís esporte 2012; 26(2): 313-322.
4. Confortin SC, Barbosa AR, Danielewicz AL, Meneghini V, Testa WL.  Motor 
performance  of  elderly  in  a  community  in  southern  Brazil.  Rev  Bras 
Cineantropom Desempenho Hum 2013; 15(4):417-426.
5.  Fechine BRA,  Trompieri  N.  O processo de envelhecimento:  as principais 
alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. Rev Científica 
Internacional 2012; 20(1): 106-194.
6. Organização Pan-Americana da Saúde. Informe de situação e tendências: 
demografia e saúde / Rede Interagencial de Informações para Saúde. Brasília;  
2009.
7.  Porciúncula  RCR.  Perfil  Socioepidemiológico  dos  idosos  longevos  em 
Recife, Nordeste do Brasil. [Tese de Mestrado acadêmico em saúde pública- 
Centro de pesquisa Aggeu Magalhães]. Recife (PE): Fundação Oswaldo Cruz; 
2012.
8.  Pinheiro  PA,  Passos  TDO,  Coqueiro  RS,  Fernandes  MH,  Barbosa  AR. 
Desempenho motor de idosos do Nordeste brasileiro: diferenças entre idade e 
sexo. Rev Esc Enferm USP 2013; 47(1): 128-36.
9. Santos MIPO, Griep RH. Capacidade funcional de idosos atendidos em um 
programa do SUS em Belém (PA). Rev Ciência e Saúde Coletiva 2013; 18(3): 
753-761.
10. Santos PO, Silva IS, Silva MA. Capacidade funcional do idoso frequentador 
do programa de saúde da família do bairro viveiros do município de Feira de 
Santana, Bahia. Acta Fisiatrica 2012; 19(4): 233-236.
11. Silva NA, Menezes TN. Capacidade funcional e sua associação com idade 
e sexo em uma população idosa.  Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 
2014; 16(3): 359-370.

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
192



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES DE SAÚDE DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS

Ianderlei de Oliveira Nascimento¹; Rita Narriman Silva de Oliveira Boery²; Eduardo Nagib 
Boery3; Vanessa Cruz4; Idaiara Graziele Silva Quadros5; Thaiane Freire Fontoura6, Bárbara 

Basto Barbosa7,

RESUMO
A vida  acadêmica  exige  modificações  e  traz  novas  experiências  aos 

estudantes que alcançam o nível superior. Sendo assim, em meio a situações 

de  estresse,  distanciamento  da  família  e  passagem  para  fase  adulta,  as 

condições de vida e saúde de universitários podem interferir negativamente na 

sua qualidade de vida. Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é analisar 

a  relação  existente  entre  condições  de  saúde  e  qualidade  de  vida  de 

estudantes universitários do curso de Farmácia. O método empregado foi  o 

estudo  de  corte  transversal,  de  abordagem  quantitativa,  apoiados  nos 

instrumentos: inquérito biosociodemográfico, o Whoqol-Bref e o Self Reporting 

QuestionnaireSRQ-20.Os  participantes  foram  universitários  do  curso  de 

Farmácia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia campi de Jequié. 

Verificou-se associação das condições de saúde com todos os domínios do 

Whoqol-Bref. Conclui-se que o ambiente em que o aluno estar inserido, suas 

condições físicas e seu Psicológico podem influenciar suas condições de saúde 

e  consequentemente  em  sua  qualidade  de  vida.Sendo  assim,  faz-se 

necessário intervenções para melhoria dos aspectos ambientais e psicológicos. 

Ações  que  propiciem uma boa  qualidade  de  vida,  além de  melhorar  estas 

questões vão ser benéficas no desempenho acadêmico. 

PALAVRA CHAVE:  condições de saúde; estudantes; qualidade de vida.

ABSTRACT

The academic life requires changes and brings new experiences to students 
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who reach the higher level.  Thus,  in  the midst  of  stressful  situations,  family  
estrangement  and  passage  to  adulthood,  living  conditions  and  health  of 
university may have a negative effect on their quality of life. In this perspective, 
the objective of this research is to analyze the relationship between health and 
quality of life of university students of the course of Physical Education. The 
method  used  was  the  cross-sectional  study  with  a  quantitative  approach, 
supported in instruments: biosociodemográfico survey, the WHOQOL-Bref and 
the Self-Reporting QuestionnaireSRQ 20.The participants were students of the 
course of the State University of Southwest Pharmacy Bahia campuses Jequié. 
An  association  of  health  conditions  in  all  domains  of  WHOQOL-Bref.  It 
concludes that the environment in which the student is inserted, your physical 
condition  and  your  psychological  can  affect  their  health  and  therefore  their 
quality of vida.Sendoso, it is necessary interventions to improve environmental 
and  psychological  aspects.  Actions that  provide  a  good quality  of  life  while 
improving these issues will be beneficial in academic performance.

KEY WORD: health; students; quality of life.

INTRODUÇÃO

De acordo com Silva e Heleno1 (2012) O termo qualidade de vida pode 

ser explicado como a concepção que o ser social  possui a respeito do seu 

papel  enquanto  ser  vivente,  incluindo  neste  conjunto  padrões  de  cultura, 

princípios  morais  e  éticos,  objetivos  pessoais  e  profissionais,  expectativas, 

padrões e preocupações. Engloba desta maneira, fatores que se referem ao 

meio  ambiente,  relações  interpessoais,  mentais,  físicos  e  de  grau  de 

independência social.

O  marco  da  entrada  no  campo  da  universidade  pelo  jovem  ou 

adolescente, se caracteriza por um período de intensas modificações em seu 

modo de viver que se enquadram desde o distanciamento da família e início da 

idade adulta, até questões de socialização e adaptação a nova fase (ASSIS; 

OLIVEIRA, 2011)2.

Este estudo teve como objetivo analisar  a relação existente entre as 

condições de saúde e  a  qualidade de vida  de estudantes  universitários  do 

curso de Farmácia, pois a partir desta análise pode-se propor ações que visem 

intervir nos prováveis aspectos negativos que prejudicam a qualidade de vida 

desta população, atuando na perspectiva da promoção da saúde e prevenção 

de doenças.
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MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se  de  um  estudo  de  corte  transversal,  com  abordagem 
quantitativa. O estudo foi  realizado com estudantes universitários do curso de 
Farmácia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de 
Jequié, no períodode Agosto de 2014 a Agosto de 2015. 

Durante  a  coleta  dos  dados  foram  utilizados  três  instrumentos 
padronizados  e  validados,  inquérito  sobre  qualidade  de  vida  foi  utilizado  o 
Whoqol-Bref,  inquérito  sobre  condições  de  saúde  foi  utilizado  o  SELF 
REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ-20) e o inquérito biosociodemográfico. 

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 2.0 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  e  as 
características biosociodemográficas, serão 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 16219213.0.0000.0055conforme as normas propostas pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde- CNS.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A faixa etária dos estudantes foi de 17 a 35 anos de idade (média de 

22,09;  Mediana:21,00  e  desvio  padrão  de  3,9),  53  eram do  sexo  feminino 

(66,3%).  Os  discentes  eram dos  seguinte  semestre:1°  semestre  29  alunos 

(36,1%), 2° semestre 1 (1,3%), 3° semestre 20 (25,0%), 4° semestre 2 (2,5%), 

5° semestre 13 (16,3%), 7° semestre 8 (10,0%) e 9° semestre 7 (8,8%). Dos 80 

discentes, 37 (46,3%) eram de Jequié.

            Neste estudo as variáveis  sociodemográficas:  sexo,  idade,  cor, 

semestre não tiveram influência sobre os domínios Físico, Psicológico, Social e 

Ambiental.  Entretanto a naturalidade teve relação com o domínio Social  e o 

Índice Geral de Qualidade de Vida (IGQV), visto que a maioria (53,7%) não 

eram  de  Jequié  e  essa  mudança  do  ambiente  familiar  influencia 

significativamente  nas  condições  financeiras  da  família.  Além disso,  há  um 
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impacto negativo sobre a alimentação, conforme foi observado na relação do 

domínio Meio Ambiente com o Numero de Refeições e alimentação suficiente e 

deste último com o domínio Social e o IGQV. Dessa forma consequentemente 

há  uma  modificação  na  qualidade  e  quantidade  de  refeições  ou  seja  na 

nutrição do estudante influenciando de forma geral na qualidade de vida.

As  condições  de  saúde  apresentaram  associação  com  os  domínios 

Físico  (média  46,47),  Psicológico  (média  61,77),  Social  (média  68,22)  e 

Ambiental (média 54,02) e também com o Índice Geral de Qualidade de Vida 

(média  69,21).  De  acordo  com  as  quatro  dimensões  (Humor  depressivo-

ansioso,  sintomas  somáticos,  decréscimo  de  energia  vital,  e  pensamentos 

depressivos)  do  SRQ-20 e  o  escore  geral  do  mesmo,  observou-se  relação 

entre  as  mesmas  e  os  domínios  do  Whoqol-Bref.  A  dimensão  Humor 

depressivo-ansioso  apresentou  associação  com  os  domínios  Psicológico, 

Social e Meio Ambiente e com o IGQV. A Dimensão pensamentos depressivos 

teve relação com os domínios Psicológico e Social e também com IGQV.

Essa  correlação  citada  é  perceptível,  pois  a  vivencia  acadêmica  é 

complexa,  e  traz  consigo  algumas  questões  que  podem  influenciar  no 

psicológico dos acadêmicos, tais como: aulas integrais, afastamento familiar, 

provas, trabalhos, mudança de rotina e convívio com diferentes pessoas. Isso 

pode  causar  alterações  nos  sentimentos  dos  alunos,  deixando-os  nervoso, 

estressado, desanimado e com pensamentos depressivos, afetando assim a 

qualidade de vida dos estudantes.

No que se refere as dimensões Sintomas somáticos e Decréscimo de 

energia  vital  e  o  escore  geral  do  SQR-20,  os  mesmos  apresentaram 

associação com todos os domínios do Whoqol-Bref.  Essas duas dimensões 

abordam questões como: dores de cabeça frequente, qualidade do sono, falta 

de apetite, cansaço, dificuldades de tomar decisões com clareza e realizar suas 

atividades com satisfação. Isso mostra que a situação financeira, a distância 

dos  pais  e  do  entorno  social  e  familiar,  a  auto  aceitação,  aceitação  das 

condições  em que vivem,  todas essas  questões  aumentam as chances  de 

doenças  psicossomáticas,  afetando  a  qualidade  de  vida  e  qualidade  dos 

estudos dos universitários.
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CONCLUSÃO

Diante do que foi visto pode se concluir que o ambiente em que o aluno 
estar  inserido,  suas condições físicas,  o  Social  e  o  seu Psicológico podem 
influenciar suas condições de saúde e consequentemente em sua qualidade de 
vida.

Os escores dos domínios do Whoqol-Bref, que não foram positivos pode 

sugerir  insatisfação no que tangue seu ser social,  suas condições físicas e 

meios em que vive. Sendo assim, faz-se necessário intervenções para melhoria 

dos aspectos ambientais, físicos, sociais e psicológicos. Ações que propiciem 

uma  boa  qualidade  de  vida,  além  de  melhorar  estas  questões  vão  ser 

benéficas  no  desempenho  acadêmico.

REFERÊNCIAS

¹SILVA, E.C; HELENO, M.G.V; Qualidade de Vida e Bem-Estar Subjetivo de 
Estudantes Universitários; Rev. Psicologia e Saúde; v. 4, n. 1, jan. - jun. 2012, 
pp. 69-76
2ASSIS,  A.D.;  OLIVEIRA,A.G.B.Vida  Universitária  e  Saúde  Mental: 
Atendimento as demandas de saúde e saúde mental  de estudantes de 
uma UniversidadeBrasileira.  Cadernos Brasileiros  de  Saúde Mental,  ISSN 
1984-2147, Florianópolis, V. 2, n.4-5, p.159 – 1772011.  

Características Sociodemográficas, Clínicas e Medicamentosas de 
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RESUMO
Os estudos acerca da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos temas 
mais  abordados  em  saúde  pública  no  Brasil  e  em  todo  o  mundo,  sendo 
fundamental  a  busca  por  novas  ferramentas  conceituais  para  o  tratamento 
dessa  doença.  Nesta  perspectiva,  objetivou-se  identificar  e  avaliar  as 
características sociodemográficas, clínicas e medicamentosas de hipertensos 
no município de Jequié – Bahia. Trata-se de um estudo transversal, no qual 
participaram 235 usuários cadastrados no programa de Hipertensão e Diabetes 
– (HIPERDIA). As características sociodemográficas e clínicas predominantes 
foram:  sexo feminino  (74,9%);  idade >  60 anos (65,5%);  com companheiro 
(58,3%); não-brancos (74%); escolaridade elementar (81,7%); diabetes mellitus 
(37,9%),  sendo  que  tipo  II  foi  mais  frequente  (92%),  e  HAS descontrolada 
(57,8%).  Constatou-se o uso predominante de diuréticos (76,17%),  sendo a 
hidroclorotiazida, o mais utilizado (83,8%). A politerapia foi o regime terapêutico 
mais utilizado (75,7%), sendo a associação entre inibidores da angiotensina 
com  diurético  a  mais  frequente  (21,7%).  Esses  resultados  mostram  que  é 
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necessário  desenvolver  estratégias  de  educação  em  saúde  e  continuar  o 
acompanhamento desses usuários, visando o controle da pressão arterial dos 
mesmos,  uma  vez  que  o  estudo  demonstrou  um  elevado  percentual  de 
indivíduos com HAS descontrolada.
PALAVRA CHAVE: Anti-hipertensivos, Hipertensão, Tratamento.

TITLE: “Socio-Demographic, Clinical and Drug Characteristics of Hypertensive 
patients in the city of Jequié-BA.” 

ABSTRACT
The studies about  Systemic Arterial  Hypertension (SAH) is  one of  the most 
discussed topics in public health in Brazil and worldwide, being fundamental to 
search  for  new  conceptual  tools  for  the  treatment  of  this  disease.  In  this 
perspective, we aimed to identify and evaluate the socio-demographic, clinical  
and drug characteristics of hypertensive patients in the city of Jequié - Bahia. It  
is a cross-sectional study, in which 235 registered users of the hypertension and 
diabetes (HIPERDIA) program participated. Prevalent socio-demographic and 
clinical  characteristics  were:  female  (74.9%);  age  60  years  (65.5%);  with 
companion (58.3%); non-whites (74%); elementary education (81.7%); diabetes 
mellitus (37.9%), with type II being the most frequent (92%), and SAH out of 
control  (57.8%).  A predominant  use of  diuretics  (76.17%)  was  noticed,  with 
hydrochlorothiazide, the most widely used (83.8%). Polytherapy was the most 
widely used treatment regimen (75.7%), and association between angiotensin 
system inhibitors with diuretics the most common (21.7%). The results show 
that  it  is  necessary  to  develop  health  education  strategies  and  continue 
monitoring these users, for blood pressure control, since the study showed a 
high percentage of individuals with uncontrolled SAH.
KEYWORDS: Antihypertensives, Hypertension, Treatment.

INTRODUÇÃO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um dos principais 

problemas  de  saúde  pública,  com  desenvolvimento  clínico  lento  e 
assintomático,  além de  diversos  fatores  de  risco  que  dificultam o  controle, 
podendo levar a várias complicações (COSTA, 2011).  No Brasil, a HAS tem 
uma prevalência superior a 30% de acordo com estudos realizados nos últimos 
20 anos (VI DIRETRIZES DE HIPERTENSÃO, 2010). 

A detecção precoce de dano hipertensivo permite a introdução da terapia 
de  droga,  contribuindo  assim  para  a  redução  de  eventos  cardiovasculares 
relacionados com HAS e para um melhor prognóstico (SIERRA, 2008), bem 
como para a melhoria da qualidade de vida (QV) dessa população. A partir do 
diagnóstico  de  HAS,  a  decisão  terapêutica  é  tomada  levando-se  em 
consideração o nível da pressão arterial, bem como os fatores de risco, lesão 
em  órgão-alvo  e/ou  doença  cardiovascular  estabelecida,  introduzindo  o 
tratamento  não-medicamentoso  e/ou  medicamentoso  (VI  DIRETRIZES  DE 
HIPERTENSÃO, 2010).

Estudos mostram que há correlação entre os níveis de PA com fatores 
de risco modificáveis como o peso, glicose, dieta com excesso de ingestão de 
sal e ácidos graxos, obesidade, etilismo, tabagismo e sedentarismo, e fatores 
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de risco não modificáveis como a idade, sexo, cor do indivíduo e o histórico 
familiar de doença coronariana (MONTEIRO, 2009). 

Nesse sentido,  a  pesquisa teve como objetivo identificar  e  avaliar  as 
características  sociodemográficas,  clínicas  e  medicamentosa  de  indivíduos 
hipertensos no município de Jequié – Bahia, com o intuito de contribuir para a 
melhoria dos programas de controle da HAS através dos resultados obtidos.

MATERIAL E MÉTODOS
A  presente  pesquisa  tratou-se  de  um  estudo  transversal  de  caráter 

descritivo, o qual foi realizado em unidades de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) dentro do programa de Hipertensão e Diabetes – HIPERDIA do bairro 
Jequiezinho  na  cidade  de  Jequié/BA.  Como  amostra  do  estudo  participou 
indivíduos portadores de HAS, os quais foram submetidos aos questionários 
padronizados, obedecendo aos critérios de exclusão e inclusão da pesquisa. 
Foram  incluídos  no  estudo  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 estudo teve 
como  base  questionários  pré-determinados,  compostos  por  variáveis 
sociodemográficas, clínicas e farmacoterapêuticas.

Inicialmente  foi  requerida  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  a 
autorização para realização da pesquisa e coleta de dados nas unidades de 
saúde.  As  unidades  de  Saúde  da  Família  Dr.  José  Maximiliano  e  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. Como 
forma de minimizar os erros advindos da aferição da Pressão Arterial, foram 
obedecidos  os  critérios  da  VI  Diretrizes  Brasileiras  de  Hipertensão  Arterial, 
sendo que foram realizadas quatro aferições com intervalos de cinco minutos 
entre cada uma. A pressão real foi baseada na média entre as duas últimas 
aferições, sendo cada paciente classificado quanto ao seu estágio de HAS. A 
análise dos dados foi realizada através do programa Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 15.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UESB (CAAE n° 16729413.0.0000.0055).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram  entrevistados  235  indivíduos  hipertensos  inscritos  no  programa 

HIPERDIA, no qual foi observado 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. 

Em relação ao estilo de vida, observou-se que 46,8% dos entrevistados 
eram fumantes ou fumaram por algum período da vida. Quanto ao consumo de 
bebida  alcoólica,  83%  afirmaram  não  consumir  álcool.  Quanto  aos  dados 
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clínicos, 37,9% tinham diabetes, sendo que o tipo mais prevalente foi tipo 2 
(92%). Em relação ao controle da pressão arterial,  57,8% dos entrevistados 
possuíam a hipertensão descontrolada em diferentes estágios (Estágio 1, 2, 3 
ou Sistólica Isolada). Também foi verificado nos entrevistados se os mesmos 
possuíam  outras  doenças,  sendo  constatado  que  48%  apresentavam 
comorbidades relacionadas à HAS e outras doenças crônicas.

Quanto  ao  uso  de  medicamentos  anti-hipertensivo,  os  usuários 
utilizavam  em  média  2,2  medicamentos.  A  classe  mais  utilizada  pelos 
hipertensos era a de diuréticos (n=179), em especial a hidroclorotiazida (HCTZ) 
(83,8%). A segunda classe mais usada foi a dos antagonistas do receptor da 
angiotensina  (ARA),  sobressaindo-se losartana 119 (94%).  Na classe de β-
bloqueadores  atenolol  e  propranolol  ambos  com  24  (38%)  foram  os  mais 
prevalentes. Nos bloqueadores de canal de cálcio (BCC), o anlodipino com 53 
(85%).  Em  relação  aos  inibidores  da  enzima  conversora  da  angiotensina 
(IECA), o enalapril com 30 (61%) (Tabela 1). Em um estudo realizado em São 
José do Rio Preto, observou-se, em relação aos medicamentos usados para o 
tratamento  da HAS,  que as  drogas mais  frequentes  foram os diuréticos  63 
(84%),  e  verificou-se  que  32  (42,7%)  dos  portadores  de  HA usavam duas 
classes  de  anti-hipertensivos,  estando  de  acordo  com  o  presente  estudo 
(CAVALARI, 2012).
              Os hipertensos, em sua maioria, faziam uso do regime terapêutico na  
forma  de  politerapia  178  (75,7%)  para  o  tratamento  da  HAS.  Dentro  do 
tratamento com apenas um fármaco, os inibidores da angiotensina foram os 
mais utilizados 19 (33,3%). Em regimes de tratamento com dois medicamentos, 
a  associação  mais  usada  foram  as  dos  inibidores  da  angiotensina  com 
diuréticos 51 (21,7%), foi a mais prescrita. Na utilização de três medicamentos 
para  o  tratamento  da  HÁS  observou-se  que  os  diuréticos,  inibidores  de 
angiotensina  e  bloqueadores  de  canal  de  cálcio,  respectivamente  HCTZ  + 
Losartana (LST) + Anlodipino (ANLDP) 17 (10%) foram os mais prevalentes. 
Na estratégia terapêutica com quatro medicamentos, o número de usuários foi 
muito pequeno, sendo evidenciados 14 fármacos diferentes em 10 associações 
sendo os diuréticos com 12 prescrições (32,4%) a classe mais associada com 
mais 5 classes distintas. 

TABELA 1:  Distribuição  medicamentosa  em  hipertensos  investigados  (n  = 
235). Jequié-BA, 2015.
Subgrupo terapêutico e subgrupo
farmacológico/Princípios ativos

   n %

Diuréticos
Hidroclorotiazida 150 83,8
Furosemida 17 9,5
Outros 12 6
Total 179 100
Inibidores de angiotensina
Losartana 119 94
Outros 7 6,
Total 126 100
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Beta-Bloqueadores
Atenolol 24 38
Propranolol 24 38
Outros 15 24
Total 63 100
Bloqueadores de canal de cálcio
Anlodipino 53 85
Nifedipino 9 15
Total 62 100
Inibidores da enzima conversora da angiotensina
Enalapril 30 61
Captopril 19 39
Total 49 100
Agentes antiadrenérgico
Clonidina 2 66
Metildopa 1 34
Total 3 100

Fonte: Pesquisa direta.

CONCLUSÕES
O estudo demonstrou que os participantes eram predominantemente do 

sexo  feminino,  com  idade  superior  a  60  anos,  e  não-brancos.  A  maioria 
apresentava  HAS descontrolada,  sendo  que  a  classe  medicamentosa  mais 
encontrada  foram os  diuréticos,  e  a  hidroclorotiazida,  o  medicamento  mais 
utilizado.  A  politerapia  foi  o  regime  terapêutico  mais  frequente,  sendo  a 
associação entre inibidores da angiotensina com diurético a mais usada. 
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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 Ortho Technology 35

Maille Ferreira Nunes Rocha36, Matheus Melo Pithon37

RESUMO

Objetivo: Avaliar  o  método  mais  efetivo  sob  o  ponto  de  vista  microbiológico  na 
esterilização  de  elásticos  em  cadeia  ortodônticos  após  os  mesmos  terem  sido 
infundidos com  Staphylococcus aureus,  Candida albicans e  Staphylococcus mutans. 
Material e métodos:  Segmentos de elásticos em cadeia com três elos cada na cor 
cinza  foram  deixados  por  24  horas  em  tubos  de  ensaio  em  infusão  com  os 
microrganismos  utilizados.  Após  esse  período,  as  amostras  foram  submetidas  à 
diferentes testes de esterilização:  grupo 1(nenhum método de esterilização - grupo 
controle), grupo 2: álcool 70, grupo 3: autoclave, grupo 4: glutaraldeído a 2%, grupo 5: 
forno de microondas, grupo 6 : luz ultravioleta, grupo 7: óxido de etileno, grupo 8: raios 
gama cobalto  e grupo 9:  ácido peracético  0,25%. Em seguida,  os  elásticos  foram 
fixados em placas de  Petri  com meios  de cultura  específicos,  com a intenção de 
determinar o número de colônias bacterianas formadas. O teste t Student foi utilizado 
para  a  avaliação  da  quantidade  de  colônias  formadas.  Resultados:  Os melhores 
métodos para esterilização dos elásticos em cadeia foram ácido peracético, autoclave 
e  álcool.  Nenhum  dos  métodos  utilizados  promoveu  alteração  nas  propriedades 
mecânicas desses (p<0.005).  Conclusão: Com exceção do método ultravioleta, que 
removeu apenas parte dos microrganismos, todos os outros métodos foram eficazes 
na esterilização dos elásticos em cadeia. 

Palavras-chave: Contaminação de Equipamentos; Elastômeros; Esterilização.

Assessment of the effects of different sterilization methods on mechanical and 
biological properties of chain orthodontic elastics trademark Ortho Technology
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ABSTRACT

Objective: To evaluate the most effective method from a microbiological point of view 
on  sterilization  in  orthodontic  elastic  chain  after  they  have  been  infused  with 
Staphylococcus  aureus,  Candida  albicans and  Staphylococcus  mutans.  Methods: 
Chain elastic segments with three links each in Gray were left for 24 hours infusion in 
the  test  tube  with  the  microorganisms  used.  After  this  period,  the  samples  were 
subjected to various sterilization tests: group 1 (no sterilization method - control group), 
group  2:  Alcohol  70,  group  3:  autoclave,  group  4:  2%  glutaraldehyde,  group  5: 
microwave, group 6: ultraviolet light, group 7: ethylene oxide, group 8: gamma rays 
cobalt and group 9: 0.25% peracetic acid. Then, elastic were fixed in Petri dishes with 
specific culture media with the intention of determining the number of bacterial colonies 
formed.  The  Student  t  test  was  used  to  assess  the  amount  of  formed  colonies. 
Results: The  best  methods  for  chain  sterilization  of  elastics  were  peracetic  acid, 
autoclave  and  alcohol.  None  of  the  methods  used  extensively  altered  mechanical 
properties of these (p <0.005).  Conclusion: Aside from the ultraviolet method, which 
only removed part  of  microorganisms, all  other methods were effective in sterilizing 
chain elastic.

Keywords: Equipment Contamination; Elastomers; Sterilization.

INTRODUÇÃO
Desde  a  década  de  80  uma maior  atenção  tem sido  dada  ao  controle  da 

infecção cruzada dentro do consultório odontológico. A ortodontia destaca-se entre as 
especialidades odontológicas mais propícias a infecções cruzadas (Davies, 1998). Ela 
caracteriza-se  pela  alta  rotatividade  de  pacientes  e  multiplicidade  de  veículos 
transmissores  de  doença  (equipamentos,  instrumentais,  operador,  etc.),  gerando 
sérios riscos de infecção ao clínico,  aos auxiliares e pacientes (Rembowski  et  al., 
2007).

Esse quadro somente será revertido com uma maior preocupação em relação 
ao ciclo  de  infecção cruzada  no consultório,  adotando  medidas de esterilização e 
desinfecção adequadas para cada tipo de material, local ou procedimento realizado.

Dentre os materiais utilizados na ortodontia, os elásticos em cadeia são os que 
mais propiciam o acontecimento de infecção cruzada, haja vista que esses materiais 
apresentam-se comercialmente em carretéis com tamanho variando de 1 a 4,5 metros, 
impossibilitando seu uso individualizado (Dittmer et al., 2012).

Apesar  da  ampla  aceitação  e  utilização  desses,  existe  dúvida  quanto  suas 
propriedades mecânicas e biológicas após esses terem sido submetidos a métodos de 
esterilização (Jeffries e Von Fraunhofer, 1991).

Seguindo esse pensamento, o presente estudo tem a proposta de avaliar a 
influência  de  diferentes  métodos  de  esterilização  nas  propriedades  mecânicas  e 
biológicas de elásticos em cadeia tentando buscar com isso o melhor método para 
esterilização desses materiais na clínica diária.

MATERIAL E MÉTODOS
Segmentos de elásticos em cadeia com três elos cada na cor cinza configuração 

média  (Ortho  Technology,  Tampa,  Estados  Unidos)  foram  colocados  em  tubos  de 
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ensaio em infusão com Staphylococcus aureus (ATCC 6538, Rockville, MD), Candida 
albicans (F-72) e Staphylococcus mutans (ATCC 25175, Rockville, MD) que possuem 
atividade cariogênica por um tempo de 24 horas.

Após  esse  período,  as  amostras  foram  retiradas  dos  tubos  de  ensaio  e 
esterilizadas com diferentes métodos.  Grupo 1: os elásticos não foram submetidos a 
nenhum  método  de  esterilização  (grupo  controle);  grupo  2:  elásticos  limpos  com 
algodão embebido em Álcool 70 (Ricie, Rio de Janeiro, Brasil) por 1 minuto; grupo 3: 
elásticos acondicionados em invólucros selados e levados a autoclave (Dabi Atlante, 
Ribeirão Preto,  São  Paulo,  Brasil)  por  um ciclo  de 30  minutos;  grupo 4:  elásticos 
imersos em solução de glutaraldeído a 2% (Glutallabor,  São Paulo,  Brasil)  por  10 
horas; grupo 5: elásticos acondicionados em invólucros selados e levados ao forno de 
Microondas  (Consul,  Joinville,  Santa  Catarina,  Brasil)   por  20  minutos;  grupo  6: 
elásticos levados a luz ultravioleta (SPLabor, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil) 
por  60  minutos,  divididos  por  30  minutos  em  cada  lado  dos  elásticos;  grupo  7: 
elásticos embalados em invólucro selados e encaminhados ao Hospital Universitário 
Alzira  Velano (Alfenas,  Minas Gerais,  Brasil)  para  serem esterilizados utilizando-se 
Óxido de etileno por 3 h com pressão 660 mm/Hg; grupo 8: elásticos embalados em 
invólucro selados e encaminhados a Acelétron (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil) 
para serem esterilizados por raios gama cobalto à 60°C por  30 min com dose de 
radiação 2.55 m/rad e grupo 9:  elásticos  imersos em solução de ácido peracético 
0,25% por 30 minutos (Proxitane® Alfa, Curitiba, Paraná, Brasil).

Os  elásticos  foram  fixados  em  placas  de  Petri com  ágar  Mitis  Salivarius 
(Acumedia Manufacturers, Michigan, USA) específico para Streptococcus mutans, em 
ágar infusão cérebro coração (BHI –  Acumedia Manufacturers, Michigan, USA) meio 
inespecífico para bactérias e fungos e em ágar-Sabouraud dextrose (Difco – Becton 
Dickinson and Company, USA) específico para  Candida albicans.  Na sequência, as 
placas foram incubadas em estufas a 37°C por 24 horas.  Cada placa foi examinada 
para a determinação do número de colônias bacterianas, com o auxílio de contador de 
colônias (CP602, Phoenix, Araraquara, São Paulo).

Análise estatística descritiva incluindo média e desvio padrão foi calculada para 
os grupos avaliados utilizando o programa SPSS 13.0 (SPSS Inc.,Chicago, Illinois). Os 
valores da quantidade de colônias formadas foram submetidos ao teste t de Student 
ao nível de 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os melhores métodos para esterilização dos elásticos em cadeia da marca 

comercial  Ortho  Technology  são  ácido  peracético,  autoclave  e  álcool.  O  método 
ultravioleta  não  promoveu  esterilização  desses.  Nenhum  dos  métodos  utilizados 
promoveu alteração nas propriedades mecânicas desses (p<0.005).

Dentre as especialidades odontológicas a Ortodontia destaca-se entre as que 
são mais propícias a infecção cruzada (Moawad, Longstaff et al., 1988). A Ortodontia 
caracteriza-se 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).
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Os elásticos em látex têm sido amplamente utilizados desde o surgimento da 
Ortodontia como especialidade (Russell, Milne et al., 2001; Hanson e Lobner, 2004). 
São corriqueiramente utilizados nas diversas  fases do tratamento ortodôntico,  seja 
para a separação de dentes previamente ao procedimento de bandagem, transmissão 
de força para correção de mal posicionamento dentário ou fixação maxilo-mandibular 
após cirurgia ortognática dentre outras (Hanson e Lobner, 2004).

Apesar  da  ampla  aceitação  e  utilização  desses,  existe  dúvida  quanto  suas 
propriedades mecânicas e biológicas após esses terem sido submetidos a métodos de 
esterilização  (Jeffries  e  Von  Fraunhofer,  1991).  Uma  vez  que  os  elásticos  e 
elastômeros são polímeros amorfos feitos de material poliuretano, constituídos de um 
material que apresenta características tanto de borracha como de plástico, podendo 
ter  suas  características  alteradas  em  contato  com  agentes  físicos  e  ou  químicos 
(Josell, 1997).

CONCLUSÃO

Com  exceção  do  método  ultravioleta,  que  removeu  apenas  parte  dos 
microrganismos, todos os outros métodos foram eficazes na esterilização dos elásticos 
em cadeia, sendo que os melhores foram ácido peracético, autoclave e álcool.
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Aspectos da Espiritualidade e religiosidades associadas a vivência de 
pacientes oncológicos

Spirituality and religiousness of the aspects associated with the 
experience of cancer patients
Marcus Henrique¹, Sérgio Donha Yarid¹

Resumo:  A espiritualidade pode ser  expressa como a  procura interpessoal 
para  compreender  as  questões  acerca  da  finitude  da  vida,  já religiosidade 
engloba as praticas doutrinarias e/ou a devoção a um ser superior (KOENING, 
2001).  Sendo assim ambas  as  ideologias  são identificadas como forma de 
enfretamento  no  câncer.  O  principal  objetivo  desse  estudo  é  realizar  uma 
revisão bibliográfica e demostrar à influência da espiritualidade e religiosidade 
no campo da oncologia. Realizado entre maio de 2015 e julho de 2015, no qual 
foi feita consultas a artigos científicos através de busca no banco de dados do 
SCIELO e do portal de periódicos Capes, utilizando os termos cadastrados nos 
Descritores  em  Ciências  da  Saúde  (Decs).  Observou-se  que  entre  as 
estratégias  mais  utilizadas  para  o  enfrentamento  da  oncopatologia  está  o 
coping  religioso,  que  consiste  na  estratégia  cognitiva  e  comportamental 
utilizada como vertente religioso/espiritual. É também comum em pacientes que 
sofrem algum tipo de dor, buscarem métodos de lidarem com a mesma. E por  
fim, na imediação da vida e a morte encontra-se os cuidados paliativos que 
buscam amenizar e dignificar o paciente acometido da enfermidade. Conclui-se 
que a espiritualidade/religiosidade ainda causa fortes discussões, já que muitas 
vezes elas podem estar relacionadas a extremismos. Mas como lado positivo, 
podem ser vistas como armas de enfrentamento do adoecimento, dor e finitude 
da vida.
Palavra-Chave: Espiritualidade, religiosidade, dor, enfretamento religioso, 
cuidados paliativos
Abstratc: Spirituality can be expressed as interpersonal seeks to understand 
the issues concerning the finitude of life, since religion includes the doctrinal 
practices and / or devotion to a higher being (Koenig, 2001). So both ideologies 
are identified as a way of coping in cancer. The main objective of this study is to 
conduct  a  literature review and demonstrate the influence of  spirituality  and 
religiosity in the field of oncology. Conducted between May 2015 and July 2015, 
in  which  it  was  made visits  to  scientific  articles  through  search  in  SCIELO 
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database and CAPES periodical portal using the registered terms in Descriptors 
of  Health  Sciences (Decs).  It  was observed that  among the strategies most 
used  to  combat  the  oncopatologia  is  religious  coping,  which  consists  of 
cognitive and behavioral strategy used as a religious / spiritual aspect. It is also 
common in patients suffering from any type of pain, seek methods of dealing 
with it. Finally, in the immediacy of life and death is in palliative care who seek 
to  soften  and  dignify  the  affected  patient  of  the  disease.  It  concludes  that 
spirituality  /  religiosity  still  causes heated discussions,  as  they often can be 
related  to  extremism.  But  how  positive  side,  it  can  be  seen  as  to  prevent 
illnesses weapons, pain and finitude of life
Key Words: Spirituality, religion, pain, religious coping, palliative care

Introdução
A  espiritualidade  pode  ser  definida  como  a  procura interpessoal  para 

compreender as questões acerca da finitude da vida, sobre seus significados, sobre as 
relações sacras ou transcendentes, que podem ou não levar a uma pratica religiosa ou 
formação  de  grupos  religiosos.  Já religiosidade  parte  do  pressuposto  de  que  os 
indivíduos estão interpostos numa extensão da espiritualidade, na qual um indivíduo 
acredita,  pratica  doutrinas,  e  pode  estar  inserido  em  conjunturas  organizacionais 
(participação na igreja ou em templo religioso) ou não organizacionais (rezar, ler livros, 
assistir a programas religiosos na televisão) (KOENING, 2001). As pessoas podem ter 
crenças individuais sem se voltar a um deus ou a crenças e atividades específicas de 
uma religião (SOMMERHALDER & GOLDSTEIN, 2006).
 Tanto a espiritualidade quanto a religiosidade se correlacionam com o processo 
saúde/ doença de um indivíduo, sendo alvo de discussões acerca da sua incorporação 
na prática médica (PENA E AVEZUM, 2007).

Sob esse viés,  ainda é  perceptível  que nos dias  de hoje  os portadores de 
diversas enfermidades ainda utilizam diferentes estratégias  para  lidarem com suas 
moléstias.  O  exemplo  disso  é  o  câncer,  que  atinge  altos  índices  de  incidência, 
representando a segunda causa de mortalidade no Brasil. As neoplasias representam 
um  forte  impacto  na  vida  de  pessoas  vítimas  desse  diagnostico  (CARVALHO, 
2002).Os  portadores  dessa  enfermidade  utilizam diversas  estratégias  para  lidarem 
com a situação. Duas delas, e as mais utilizada são a espiritualidade e religiosidade 
(FERREIRA & FORNAZARI, 2007).

Nesta  perspectiva,  este  artigo  possui  como  objetivo  principal  realizar  uma 
revisão  bibliográfica  sobre  o  assunto  em  questão  e  demostrar  a  influência  da 
espiritualidade e religiosidade no campo da oncologia.

Metodologia
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura, feito entre maio de 2015 

e julho de 2015 no qual realizou-se uma consulta a artigos científicos através de busca 
no banco de dados do SCIELO e do portal de periódicos Capes. A busca nos bancos 
de dados foi realizada utilizando os termos cadastrados nos Descritores em Ciências 
da Saúde (Decs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que permite o uso da 
terminologia comum em português, inglês e espanhol. As palavras-chave utilizadas na 
busca foram espiritualidades, dor, cuidados paliativos e câncer. Foram considerados 
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como critério de inclusão artigos que tiveram data de publicação igual ou superior a 
2010,  além  de  abordarem  a  correlação  espiritualidade/religiosidade  na  área  da 
oncologia. Foram excluídos estudos que tivessem data de publicação inferior a 2010, e 
que  se  desviassem  do  tema  proposto.  Após  a  seleção  dos  artigos,  buscou-se 
compreender e formar tópicos sobre o assunto.

Resultados e Discussão
 
Enfrentamento religioso/ espiritual associado à oncologia

Ainda que existam diversos tratamentos para o câncer, ele ainda convive com o 
estigma popular de ser uma enfermidade incurável, que além de ocasionar sofrimento 
e dor para o paciente e sua família, traz a ideia da proximidade da morte. Por isso cria-
se uma necessidade  dos  mesmos de  se  apegarem com algo que lhe  tragam um 
suporte, e acima de tudo esperanças. Nessas condições é que se aplicam o papel da 
religiosidade/espiritualidade  tanto  no  sentido  positivo,  quanto  negativo  refletidos 
diretamente no coping (KOENING, 2001).

O coping (enfrentamento)  pode ser  contextualizado como sendo estratégias 
cognitivas e comportamentais que usam da fé, espiritualidade e religiosidade com o 
objetivo de enfrentar eventos estressores (FARIA & SEDL,2006).

Dor e espiritualidade

Estima-se que a prevalência da dor em pacientes com câncer fique entre 25% 
e 50% para os recém-diagnosticados, 33 e 80% nos pacientes que estão tratando a 
doença, e entre 75 e 100% para o estado avançado/ terminal (PAICE, 2011).

A dor no câncer se caracteriza pela forma aguda e crônica. Na dor aguda, ela 
está associada com lesionamento tecidual. Quando essa dor se torna persistente ou 
mesmo se agrava, podendo estar ligada com um sinal de progressão da doença, ela 
cria no paciente um sentimento de desesperança. Os mesmo passam a acreditar que 
não faz mais sentido continuar lutando contra a doença. Perdendo o sentido de suas 
vidas (TRAVOLI,2008)

 É comum em pacientes que sofrem algum tipo de dor, sendo ela crônica ou 
não, buscarem métodos de lidarem com a mesma, com o objetivo de amenizá-las ou 
até mesmo cessá-las.  Muitos também buscam através dessa estratégia formas de 
aprender a conviver com ela ( WACHHOLTZ,2007). 

Cuidados paliativos associados à oncologia
A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu os cuidados paliativos 

como  procedimentos  que  objetivam  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos 
enfermos, e dos seus familiares, que encaram problemáticas decorrentes de 
uma patologia incurável e com prognóstico limitado, por meio da prevenção e 
alívio do sofrimento, com intervenção não somente nos problemas físicos, mas 
também abrangendo os fatores psicossociais e espirituais.

Por ser um momento tão intimo e vulnerável, o final da vida gera uma 
relativa  tendência  dos  pacientes  de  buscarem algo  com o  que  possam se 
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apegar.  Com a  iminência  da  morte  se  aproximando,  muitos  se  utilizam da 
espiritualidade  e  religiosidade  para  enfrentarem  a  finitude  da  vida 
(PESSINI,2011).

Conclusão

Após  a  leitura  e  a  revisão  dos  artigos  fica  claro que  a 
espiritualidade/religiosidade  inserida  na  vivencia  de  pacientes  oncológicos 
ainda  causa  fortes  discussões,  já  que  muitas  vezes  elas  podem  estar 
relacionadas a extremismos e  atitudes exacerbadas.  Mas a mesma tem se 
mostrado em sua grande maioria benéfica para os pacientes acometidos por 
neoplasias,  pois  tais  estratégias  podem  ser  vistas  como  amas  de 
enfrentamento do adoecimento, dor e finitude da vida.
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A COABITAÇÃO E AUTOESTIMA EM IDOSOS BRASILEIROS

Marília de Souza Maia, Saulo Vasconcelos Rocha2, Saulo Sacramento Meira3, Alba Benemerita 
Alves Vilela4.

RESUMO
O estudo objetivou analisar a associação entre a coabitação e a autoestima de 
idosos  um  município  do  estado  de  Minas  Gerais.  Trata-se  de  um  estudo 
transversal  do  tipo  inquérito  domiciliar  de  base populacional,  realizado com 
amostra de 279 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos do município 
de  Salto  da  Divisa  -  MG.  Foram  incluídas  informações  sobre  Autoestima 
(Escala de Rosenberg) e o questionário semiestruturado  BOAS,.Na análise 
dos dados foram utilizados procedimentos da estatística descritiva e medidas 
de associação para variáveis actegóricas (teste qui-quadrado). Entre os 279 
idosos que responderam ao estudo,  houve predomínio de pessoas do sexo 
feminino (58,8%), da faixa etária de 60 a 69 anos (52,0%), idade média de 70 
anos  (dp±7,3),  variando entre  70  e  98  anos,  casados (62,0%),  analfabetos 
(64,2%) e com renda mensal média de R$ 790,00 reais (valor mínimo de R$ 
678,00 e máximo de R$ 8.000). A prevalência de baixa auto-estima foi de 6,1% 
sem escolaridade e 2,1% com escolaridade. Observou-se que indivíduos com 
elevada  escolaridade  e  com  satisfação  positiva  com  seus  coabitantes  são 
menos propensos a apresentarem redução da autoestima.

Palavras-chave:  Característica  da  Família,  Cuidadores  e  autoestima, 
Habitação, Idoso, Relações Familiares.

COHABITATION AND SELF-ESTEEM ELDERLY IN BRAZILIAN

ABSTRACT

The study aimed to  analyze the  association  between cohabitation  and self-
esteem of the elderly a city in the state of Minas Gerais. It is a cross-sectional 
household survey of a population-based, conducted with 279 individuals aged 
over 60 years the municipality Currency Jump - MG. Information was included 
on the Mini Mental State Examination (MMSE) and if necessary the Rosenberg 
Self-Esteem  Scale  and  the  semi-structured  questionnaire  GOOD,  which 
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occurred in the period from January to March 2013, during a visit to the homes 
of  selected  respondents.  This  study  was  approved  under  protocol  number 
047/2009 of the Council of Ethics in Research of UESB - CEP / UESB. Among 
the 279 seniors who responded to the survey, there was a predominance of  
females (58.8%), the age group 60-69 years (52.0%), mean age 70 years (SD ± 
7.3) ranging between 70 and 98 years, married (62.0%), illiterate (64.2%) and 
average monthly income of R $ 790.00 reais (minimum value of R $ 678.00 and 
maximum of R $ 8,000 ). It was observed that individuals with high education 
positive satisfaction with their co-inhabitants are less likely to submit reduced 
self-esteem.

Keywords:  Family  feature,  caregivers  and  self-esteem,  Housing,  Elderly, 
Family Relations.
INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, caracterizado 
por  alterações  morfológicas,  funcionais,  bioquímicas  e  psicológicas,  com 
progressiva diminuição da capacidade funcional.2

Nesse processo, a família se redimensiona a todo o momento nas suas 
inter-relações, apresentando formação de novos valores e ideias que possibilita 
construção  de  novas  relações,  contudo  apesar  de  todas  as  modificações 
estruturais ela não perde o papel de cuidado e proteção de seus membros. 1

De certo a coabitação interacional em consenso com o IBGE mostra que 
a  formação  dos  círculos  familiares  se  faz  de  diferentes  formas  levando  a 
formação  de  amplos  arranjos  familiares  que  coabitam  no  mesmo  espaço, 
exigindo dos idosos uma nova organização de suas rotinas e hábitos.1 Assim 
também as alterações do próprio envelhecimento causam afecções na saúde 
gerando  diminuição  do  “Bom  Humor”,  sendo  provocadas  por  eventos 
estressante do dia a dia no convívio com a família. 4

Desta  forma  a  autoestima  é  entendida  como  uma  consideração  ou 
mesmo sentimento de si próprio, ela está ligada a avaliações que o indivíduo 
faz de si, com base em suas capacidades e desempenhos.5

A compreensão das condições de saúde dos idosos que coabitam nas 
diferentes regiões do Brasil  em destaque nos municípios do interior permite 
entender  não apenas a configuração dos novos arranjos familiares  e como 
esses atuam diretamente no cuidado de idosos e influenciam na autoestima, 
mas também apontar para as diversificadas realidades experimentadas pela 
pessoa idosa no contexto social em especial para as questões de atenção à 
saúde tanto do sistema quanto dos cuidadores.  Nes te contexto,  o objetivo 
desse estudo é analisar a associação entre a coabitação e a autoestima de 
idosos um município do estado de Minas Gerais.

MÉTÓDO E METODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico, com delineamento transversal do 
tipo inquérito domiciliar de base populacional, realizado com 279 idosos co-
residentes, com idade igual ou superior a 60 anos, moradores da zona urbana 
e rural do município de Salto da Divisa localizado no extremo norte do estado 
de Minas Gerais. 
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A coleta de dados da pesquisa  ocorreu no período de janeiro a março de 
2013, durante visita aos domicílios dos entrevistados sorteados. Primeiramente 
aplicou-se Mini  Exame do Estado Mental  (MEEM),  e caso detectado estado 
cognitivo preservado do participante, foram realizadas entrevistas  utilizando os 
demais instrumentos: Escala de Autoestima de Rosenberg e o questionário 
semiestruturado BOAS.

Critério de inclusão dos idosos ao estudo: estar cadastrados nas ESF, 
coabitar com uma ou mais pessoas e apresentar estado cognitivo preservado. 
Adotou-se como critérios  para  a supressão da participação do idoso nesse 
estudo:  não  responder  na  íntegra  os  questionários;  recusar  participar  da 
pesquisa; apresentar resultado inferior aos pontos de corte no MEEM - o nível 
de  corte  foi  estabelecido de  acordo  com  a  escolaridade  (anos  de  estudo) 
declarada pelo idoso, diferencia-se entre: Analfabetos (19 pontos); 1 a 3 anos 
de escolaridade (23 pontos); 4 a 7 anos (24 pontos) e; maior que 7 anos (> 7)  
de escolaridade (28 pontos) (BRASIL, 2007),. não se encontrar no domicílio por 
até três (3) visitas efetuadas em dias e horários distintos.

Os  dados foram tabulados e  analisados  no SPSS® 15.0,  assim foram 
geradas estatísticas  com a frequência  absoluta,  percentuais  e  intervalos  de 
confiança de 95% a cada uma das variáveis. Para verificação de associação foi  
aplicado  o  teste  do  qui-quadrado  de  Pearson  (X2),  adotando-se  nível  de 
significância estatística de 5% (p= 0,05). 

A variável dependente deste estudo foi a  autoestima obtida através da 
Escala de Autoestima de Rosenberg e como  variáveis independentes  as 
características sócio demográficas e econômicas (idade, sexo, escolaridade e 
situação conjugal e renda), condições de coabitação e percepção de saúde, 
obtidas a partir do questionário semiestruturado BOAS.

Esse 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 Cor residência: uma questão de gênero”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os 279 idosos que responderam ao estudo, houve predomínio de 
pessoas do sexo feminino (58,8%), da faixa etária de 60 a 69 anos (52,0%), 
idade  média  de  70  anos  (dp±7,3),  variando  entre  70  e  98  anos,  casados 
(62,0%), analfabetos (64,2%) e com renda mensal média de R$ 790,00 reais 
(valor mínimo de R$ 678,00 e máximo de R$ 8.000).

TABELA  1: Características  sociodemográficas,  econômicas  e  da 
percepção de saúde dos idosos corresidentes no município de 
Salto da Divisa-MG, 2013. 

Variável Categoria n %

Sexo
Feminino 164 58,8
Masculino 115 41,2

Faixa etária
60 a 69 145 52
70 a 79 106 38
80 ou + 28 10

Escolaridade em anos de estudo Sem escolaridade 179 64,2
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Com escolaridade 100 35,8

Estado Civil

Casado (a)/morando junto 173 62,0
Viúvo (a) 73 26,2
Divorciado (a) 20 7,2
Solteiro (a) 13 4,6

Renda
Até 1SM 227 81,4
>1SM 52 18,6

Estado da saúde

Ótima 24 8,6
Boa 169 60,6
Ruim 64 22,9
Péssima 22 7,9

Satisfação com coabitantes Sim 250 89,6
Não 29 10,4

A  prevalência  de  baixa  auto-estima  foi  de  xx%  e  apenas  as 
variáveisescolaridade (p=0,005) e a satisfação com os coabitantes (p=0,048) 
apresentaram associação com a autoestima, nas demais não houve diferença 
estatisticamente  significante.  Observou-se  que  indivíduos  com  elevada 
escolaridade  e  com  satisfação  positiva  com  seus  coabitantes  são  menos 
propensos a apresentarem redução da autoestima.

Os achados do presente estudo mostraram que a satisfação em coabitar 
com algum familiar está associada a maiores escores de autoestima. Percebe-
se que a família exerce uma influência positiva no desenvolvimento de seus 
membros  e  como  seus  comportamentos  são  vividos  e  demostrados  na 
sociedade,  bem  como  afetividades  e  valores  sociais  entre  eles,  sendo 
imprescindíveis  demonstrações  de  carinho  e  espaços  de  autonomia  e 
independência entre esse grupo.12 
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CORRELAÇÕES  DA  SÍNDROME  DA  IMUNODEFICIÊNCIA  ADQUIRIDA 

(AIDS) COM A ODONTOLOGIA

Nathalia Santos Macedo Xavier 1, Fabio Ornellas Prado2

A clínica odontológica é um ambiente onde a transmissão de patógenos pode 

ocorrer  com  relativa  facilidade,  sendo  os  cirurgiões-dentistas  (CD)  os 

profissionais da saúde mais propensos a contrair – e transmitir – infecções pelo 

contato diário com sangue e/ou saliva em seus consultórios. Dessa forma, o 

presente trabalho objetivou  analisar o risco ocupacional do CD em contrair o  

vírus  HIV,  bem  como  avaliar  seus  comportamentos  e  condutas  de 

biossegurança  e  controle  de  infecção  cruzada. Para  tanto,  foi  realizado 
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levantamento  bibliográfico  nas  bases  de  dados  SciELO,  MedLine  e  Lilacs, 

utilizando  como  termos  de  busca  ‘AIDS’,  ‘HIV’,  ‘odontologia’,  ‘riscos 

ocupacionais’ e seus equivalentes em língua inglesa. Os achados na literatura 

demonstram  que  o  risco  de  o  cirurgião-dentista  infectar-se  com  o  HIV  é 

bastante  pequeno,  desde  que  sejam  tomadas  as  devidas  precauções  de 

biossegurança  e  controle  de  infecção.  Quanto  ao  conhecimento  sobre  a 

doença, os protocolos pós-exposição e as condutas de biossegurança, conclui-

se que são insuficientes e pouco utilizadas na prática odontológica, sugerindo 

que  há  uma grande  necessidade  em implementar  programas de  educação 

continuada  e  cursos  de  curta  duração  sobre  o  tema.  Também  é  muito 

importante  adequar  a  grade  curricular  dos  cursos  de  Odontologia  a  essa 

realidade. 

Palavras - chave: ‘AIDS’, ‘HIV’ ,‘Odontologia 

CORRELATIONS OF ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) 

WITH DENTISTRY

The dental clinic is an environment where the transmission of pathogens can occur 

with relative ease , and dentists (CD ) professionals the most likely to contract health - 

and pass - infections daily contact with blood and / or saliva in their offices. Thus , this 

study aimed to analyze the occupational risk of CD in contracting the HIV virus and to 

assess their behavior and biosafety conduct and control of cross infection . 

To that end, it conducted literature in the databases SciELO , Medline and Lilacs, using 

as  search  terms  '  AIDS  ',  '  HIV  ',  '  dentistry  ',  '  occupational  hazards  '  and  their 

equivalents in English. The findings in the literature show that the risk of the dentist 

infected with HIV is very small, provided that appropriate biosecurity precautions and 

infection control are taken. Regarding knowledge about the disease , post- exposure 

protocols and biosecurity pipelines, it  is concluded that insufficient and little used in 

dental  practice  ,  suggesting  that  there  is  a  great  need  to  implement  continuing 

education programs and short courses on theme. It is also very important to adapt the 

curriculum of dental students to this reality. 

Key - words: 'AIDS', 'HIV' and 'Dentistry '.
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INTRODUÇÃO

A  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida  (AIDS)  é  uma  doença 

infecciosa  de proporções  pandêmicas,  que tem se  destacado,  há  décadas, 

como um grave problema social e de saúde pública, atingindo tanto os países 

ditos do “primeiro mundo” quanto àqueles mais pobres 1. 

       Seu  agente  etiológico,  o  Vírus  da  Imunodeficiência  Humana  (HIV)  é 

capaz de provocar a imunossupressão pela destruição gradativa das células–

alvo, os Linfócitos T CD4+, responsáveis por comandar o sistema imune do 

hospedeiro, portanto, a defesa contra vírus, fungos, bactérias e microrganismos 

em  geral  ficará  abalada.  As  principais  manifestações  bucais  da  AIDS  são 

infecciosas e incluem candidíase, queilite angular, gengivite associada ao HIV, 

periodontite  associada  à  necrose,  lesões  ulceradas,  infecções  herpéticas, 

leucoplasia pilosa, molusco contagioso; cânceres, como sarcoma de kaposi, 

linfomas e carcinoma epidermóide 2. 

O cirurgião-dentista encontra-se sob risco constante de contaminar-se 

pelo  vírus  HIV,  devendo,  portanto,  prevenir-se  através do cumprimento  das 

normas de biossegurança, utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPIs),  esterilização  correta  dos  instrumentais,  imunização  de  todos  os 

integrantes da equipe de saúde bucal, cuidados com o ambiente de trabalho e 

descarte adequado do lixo, considerando todo indivíduo como potencialmente 

infeccioso 3.

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’, ‘odontologia’, 

‘riscos ocupacionais’ e seus equivalentes em língua inglesa. Além disso, foram 

utilizados livros e documentos governamentais.
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RESULTADOS

Entre  os  profissionais  de  saúde,  os  cirurgiões-dentistas  são  os  mais 

suscetíveis à infecção devido ao contato diário com sangue e saliva em seus 

consultórios 3. A prevenção da infecção cruzada é, portanto, um aspecto crucial 

da prática odontológica4 . 

Como  a  maioria  dos  acidentes  em  Odontologia  são  causadas  por 

agulhas  de  pequeno  calibre  ou  instrumentos  compactos,  os  dentistas  são 

expostos a um menor volume de sangue e,  consequentemente,  a  um risco 

menor 4.

Enquanto há evidências que sugerem que o risco de o cirurgião-dentista 

contrair  uma infecção é bastante  pequeno –  desde que sejam tomadas as 

devidas precauções de biossegurança e controle de infecção, estudantes de 

Odontologia  podem  ser  um  grupo  particularmente  vulnerável,  por  muitas 

razões, incluindo a sua relativa falta de experiência e habilidade 5 . 

Avaliando os conhecimentos, práticas e atitudes de controle de 

infecção entre os estudantes de Odontologia na Índia Central, perceberam que 

o nível de conhecimento e prática das medidas de controle de infecção entre os 

estudantes  é  deficiente  e  que  tal  situação  pode  estar  relacionada  a  uma 

formação inadequada, suprimento insuficiente de EPIs e, até mesmo, descuido. 

Segundo  os  autores,  tais  resultados  devem  alertar  os  docentes  sobre  a 

importância de educar clara e exaustivamente seus alunos sobre as medidas 

de controle de infecção e prevenção de doenças infecciosas 4.

Nem toda exposição acidental ao HIV leva à soroconversão do indivíduo 

exposto, sendo que os valores de soroconversão são reduzidos, uma vez que 

esse  processo  irá  depender  de  fatores  como  a  profundidade  do  corte,  a 

quantidade de sangue presente no instrumental contaminado e  a carga viral do 

paciente-fonte.  O  risco  de  soroconversão  é  de  0,3%  nos  acidentes 

percutâneos,  sendo  ainda  menor  (0,09%)  nos  casos  de  exposição 

mucocutânea a sangue contaminado; além disso, com o tratamento profilático, 

esse risco pode ser reduzido 6.

Em relação ao nível de conhecimento sobre a AIDS, os protocolos pós-

exposição e as condutas de biossegurança, os achados na literatura sugerem 
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que ainda são insuficientes e pouco utilizadas na prática odontológica, o que 

sugere a necessidade dos estudantes de Odontologia do Sudão receberem 

maior educação relacionada ao HIV e à AIDS 6. 

Ampliar  o  conhecimento  dos  estudantes  sobre  a  transmissão  de 

patógenos e gestão pós-exposição acidental é uma maneira que as faculdades 

de  Odontologia  dispõem  para  enfrentar  o  desafio  de  proteger  alunos, 

profissionais e pacientes, especialmente à luz de relatos de discriminação em 

cursos contra portadores de HIV 5. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que o risco do CD infectar-se com o HIV é bastante pequeno, 

desde que sejam tomadas as devidas precauções de biossegurança e controle 

de infecção.

Torna-se  importante  adequar  a  grade  curricular  dos  cursos  de 

Odontologia,  implementando  um  currículo  de  biossegurança  padronizado  e 

adequado para faculdades de Odontologia, que deverão formar profissionais 

mais conscientes de suas responsabilidades éticas e legais, e com um maior 

nível de conhecimento prático sobre as condutas de controle e prevenção de 

infecções.
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Perfil de mortalidade por causas externas no interior da Bahia

Quésia dos Santos Norberto1, Adriana Alves Nery2, Felipe Santos Abreu3, Jeniffer Souza Silva4, 
Rafaela Almeida da Silva5, Maíne dos Santos Norberto6, Luanna Rodrigues de Jesus7,  Edna 
Moreira Barros8 

Resumo

Objetivo: traçar o perfil  de mortalidade por causas externas em um hospital 
geral no interior da Bahia, no ano de 2012. Método: trata-se de um estudo 
descritivo, transversal, elaborado a partir de dados de indivíduos que foram a 
óbito, vítimas de causas externas e que estiveram internados no município de 
Jequié, Bahia, no ano de 2012, no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV). A 
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análise  foi  realizada através de  estatística  descritiva,  onde os  dados  foram 
apresentados em frequências absolutas e relativas.  Resultados:  foi possível 
verificar que houve uma predominância de óbitos no sexo masculino e nas 
faixas estaria de 15 a 19 anos, 60 a 69 anos e 80 anos ou mais, (16,1%). Entre 
os  óbitos  por  causas  externas,  as  quedas  apresentaram  o  maior  índice, 
seguido  de  acidentes  de  transporte.  Conclusão:  acredita-se  que  o 
conhecimento dessas informações pode vir a contribuir com a elaboração de 
estratégias  que  visam  à  prevenção  de  acidentes  e  violências  por  causas 
externas, e consequentemente, a morte.
Palavras-chave: Epidemiologia. Causas externas. Mortalidade

Profile of mortality from external causes in the interior of Bahia

Abstract

Goal: profile  of  mortality  from external  causes  in  a  general  hospital  in  the 
interior of Bahia, in the year 2012. Method: this is a descriptive, cross-sectional 
study, drawn from data from individuals who have been the victims of death 
external causes and who have been hospitalized in the city of Jequié, Bahia, in 
the  year  2012,  in  Prado  General  Hospital  V  (HGPV).  The  analysis  was 
performed by descriptive statistics, where the data were presented in absolute 
and relative frequencies.  Results: it  was possible to verify that there was a 
predominance of deaths in males and on tracks 15 to 19 years were 60 to 69 
years, and 80 years or more, (16.1). Among the deaths by external causes, the 
falls  presented  the  highest  percentage,  followed  by  transport  accidents. 
Conclusion: it  is  believed  that  the  knowledge  of  this  information  might 
contribute to the development of strategies aimed at the prevention of accidents 
and violence by external causes, and consequently, death.
Keywords: Epidemiology. External causes. Mortality

INTRODUÇÃO

Acidentes e violência são duas subdivisões das causas externas.  Os 
acidentes podem ser evitados e são divididos em acidente de trânsito e demais 
acidentes.  A  violência  pode  ser  caracterizada  como  agressão  ou  lesão 
autoprovocada  voluntariamente  (JORGE;  KOIZUMI;  TONO,  2007;  BRASIL, 
2005).  Juntos,  eles  são  responsáveis  por  um  enorme  problema  de  saúde 
pública no Brasil (BRASIL, 2005).

Na década de 80, no que diz respeito à mortalidade, as causas externas 
ocuparam  a  segunda  colocação  no  ranking  brasileiro.  As  causas  externas 
também foram responsáveis por cerca de 120 mil mortes, entre os anos de 
1996 e 1997 (JORGE; KOIZUMI; TONO, 2007; BRASIL, 2005).

As causas externas foram apontadas como a principal causa de mortes 
em pessoas com a idade entre 10 e 39 anos, no ano de 2012. O acidente de 
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trânsito  foi  a  principal  causa  de  morte  entre  as  mulheres,  seguida  pelo 
homicídio.  Já  no  sexo  masculino  a  situação  se  inverteu,  onde  o  homicídio 
ocupou o primeiro lugar e o acidente de trânsito, o segundo (BRASIL, 2014).

Diante das informações expostas, percebe-se que as causas externas 
possuem uma grande importância epidemiológica, o que torna indispensável 
identificar as particularidades de cada pessoa e do tipo de causa externa, para 
assim,  tornar  possível  o  planejamento  e  a  implementação  de  medidas  de 
prevenção (NERY et al., 2013; LIMA et al., 2012).

Este estudo teve como objetivo traçar o perfil de mortalidade por causas 
externas em um hospital geral no interior da Bahia, no ano de 2012. 

 

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  transversal,  elaborado  a  partir  de 
dados  de  indivíduos  que  foram a  óbito,  vítimas  de  causas  externas  e  que 
estiveram  internados  no  município  de  Jequié,  Bahia,  no  ano  de  2012,  no 
Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), unidade hospitalar que é referência de 
saúde  para  a  microrregião  de  Jequié/BA,  composta  por  25  municípios.  A 
pesquisa  foi  realizada  com todos  os  usuários  que  foram hospitalizados  no 
período entre  01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012  no HGPV, 
vítimas de causas externas.  

O  estudo  foi  realizado  em  parceria  com  o  Núcleo  Hospitalar  de 
Epidemiologia  (NHE)  do  HGPV.  Como  fonte  de  dados,  utilizaram-se 
informações do banco de dados, referentes aos meses de 01 de janeiro de 
2012 a 31 de dezembro de 2012, as quais foram repassadas pelos técnicos do 
NHE, ressaltando que em nenhum momento os pesquisadores deste estudo 
tiveram  acesso  aos  prontuários,  nem  mesmo  aos  nomes  dos  sujeitos  da 
pesquisa.

Os dados disponibilizados foram transcritos nos formulários preparados 
para tal intuito. As variáveis estudadas foram divididas em dados referentes às 
vítimas (sexo, idade em anos, estado civil, etnia, profissão, município e bairro 
de residência), ao agravo (município e local da ocorrência, lesão provocada, 
segmento corporal  afetado),  à  internação (mês,  dia  da semana, período do 
atendimento, evolução, tempo de permanência) e à mortalidade (sexo, faixa 
etária, lesão e segmento corporal afetado).

A  tabulação  e  análise  dos  dados  foram  feitas  através  do  programa 
estatístico Epi Info versão 3.5.2. A análise foi realizada através de estatística 
descritiva,  onde  os  dados  foram apresentados  em frequências  absolutas  e 
relativas.  Utilizaram-se  também  os  programas  Microsoft  Office  Excel  e 
Microsoft Office Word, para a construção de figuras e tabelas.

Este  estudo  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
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Foram encontrados 1618 prontuários de vítimas de causas externas (CE), 
internadas no HGPV, no período de 01 de janeiro de 2012 à 31 de dezembro 
de  2012.  Desse  total,  1,9%  (n=31)  foram  a  óbito.  Dentro  destes,  o  sexo 
masculino apresentou uma maior incidência com 74,2% (n=23)  corroborando 
com estudos de  ANDRADE-BARBOSA et al.  (2013), que diz que os homens 
estão mais vulneráveis ao óbito. Em referência à faixa etária percebeu-se uma 
igualdade de 16,1% entre 15 a 19 anos, 60 a 69 anos e 80 anos ou mais. 

Informações referentes ao estado civil (69,7%), profissão (98,7%) e etnia 
(91,2%), não foram registradas nos prontuários.

A maior  parte  das vítimas que foram a óbito,  residia  no  município  de 
Jequié (58,1%); seguido pelos municípios de Ipiaú e Itiruçu com 6,5% cada. Em 
relação  às  mortes,  3,2%  (n=1)  foi  de  indivíduo  de  municípios  que  não 
compõem a microrregião de saúde de Jequié.

Grande parte das causas externas teve o local de ocorrência ignorado, 
uma vez que tal informação não foi encontrada em 71,8% dos prontuários. A 
natureza da lesão com maior incidência nos indivíduos que foram a óbito foi à  
fratura (22,6%), seguida pelo traumatismo (19,4%). Quanto ao local da lesão os 
membros  inferiores  foram  os  mais  afetados  (22,6%),  com  os  membros 
superiores e a cabeça ocupando a segunda posição com 16,1%.

Em  relação  aos  meses  com  maiores  índices  de  mortes  por  causas 
externas destacam-se janeiro,  maio,  agosto  e  novembro,  cada um com um 
percentual de 12,9. Já os dias da semana com maiores percentuais foram a 
sexta-feira (29,0%) e o domingo (25,8%).

Foi possível verificar que entre os óbitos por causas externas, as quedas 
apresentaram  o  maior  índice  (35,5%),  seguido  de  acidentes  de  transporte 
(32,2%), resultado este, que se diferenciou dos achados de GONSAGA et al., 
onde a principal causa de morte foi o acidente de trânsito.

CONCLUSÃO 

Acredita-se  que  o  conhecimento  do  perfil  de  mortalidade  por  causas 
externas pode vir a contribuir com a elaboração de estratégias que visam à 
prevenção  de  acidentes  e  violências  por  causas  externas,  e 
consequentemente, a morte.
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RESUMO
Objetivo:  analisar a associação entre limitação funcional e hábitos comportamentais 
(tabagismo, consumo de álcool, tempo diário sentado, atividade física habitual e visitar 
amigos e parentes) de idosos residentes em comunidade no município de Lafaiete 
Coutinho-BA.  Método:  estudo  longitudinal  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 compreende dois períodos distintos. 
A primeira etapa teve como base os dados coletados em janeiro de 2011 e a segunda 
etapa  em  fevereiro  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, 
condições de saúde e  testes  de desempenho motor.  Para  as  análises  o  nível  de 
significância  adotado  será  de  5% (α  =  0,05).  Os  dados  serão  analisados  no  The 
Statistical  Package  for  Social  Sciences  para  Windows  (SPSS.  15.0,  SPSS,  Inc, 
Chicago, IL).  Conclusão:  a tabulação foi concluída, porém o projeto encontra-se em 
fase de elaboração do plano de análise dos dados, não havendo conclusões até o 
momento. 
Palavras-chave: Envelhecimento da População. Funcionalidade. Idoso. 

ASSOCIATION BETWEEN FUNCTIONAL LIMITATIONS AND BEHAVIORAL 
HABITS OF ELDERLY RESIDENTS IN THE COMMUNITY IN THE CITY OF 

LAFAIETE COUTINHO, BAHIA.

ABSTRACT
Objective:  to analyze the association between functional  limitations and behavioral 
habits (smoking, alcohol consumption, daily sitting time, habitual physical activity and 
visiting friends and relatives) of elderly residents in the community in the city of Lafaiete 
Coutinho, Bahia. Method: longitudinal 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 comprises two distinct periods. The first step 
was based on data collected in January 2011 and the second stage in 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 Latin American countries and 
Caribbean.1 The information used in the study are related to the socio-demographic, 
behavioral habits, health and motor performance tests. For the analyzes the level of 
significance will be 5% (α = 0.05). The data will be analyzed in The Statistical Package 
for Social Sciences for Windows (SPSS. 15.0, SPSS, Inc, Chicago, IL).  Conclusion: 
the tab has been completed, but the project is in the process of preparing the data 
analysis plan, with no conclusions so far.
Keywords: Demographic Aging. Functionality. Elderly. 

1 Acadêmica de Fisioterapia da UESB.  Bolsista de Iniciação Científica da UESB.
2 Doutor em Ciências da Saúde. Docente do Departamento de Saúde e do Programa de Pós–Graduação 
em enfermagem e saúde da UESB. 
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         A mudança no perfil  populacional,  caracterizada pelo  crescimento 
acelerado do grupo etário dos idosos é um fenômeno mundial e contribui para 
o aumento de incapacidades e da busca pelos serviços de saúde (VERAS, 
2009).
        Dentre as várias consequências que o processo de envelhecimento traz 
consigo,  está  a  redução  da  capacidade  funcional,  que  corresponde  a 
capacidade  de  realizar  atividades  básicas  e  instrumentais  da  vida  diária, 
tornando o indivíduo independente e autônomo (FERREIRA et al., 2012). 
       Sabe-se que muitos  fatores  estão  ligados  a  condição  de saúde  do 
indivíduo, dentre eles os hábitos comportamentais como tabagismo, consumo 
de álcool, alimentação inadequada e inatividade física (VERAS, 2011). 
       Dessa forma, identificar os fatores que interferem nas limitações funcionais  
permite  a  atuação  na  prevenção  de  incapacidades,  contribuindo  para 
manutenção da autonomia desses indivíduos (VIRTUOSO JÚNIOR; GUERRA, 
2008).
       Diante do exposto, o objetivo deste estudo é analisar a associação entre limitação 
funcional  e  hábitos  comportamentais  (tabagismo,  consumo de  álcool,  tempo diário 
sentado, atividade física habitual e visitar amigos e parentes) de idosos residentes em 
comunidade no município de Lafaiete Coutinho-BA.

MATERIAL E MÉTODOS

             Consiste em um estudo longitudinal que analisará 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, localizado a 
356 km da capital do estado, na mesorregião do centro-sul. A cidade apresenta 
baixos indicadores sócio-demográficos e educacionais, sendo a maioria de sua 
população composta por trabalhadores rurais e prestadores de serviços.

A coleta de dados foi  realizada em dois períodos distintos. A primeira 
etapa teve como base os dados coletados em janeiro de 2011 e a segunda 
etapa  em  fevereiro  2014.  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 (ALBALA et al., 2005).

Participaram  do  estudo  316  pessoas  na  primeira  etapa  e  355  na 
segunda etapa, todos com idade igual ou superior a 60 anos, residentes no 
município de Lafaiete Coutinho. 

O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (nº 064/2010). A participação 
se  deu  de  forma  voluntária,  e  todos  os  indivíduos  assinaram  o  termo  de 
consentimento livre e esclarecido para participarem do estudo. 

As informações usadas no estudo são relacionadas às características 
sócio-demográficas, hábitos comportamentais, condições de saúde e testes de 
desempenho motor. Cada teste foi explicado e demonstrado previamente pelo 
entrevistador,  certificando  assim,  que  o  teste  poderia  ser  realizado  sem 
nenhum risco para o participante. O desempenho motor foi avaliado a partir dos 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
225



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

testes  de  Equilíbrio;  Força  de  Preensão  Manual  (FPM);  Sentar  e  levantar; 
Agachar e pegar um lápis e de Caminhada.

 Em todas as análises o nível de significância adotado será de 5% (α = 
0,05). Os dados foram tabulados e serão analisados no The Statistical Package 
for Social Sciences para Windows (SPSS. 15.0, SPSS, Inc, Chicago, IL).

CONCLUSÕES

Os dados foram tabulados, no entanto, por se tratar de um estudo longitudinal, 
o  projeto está em fase de elaboração do plano de análise dos dados,  não 
havendo conclusões até o momento.
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QUALIDADE DE VIDA DE DOCENTES E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
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Ianderlei de Oliveira Nascimento 6;  Tâmara Souza Santos7.

RESUMO
O  trabalho  configura-se  uma  atividade  que  pode  propiciar  ao  trabalhador 
conotações positivas como seu caráter  transformador e emancipatório,  bem 
como o seu oposto. Vários fatores como as condições de saúde e estilo de vida 
podem interferir  na qualidade de vida do trabalhador algo preocupante,  vez 
que, afeta o desempenho no trabalho e influencia no processo saúde/doença 
desses indivíduos. Com isso esta pesquisa por objetivo analisar a associação 
entre condições de trabalho e a qualidade de vida de trabalhadores. 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. A coleta de dados ocorreu 
no período de setembro de 2014 a fevereiro de 2015 e foram utilizados quatro 
instrumentos  autoaplicáveis  divididos  em blocos,  a  saber:  bloco  I:  Inquérito 
biosociodemográfico,  bloco  II:  Inquérito  de  qualidade  de  vida,  bloco  III:  
condições de trabalho e bloco IV:  Índice de capacidade para o trabalho.  A 
análise dos dados foi realizada no StatisticalPackage for the Social Sciences 
(SPSS) versão 21.0. 41 dos funcionários eram do sexo feminino. Verificou-se a 
partir dos resultados, que os participantes o índice geral de qualidade de vida 
(IGQV) teve média de 68,41. Ao analisar as variáveis do biossociodemográfico 
a  atividade  remunerada  e  a  quantidade  de  horas  trabalhadas  por  semana 
associaram  com  os  domínios  físicos  e  sociais  do  WHOQOL-BREF  e  em 
relação à prática de atividade física houve associação com o domínio social. 
Conclui-se que varias características como realizar coisas diferentes, pessoas 
que trabalham são amigáveis e colaborativas, é tratado com respeito,  tenta 
dividir  igualmente  as  dificuldades,  envolvimento  com  outras  pessoas  etc., 
esteve associado à qualidade de vida dos trabalhadores.
*

Palavras-chave:  Condições  de  trabalho;  qualidade  de  vida  e  saúde  do 
trabalhador. 

ABSTRACT 
The  work  sets  up  an  activity  that  can  provide  the  employee  positive 
connotations as its transformative and emancipatory character as well  as its 
opposite.  Several  factors such as health and lifestyle may interfere with  the 
employee's quality of life something worrying, as it affects job performance and 
influences the health / disease process of these individuals. Thus this research 
to analyze the association between working conditions and the quality of life of 
workers.  It  is  a  census study,  cross-sectional,  with  a  quantitative  approach, 
accomplished  with  62  teachers  of  the  State  University  of  Southwest  Bahia, 
campus  Jequié  /  Bahia,  in  your  workplace.  Data  collection  occurred  from 
September 2014 to February 2015 and were used four self-report instruments 
divided  into  blocks,  namely:  Block  I:  Survey  biosociodemográfico,  block  II:  
Investigation  of  quality  of  life,  Block  III:  Working  conditions  and  Block  IV: 
Capacity Index for the job. Data analysis was carried out in StatisticalPackage 
for Social Sciences (SPSS) version 21.0. 41 employees were female. It was 
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found from the results that the participants the general index of quality of life 
(IGQV) averaged 68.41.  By analyzing  the biossociodemográfico variables  to 
paid employment and the number of hours worked per week associated with the 
physical  and  social  domains  of  WHOQOL-BREF and  in  relation  to  physical 
activity was associated with the social domain. The conclusion is that several 
features like different things, working people are friendly and collaborative, is 
treated with  respect,  trying  to  evenly divide the  difficulties,  involvement  with 
others etc., was associated with quality of life of workers.

Keywords: Quality of life; working conditions; worker health.

INTRODUÇÃO

O trabalho ao longo do seu contexto histórico vem sendo descrito como 
mediador das relações sociais. As novidades tecnológicas vivenciadas ao longo 
dos anos, desde o aparecimento das máquinas até a globalização, fez com que 
várias  empresas  obtivessem  a  “obrigação”  de  serem  eficazes,  efetivas, 
inovadoras e com quadro diminuído de funcionários.

O  aumento  crescente  da  concorrência  tem  implicado  em  condições 
desfavoráveis  para  os  trabalhadores,  os  quais  para  atender  as  exigências 
preconizadas pelo  empregador  trabalham em número de horas  acentuadas 
obtendo em contra partida uma baixa remuneração.

Conforme 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, 1998). Fatores como carga horária de trabalho, jornada de 
trabalho, dupla jornada, organização e aspecto substancial  do trabalho, são 
considerados agravantes ao trabalho, podendo assim interferir negativamente 
na QV dos trabalhadores.

Dessa forma, buscar a identificação de como as condições de trabalho 
tem afetado a QV dos docentes torna-se relevante, desta forma este trabalho 
justifica-se na necessidade da procura de fatores associados ao trabalho que 
interferem na  QV  dos  trabalhadores,  visto  que  o  bom desenvolvimento  da 
prática  trabalhista  proporciona  ao  professor  bem  estar  físico,  emocional  e 
social.  A partir  dos  resultados  encontrados  poderá  haver  reflexão  sobre  as 
inserções de ações que possam favorecer uma melhor QV desses indivíduos. 

Diante o exposto, este estudo tem como objetivo analisar a associação 
das condições de trabalho com a qualidade de vida de trabalhadores docentes.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo censitário, de corte transversal, do tipo analítico, 
com abordagem quantitativa e está vinculada ao projeto de pesquisa intitulado 
“Qualidade de vida e fatores associados em diversos grupos de trabalhadores”. 
O estudo foi realizado no Município de Jequié, Bahia, Brasil com 622 docentes 
da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus de Jequié 
no seu local de trabalho.

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
228



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

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  quatro  blocos  temáticos:  Inquérito 
biosociodemográfico  e  de  estilo  de  vida,  Inquérito  de  qualidade  de  vida 
(WHOQOL-bref), Inquérito sobre as condições de trabalho (JCQ) e o Índice de 
capacidade para o trabalho (ICT). 

Os dados foram organizados e tabulados no programa Microsoft Office 
Excel  e,  em  seguida,  transferidos  para  o  StatisticalPackage  for 
theSocialSciences  (SPSS)  versão  2.0  para  o  procedimento  de  análise  com 
cálculos de frequências para as variáveis categóricas, e para 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,  respeitando  as  normas  propostas 
pela Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os dados sociodemográficos dos 62 funcionários, observa- 
se  que  a  população  do  estudo  caracteriza-  se  por  ser  predominantemente 
feminina,  ou  seja,  41  eram  do  sexo  feminino.  Verificou  um  predomínio  de 
indivíduos com idade entre 19 e 30 anos (54,8%), cor parda 27 (43,5%), sendo 
que  48  (77,4%)  possuíam companheiro.  Quanto  ao  vínculo  de  trabalho  28 
(45,2%)  participantes  tem  mestrado,  39  (62,9%)  trabalham  em  regime  de 
dedicação exclusiva, 27 (43,5%) possuem renda familiar acima de 10 salários 
mínimos,  20  (32,3%)  possui  1  dependente  familiar,  49  (79,0%)  possuem 
alguma  crença  religiosa,  49  (79,0%)  não  possui  outro  vínculo,  sendo  33 
(53,2%) apresenta tempo de trabalho entre 1 e 14 anos na universidade e 62 
(100%) estão satisfeitos com seu trabalho.

Segundo Feliciano et al.6, o nível de escolaridade pode ser considerado 
como um fator de limitação para qualidade de vida, o que pode ser comprovado 
nesta pesquisa, pois todos possuem nível superior e consequentemente um 
aumento na QV.

O  estudo  demonstrou  que  fatores  como  idade  não  avançada,  sexo 
feminino, alto nível de escolaridade, estão relacionados a níveis superiores de 
qualidade de vida, o que pode ser contatado pelos domínios social e o índice 
geral de qualidade de vida. 

Os participantes apresentaram o índice de qualidade de vida geral  à 
média de (68,41%) o domínio do WHOQOL-BREF com maior valor média foi o 
Social (75,22), enquanto que o menor escore médio foi observado no domínio 
Físico (45,22%), e o que domínio que ficou entre as medias foi o Psicológico 
(66,10%). 

A saúde é considerada um determinante importante da capacidade para 
o trabalho4. Desta forma, quanto melhor o estado de saúde, melhor a condição 
da capacidade para o trabalho, independente das características demográficas 
e ocupacionais³.

Entre os fatores psicossociais mais relacionados ao trabalho, estavam: 
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pouca liberdade de decisão, trabalho constante, trabalha frequentemente em 
casa,  envolvimento  com  outras  pessoas,  necessidade  de  suprimir  suas 
verdadeiras emoções, longo período em posições incômodas, quando acorda 
já começa a pensar nos problemas do trabalho, o trabalho ainda fica na cabeça 
do funcionário quando vai dormir e não consegue dormir direito porque deixou 
alguma  tarefa  que  deveria  ter  feito,  estas  variáveis  influenciaram 
negativamente na qualidade de vida da população estudada.  Nas questões 
sobre:  aprender  coisas  novas,  criatividade,  habilidade,  fazer  g  existe 
sentimento de união, houve uma correlação significativa, influenciando na QV 
dos funcionários.

Para Tuomi (2005), a utilização do ICT, desde a admissão do trabalhador 
na empresa, possibilita a identificação precoce dos indivíduos que necessitarão 
de modificações e medidas de apoio dos Serviços de Saúde Ocupacional, sem 
necessariamente apresentarem danos físicos e/ou emocionais que resultem na 
queda da produtividade destes funcionários.

Em relação à variação do ICT conforme a faixa etária dos funcionários 
obteve-se que de 28 a 53 anos de idade ocorre um predomínio da categoria 
“BOM” referente ao índice de capacidade trabalho, enquanto que a categoria 
de 54 a 61 tem uma prevalência de um moderado ICT.

Em relação à capacidade de trabalho atual 96,6% dos participantes se 
auto  avaliaram  com  melhor  capacidade,  50,9%  qualificaram  como  boa  às 
exigências físicas do seu trabalho, 50% classificou como boa a capacidade 
relacionada às exigências mentais.
CONCLUSÃO

A partir dos resultados deste estudo, verificou-se varias características 
como renda mensal, nível de escolaridade, envolvimento com outras pessoas 
etc.,  estiveram  associadas  à  qualidade  de  vida  dos  trabalhadores.  Logo, 
medidas de promoção à saúde do trabalhador e a análise periódica do Índice 
de capacidade para o trabalho e da qualidade de vida são fundamentais para 
os  fatores  que  interferem negativamente  na  qualidade  de  vida  possam ser 
detectadas e tratadas precocemente. Dessa forma, medidas de apoio devem 
ser tomadas para fortalecer uma boa capacidade para o trabalho existente,  
identificando quais características do trabalho e do estilo de vida promovem ou 
arruínam a sua capacidade.
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CONDIÇÃO  PERIODONTAL  DE  USUÁRIOS  DE  DROGAS 
INSTITUCIONALIZADOS 

Periodontal condition of institutionalized drug users

Warli de Brito Ferreira1,2, Wagner Couto Assis3,Marina Ferraz Neves Oliveira4 
Cezar Augusto Casotti5.

RESUMO 
As  drogas  provocam  alterações  na  cavidade  bucal  dos  usuários,  trazendo 
enormes prejuízos à sua saúde bucal destes indivíduos. Este estudo objetivou 
avaliar  a  prevalência  da  doença  periodontal  em  dependentes  de  drogas 
institucionalizados.  A pesquisa  foi  realizada  em centros  de  recuperação  de 
dependentes de drogas situados nos municípios de Barra do Choça, Brejões, 
Jequié e Vitória da Conquista no interior do estado da Bahia. Em local com 
iluminação  natural  adequada,  um  examinador  padronizado  realizou  exame 
clínico da cavidade bucal, com auxílio de espelho clínico e sonda periodontal 
modelo 621 da Organização Mundial  de Saúde (OMS),  onde foi  avaliada a 
condição  periodontal  a  partir  dos  indicadores  clínicos:  sangramento  à 
sondagem,  profundidade  de sondagem,  nível  de  inserção  clinica,  índice  de 
placa e índice gengival. Foram avaliados 70 indivíduos que concordaram em 
participar do estudo, sendo todos do sexo masculino. Os resultados mostram 
que entre os indivíduos analisados 74% (52) apresentavam doença periodontal, 
87%  (61)  sangramento  à  sondagem,  21%  (15)  placa  visível,  46%  (32) 
inflamação gengival leve e 60%(42) apresentava recessão gengival. Conclui-se 
que os dependentes de drogas analisados apresentaram alta prevalência de 
doença,  periodontal,  sangramento  a  sondagem e recessão gengival,  porém 
quanto  ao  índice  de  placa,  os  resultados  demonstram  que  a  maioria  não 
apresentou placa visível e o índice gengival leve foi o mais predominante.
Palavras chave: doença periodontal, epidemiologia, drogadição, saúde bucal. 
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ABSTRACT
The drugs cause various changes in the oral cavity of the users, bringing huge 
losses to the oral health of these individuals. This study aimed to evaluate the 
prevalence  of  periodontal  disease  in  institutionalized  drug  dependent.  The 
survey was conducted in the interior of Bahia in four centers of recovery of drug 
addicts located in the cities of Barra do Choça, Brejões, Jequié and Vitória da 
Conquista. In a location with adequate natural lighting, a standardized examiner 
conducted clinical examination of the oral cavity, with the help of a mirror and 
probe  model  621  of  the  World  Health  Organization  (1972),  where  the 
periodontal  condition  was evaluated from the clinical  indicators:  bleeding on 
probing, probing depth, attachment level clinic, plate index and gingival index. In 
these four centers were evaluated 70 individuals who agreed to participate in 
the study, all male. The results show that 74% (52) individuals had periodontal 
disease, 87% (61) bleeding on probing, 79% (55) showed no visible Board, 46% 
(32)  gingival  inflammation  light  and  60%  (42)  had  Gingival  recession.  It  is 
concluded  that  the  drug  addicts  analyzed  showed  a  high  prevalence  of 
periodontal disease, bleeding and Gingival recession polling, but as the Board 
index (IP), the results show that most did not provide visible card and the IG 
light was the most prevalent. 
Keywords: periodontal  diseases,  epidemiology,  substance-related  disorders, 
oral health.

INTRODUÇÃO 
O estilo de vida ao qual estão sujeitos os usuários de drogas, como os 

hábitos alimentares ruins, a perda da autoestima e mudanças no padrão de 
comportamento acabam contribuindo com o descuido com a higiene geral e 
bucal, podendo atuar como fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
bucais. As principais consequências do uso abusivo de drogas para a saúde 
bucal  são:  xerostomia,   elevado  número  de  dentes  cariados,  perdidos  e 
obturados,  diminuição  do  fluxo  salivar  e  da  capacidade  tampão,  bruxismo, 
halitose, doença periodontal, queilite angular e estomatite (PEDREIRA et al., 
1999; PEREIRA, 2012).

Dentre estes agravos destaca-se a doença periodontal, por ser ela uma 
doença  crônica,  progressiva  e  multifatorial  que  envolve  microorganismos, 
fatores genéticos, ambientais e a resposta do hospedeiro (ALMEIDA; MUSSI, 
2006).  Entre os fatores de risco associados a uma maior prevalência deste 
agravo estão a idade avançada, sexo masculino, presença de biofilme dental e 
o tabagismo (RAGGHIANTI et al., 2004).

Vários  estudos  demonstram  o  poder  de  destruição  acarretado  pelo 
consumo do tabaco na forma de cigarro de papel aos tecidos de suporte dos 
dentes.  (ALBANDAR  et  al.,  2000;  BERGSTRÖM,  2004;  JOHNSON;  HILL, 
2004). Outros estudos sugerem uma possível ligação das drogas ilícitas como 
a doença periodontal, pois estas também são fumadas e entram em contato 
direto com a gengiva e o periodonto assim como o tabaco (THOMSON et al., 
2008; LÓPEZ; BAELUM, 2009).
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Considerando  que  na  literatura  científica  existe  uma  lacuna  de 
conhecimento em relação aos impactos que as drogas ilícitas podem causar 
junto  ao  periodonto  de  usuários  de  drogas,  em  especial  as  ilícitas,  esta 
pesquisa buscou avaliar a prevalência da doença periodontal nesta população.

MÉTODO 
Trata-se de um estudo epidemiológico, de corte transversal, descritivo, 

realizado com homens usuários de drogas lícitas e ilícitas institucionalizados 
em quatro centros de recuperação existentes na região Sudoeste da Bahia. A 
amostra  foi  de  conveniência,  tendo  participado  do  estudo  os  adultos 
institucionalizados que aceitaram o convite para participar do estudo.

Adotou-se como critérios de exclusão os indivíduos que durante a coleta 
de  dados  apresentavam doenças  sistêmicas,  ausência  de  todos  os  dentes 
índices utilizados na avaliação periodontal e aqueles que foram submetidos a 
tratamento periodontal nos últimos três meses.

A coleta dos dados foi realizada nos seguintes centros de recuperação: 
Fazenda  Esperança  no  município  de  Brejões,  Projeto  Desafio  Jovem, 
Comunidade  Terapêutica  Luz  do  Amanhecer  em  Cristo  e  CREAME  no 
município de Vitória da Conquista, COTEFAVE no município de Barra do Choça 
e Ser Livre no município de Jequié.

Inicialmente  os  usuários  de drogas lícitas  e  ilícitas  institucionalizados 
nestes centros de recuperação foram encaminhados a uma sala na qual os 
pesquisadores  explicaram  os  objetivos  da  pesquisa  e  apresentaram  os 
métodos que seriam utilizados durante a coleta dos dados. Em seguida foram 
identificados  aqueles  que  atendiam  aos  critérios  de  inclusão  na  pesquisa, 
sendo estes convidados a participar da pesquisa,  após assinar  o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Depois receberam um questionário 
para verificar os dados sociodemográficos, as noções de saúde geral, higiene 
bucal e uso de drogas. 

Um pesquisador especialista em periodontia realizou a avaliação clínica 
da  cavidade  bucal,  em  um  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 621 da OMS, 
espelho odontológico plano nº4, espátula de madeira e gaze esterilizados. Para 
avaliar  a  doença  periodontal  utilizou-se  os  dentes  índices  propostos  por 
Ramfjord  (16-21-24-36-41-44),  sendo  os  códigos  e  critérios  utilizados  os 
recomendados  para  cada  um dos  índices  periodontais  avaliados.  Em cada 
dente  índice  foram  avaliados  seis  sítios  (mésio-vestibular,  médio-vestibular, 
disto-vestibular  e  mésio-lingual/palatina,  médio-lingual/palatina  e  disto-
lingual/palatina)  para  verificar  a  Profundidade  de  Sondagem,  o  Nível  de 
inserção Clínica, O Sangramento a Sondagem, o Índice de Placa (IP) e o Índice 
Gengival (IG).

Foi  considerado  portador  da  doença  periodontal  o  participante  que 
possuía  ao  menos  um  sítio  com  Profundidade  de  Sondagem  e  Nível  de 
Inserção  Clínica  maior  ou  igual  a  4  mm,  seguindo  o  critério  adotado  pela 
Academia Americana de Periodontia (AAP, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram examinados 70 indivíduos do sexo masculino, com idade entre 18 
e 62 anos, sendo a média de 34,6 (DP =10,0) anos. Destes, 65% (39) não 
completaram o ensino fundamental, 96% (67) revelaram ter o hábito de escovar 
os dentes, sendo que 73% (51) afirmaram escovar 3 ou mais vezes por dia. 
Quanto ao uso do fio dental, 26% (18) afirmaram fazer uso e 30% (21) nunca 
procuraram atendimento odontológico.

Os estudos de (Colodel et al., 2008 e Alves; Nai e Parizi, 2013)  não 
revelaram  qual  metodologia  foi  adotada  para  o  diagnóstico  da  doença 
periodontal, porém seus resultados apresentam alta prevalência entre usuários 
de drogas. 

Entre os usuários de drogas lícitas e ilícitas institucionalizados avaliados 
por este estudo 74% apresentavam doença periodontal,  por possuírem pelo 
menos um sítio com Profundidade de Sondagem e Nível de inserção clínica 
maior ou igual a 4 mm, 87% apresentaram sangramento gengival à sondagem, 
21% apresentaram placa, 46% apresentaram inflamação gengival leve (IG1) e 
60% recessão gengival, conforme descrito na tabela 1.

Corroborando com estes achados identificamos o estudo de Colodel et 
al (2008) que identificou prevalência de 73% da doença periodontal ao avaliar a 
condição periodontal de 22 indivíduos usuários de drogas e de Albini (2013) 
que identificou prevalência de 71% ao avaliar 137 usuários de drogas ilícitas 
institucionalizados  com  média  de  idade  de  30,1  anos.  Alves,  Nai  e  Parizi, 
(2013) ao avaliar 60 dependentes químicos de ambos os sexos em tratamento 
em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II AD) de duas cidades do interior 
do estado de São Paulo, identificaram prevalência de doença periodontal de 
67%.

A baixa escolaridade é comum entre usuários de drogas (FERREIRA 
FILHO et al., 2003; DUIALIBI et al., 2008 apud ALBINI, 2013) e no presente 
estudo 65% dos dependentes não tinham concluído o ensino fundamental. Isto 
revela o baixo grau de instrução da população, o que pode contribuir com a 
piora das condições de saúde bucal. 

Na tabela 2, observou-se uma pequena porção de indivíduos com placa, 
sendo que apenas 14% apresentou leve acúmulo de placa (IP1). Quanto ao 
índice Gengival (IG), a grande maioria apresentou inflamação, onde apenas 33 
%  dos  indivíduos  apresentaram  uma  boa  condição  gengival.  Resultados 
diferentes quanto ao acúmulo de placa foram encontrados por Albini (2013), 
onde o acúmulo de placa leve e moderado (IP1 e IP2) atingiu 85% da amostra. 
Já  quanto  ao  índice  gengival,  prevaleceu  a  inflamação  moderada  (IG2), 
enquanto  o  presente  estudo  apresentou  maior  prevalência  de  inflamação 
gengival leve (IG1).

As complicações odontológicas específicas do uso de drogas incluem 
também  cárie  excessiva  e  distúrbios  periodontais  de  rápida  evolução,  que 
podem  estar  relacionados  com  deficiências  nutricionais  e  negligência  da 
higiene pessoal (PÉRET; BONATO, 2008; GUPTA et al.,  2012 apud ALVES; 
NAI; PARIZI, 2013).

CONCLUSÃO
Conclui-se que os dependentes de drogas analisados apresentaram alta 
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prevalência  de  doença  periodontal,  sangramento  a  sondagem  e  recessão 
gengival, porém quanto ao índice de placa (IP), os resultados demonstram que 
a maioria não apresentou placa visível e o IG leve foi o mais predominante.
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TABELA  1.  Condição  periodontal,  sangramento  a  sondagem  e  recessão 
gengival em usuários de drogas institucionalizados.
Condição avaliada % sadios % doentes Total 
Situação periodontal 26% 74% 70
Recessão gengival 40% 60% 70
Sangramento a sondagem 13% 87% 70

TABELA 2. Valores  do  índice  de  placa  (IP)  e  do  índice  gengival  (IG)  em 
usuários de drogas institucionalizados de acordo com os critérios de Silness & 
Löe (1964) e Löe & Silness (1963).

Índice Critério de 
diagnóstico

nº % Condição

Placa Grau 0 55 79% Sem placa
Grau 1 10 14% Placa leve
Grau 2 01 1% Placa moderada
Grau 3 04 6% Placa Severa

Gengival Grau 0 23 33% Sem inflamação
Grau 1 32 46% Inflamação leve
Grau 2 09 13% Inflamação 

moderada
Grau 3 06 8% Inflamação severa
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Os estudos de gênero e empreendedorismo feminino: uma análise das 
publicações

Robson Amaral Santos, Almiralva Ferraz Gomes

RESUMO
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A quantidade de estudos de gênero e empreendedorismo feminino revelou-se 
pequena e seu número caiu no último ano nas bases pesquisadas no presente 
trabalho. Dessa forma, este trabalho buscou analisar as produções publicadas 
nos Anais do Encontro Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração, do  Encontro de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de 
Pequenas Empresas e no banco de dados da Base SCIELO, no período de 
2011-2014.  Para  tanto,  adotou-se  tratamento  qual  quantitativo  aos  dados 
coletados,  uma  vez  que,  além de  mapear  os  artigos  por  ano,  gênero  dos 
autores, meio de publicação e localização geográfica da produção, procurou-se 
compreender os temas mais pesquisados da área. Os resultados mostram que 
as publicações estão em sua maioria nas Regiões Sul e Sudeste do país e que 
as  mulheres  têm  cada  vez  mais  conquistado  seu  espaço  no  mercado  de 
trabalho deixando de lado o preconceito de que o sucesso profissional está 
mais presente na trajetória laboral do homem.

Palavras chave: Gênero, Empreendedorismo feminino, Mulher

ABSTRACT

The amount  of  gender  studies  and women's  entrepreneurship  proved to  be 
small and their number fell last year on the basis surveyed in this study. Thus, 
this study aimed to analyze the productions published in the Proceedings of the 
Meeting  National  Association  of  Graduate  Studies  and  Research  in 
Administration,  the meeting Studies in Entrepreneurship and Small  Business 
Management and database of SCIELO Base in the period 2011- 2014. To this 
end, we adopted treatment which quantitative data collected, since in addition to 
map the articles by year, genre authors, means of publication and geographic 
location of production, we tried to understand the most searched topics in the 
area.  The  results  show  that  the  publications  are  mostly  in  the  South  and 
Southeast  of  the  country  and  that  women  have  increasingly  conquered  its 
space in the labor market leaving aside the prejudice that professional success 
is more present in the labor history of man.

Keyword: Gender, Female entrepreneurship, Women.

* INTRODUÇÃO
O estudo das mulheres tem ganhado destaque nas pesquisas, apesar de 

o número de pesquisas ainda ser pequeno se comparado a outras temáticas da 
área de Ciências Sociais Aplicadas. Além disso, quando o objeto do estudo é o 
empreendimento gerido por mulheres, esse número cai ainda mais. No entanto, 
elas são as que mais pesquisam ou colaboram com os estudos sobre elas 
mesmas, de acordo com o levantamento realizado no presente projeto.

Os estudos em gênero, por exemplo, ora desmitificam que as mulheres 
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nascem para cuidado de casa, filhos e marido, não necessariamente nessa 
ordem,  ora  buscam  entender  o  processo  de  escolha  de  sua  carreira.  As 
pesquisas em empresas geridas por mulheres, mesmo com seu número mais 
reduzido que o de relações de gênero propriamente dito, revelam que a mulher 
tem buscado se profissionalizar ao invés de limitar-se às atividades da esfera 
privada, ou seja, um dos principais motivos para abrir um empreendimento é 
justamente o não contentamento com simples tarefa de cuidadora do lar.

* MATERIAL E MÉTODOS 
Para alcançar o objetivo de revisar a literatura produzida nacionalmente 

no  período  de  2011  a  2104,  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 filtrasse com melhor precisão 
os dados para a pesquisa. Assim, foram levantadas 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:   Barreiras enfrentadas pelas  mulheres,  Estratégias 
adotadas  por  mulheres,  Poder,  Estudo  das  Relações  de  Gênero,  Perfil  
Comportamental e Carreira.

* RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como  já  foi  demonstrado  por  outros  autores  (FERREIRA;  NUNES; 

KLUMB, 2013), a maioria das publicações concentra-se nas Regiões Sul (9) e 
Sudeste do País (17) das 29 publicações analisadas. Identificaram-se então 
apenas duas publicações no Nordeste. Vale salientar que uma publicação era 
de autoria australiana. Como já afirmado por Lima (2014), as mulheres lideram 
com número de artigos publicados,14 no total, enquanto os homens têm 3. No 
entanto,  de  autoria  feminina  e  masculina  em uma  mesma produção  foram 
identificados 12 artigos. Os artigos publicados em Anais totalizaram 82,7% das 
publicações enquanto os demais (17,3%) foram publicados em periódicos. O 
Encontro  Nacional  da  Associação  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  em 
Administração lidera o ranking de artigos com 20 deles, seguida pelas revistas 
(5) e o Encontro de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 
Empresas com os 4 restantes, das categorias analisadas no presente resumo. 
Do período analisado, o ano de 2011 foi o que obteve a menor produção de 
artigos  das  categorias  analisadas.  Quanto  à  abordagem das  pesquisas,  17 
delas são de caráter qualitativo e 11 quantitativo e, por fim, somente 1 é mista. 

A categoria “Barreiras enfrentadas por mulheres” reúne os artigos que 
tratam dos desafios enfrentados pelas mulheres ao abrir  o  próprio negócio. 
Dentre os principais empecilhos encontrados estão: o preconceito de ser um 
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empreendimento gerido por mulher e/ou sentimento de culpa na terceirização 
de “suas” atividades domésticas, principalmente, cuidado com os filhos.

Em  “Estratégias  adotadas  por  mulheres”,  os  autores  pesquisam  as 
técnicas  das  empresárias  para  manter  sua  organização  em  pleno 
funcionamento. Verificou-se que essas mulheres não priorizam o alto retorno 
financeiro,  pois  acreditam que  este  será  resultado  de  ações  em que  suas 
habilidades  propiciarão  um  ambiente  amistoso  e  de  participação  dos 
colaboradores, ou seja, elas defendem que possuem competências que torna 
seu modo de gerir diferente do modo masculino.

A categoria “Poder” engloba os artigos que tratam de como as mulheres 
governam seus subordinados e/ou como eles percebem a sua liderança e seu 
empoderamento.  Assim como em “Estratégias”,  as  mulheres  não  assumem 
perfil masculino para liderar, apesar de ainda estarem sujeitas a subordinação 
masculina.  Contudo,  apesar  do  desafio  de  mostrarem  sua  capacidade  de 
assumir  altos  cargos  hierárquicos  e  provarem  sua  eficiência  por  serem 
mulheres, as pesquisadas sentem-se satisfeitas e percebem sucesso em seus 
negócios.

“Pesquisas em Relações de Gênero” é a categoria em que os trabalhos 
frisam a condição de subordinação da mulher ao homem. A maioria dos artigos 
é  de  abordagem  quantitativa  e  mapeiam  as  publicações  nacional  e 
internacionalmente sobre o tema, como também revelam que as mulheres são 
as  que  mais  pesquisam.  Além  do  mais,  pesquisas  revelam  a  crescente 
participação da mulher nos centros administrativos, apesar do teto de vidro, 
mas o número de publicações ainda é pouca quando comparada com o exterior 
do pais.

“Comportamento de consumo” apresenta o resultado de pesquisas que 
tentam identificar  padrões  de  comportamento  de  acordo  com o  gênero  do 
sujeito. No entanto, enquanto o gênero pareceu ser determinante na compra de 
carros,  não  foi  possível  encontrar  relação  entre o  gênero  e  o  perfil 
metacognitivo  de  profissionais  empreendedores  e  de  estudantes  de 
Administração.

Os artigos classificados em “Carreira” refletem as pesquisas que buscam 
tanto identificar a percepção de sucesso na carreira profissional feminina, como 
também mencionar o que suas empresas fazem (se fazem) para garantir esse 
sucesso. De forma geral, as mulheres direcionam suas carreiras através de 
experiências de vida, ou seja, elas lutam contra os estereótipos de gênero e 
afirmam sua feminilidade, além de buscarem trabalhar no que gostam.

* CONCLUSÕES 
Sendo assim, além de já ser reduzido o número de publicações na área 

em questão ainda houve uma queda nesse número no ano de 2013, o que 
revela o pouco interesse de pesquisas que busquem entender o desafio do 
empreendimento feminino e dos estudos sobre as relações de gênero. Quanto 
às análises qualitativas, percebe-se que as mulheres têm sido reconhecidas 
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profissionalmente, além de demarcarem sua feminilidade. Isso demostra que 
podem competir de forma igual com os homens.
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ENGENHARIAS

Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Catolé Grande.

Larissa  Dias  Rebouças,  Flávia  Mariani  Barros,  Danilo  Paulúcio  da  SilvaJhones  da  Silva 
Amorim, Alisson Silva, Daniel Pedro Silva Cardoso, Filipe Leal Rangel, Lídia Raíza Sousa Lima 
Chaves Trindade, Nicole Lopes Bento, Romário Oliveira de Santana.

Resumo:  O objetivo do trabalho foi  a  caracterização morfométrica  da bacia 
hidrográfica  do  rio  Catolé  Grande.  Para  isso,  utilizou-se  dados SRTM para 
gerar o Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC) na 
escala 1:250.000 em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
A  partir  do  MDEHC,  calculou-se  vários  índices  morfométricos.  A área  de 
drenagem encontrada foi de 3127,96 Km² e o perímetro de 345,04 Km. A bacia 
do rio Catolé Grande mostrou-se baixa tendência à ocorrência de enchentes, 
com  coeficiente  de  compacidade  igual  a  1,73,  fator  de  forma  de  0,28  e 
densidade de drenagem para a bacia de 0,26 Km/Km². A bacia possui formato 
irregular,  alongado,  indicando que a precipitação pluviométrica sobre ela  se 
distribui em pontos diferentes e há pouca influência da intensidade das chuvas.

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, enchente, morfometria.

MORPHOMETRIC CHARACTERIZATION OF CATOLÉ GRANDE RIVER 
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WATERSHED

Abstract: The objective of this work was the morphometric characterization of 
the  Catolé  Grande  watershed.  For  this,  we  used  to  generate  the  Digital 
Elevation  Model  hydrologically  consistent  (MDEHC),  data  SRTM  at  the  1: 
250,000  in  Geographic  Information  System  (GIS).  From  the  MDEHC,  we 
calculated  several  morphometric  indices.  The  drainage  area  found  was  of 
3127.96 Km2 and the perimeter of 345.04 Km. The river basin Catolé Grande 
was low tendency for the occurrence of floods, with compactness coefficient of 
1.73, form factor 0.28 and drainage density for the basin of 0.26 Km /Km². The 
basin has irregular, elongated shape, indicating that rainfall over it is distributed 
at different points and there is little influence on the intensity of the rains.

Keywords:Watershed, flood, morphometry.

* Introdução
O termo bacia hidrográfica é usado na caracterização de uma área definida 
topograficamente,  drenada por  um rio  principal  e seus afluentes,  em que a 
delimitação  é  feita  a  partir  de  um  divisor  topográfico.  Considera-se 
principalmente o fator de drenagem interna da bacia, pois a entrada de água, a 
formação e ação de seus cursos alteram significamente a paisagem terrestre 
(Christofoletti, 1979).  
É  importante  utilizar  métodos  quantitativos  para  estudar  as  características 
físicas  das  bacias  hidrográficas.  Segundo  Villela  e  Mattos  (1975),  as 
características  morfométricas  de  uma  bacia  são  elementos  relevantes  para 
avaliação de seu comportamento hidrológico, quando são comparados com os 
dados hidrológicos já existentes. Assim, é possível determinar de forma indireta 
os valores hidrológicos em locais nos quais há poucos ou nenhum dado.
Inicia-se o exame da bacia hidrográfica pelo uso de geoprocessamento, para a 
delimitação  automática  da  bacia,  sendo  o  próximo  procedimento  medir  e 
analisar morfometricamente a superfície desta. Para CARDOSO et al. (2006), a 
delimitação automática da bacia por meio de um Modelo Digital de Elevação 
Hidrologicamente Consistente (MDEHC) aumenta a acurácia dos resultados, 
pois  este  reproduz  com precisão  o  escoamento  dos cursos  d’água  que se 
originam em qualquer ponto da bacia e confirma que este escoamento afluirá 
para a hidrografia, e que a hidrografia afluirá para a sua foz.
Empregou-se neste trabalho o método da análise morfométrica para a bacia do 
rio Catolé Grande, com o objetivo determinar a morfometria e a abrangência da 
dinâmica ambiental associada a tais características.

* Material e Métodos
A bacia hidrográfica em questão se insere na bacia hidrográfica do rio Pardo. O 
rio Catolé Grande abrange parte da região Sudoeste do estado da Bahia. Ele 
nasce no município de Vitória da Conquista e escoa pelo rio Pardo, no sentido 
NO-SE. O local do presente estudo está a jusante do município de Itapetinga.   
Primeiramente,  a  partir  da  base  de  dados  da  EMBRAPA,  adquiriu-se  as 
imagens  Shuttle  Radar  TopographyMission (SRTM)  1:250.000  e  as  cartas 
topográficas:  SD-24Y-A,  SD-24Y-B,  SD-24Y-C  e  SD-24Y-D,  para  o  uso  do 
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Modelo Digital de Elevação (MDE). O  software que gerou esse modelo foi o 
ArcGIS  10.1®.  Em  seguida,  realizou-se  o  processamento  dos  dados  de 
drenagem,  de  forma  individual,  corrigiu-se  as  depressões  do  terreno  e 
determinou-se  as  direções  de  fluxo  e  fluxo  acumulado,  para  a  geração  do 
Modelo Digital de Elevação Hidrologicamente Consistente (MDEHC).
Por  meio  de rotinas  computacionais,  encontrou-se  a  área  de  drenagem da 
bacia, os perímetros e comprimentos da bacia e dos cursos d’água. Com a 
delimitação da bacia, obteve-se as variáveis morfométricas: Área da bacia (A), 
Coeficiente  de  compacidade  (Kc),  Comprimento  axial  da  bacia  (Laxial), 
Comprimento do ponto mais remoto até a foz, Comprimento do rio principal, 
Comprimento total da rede de drenagem, Densidade de drenagem (Dd), Fator 
de forma (F), Número de bacias de contribuição (N), Ordenação dos cursos 
d’água e o Perímetro da bacia (P).
O Coeficiente de Compacidade, segundo Villela e Mattos (1975), é um número 
adimensional que a depender da forma da bacia, indicará sua susceptibilidade 
a enchentes. Valores próximos ou iguais a 1 significam alta probabilidade de 
enchentes, valores maiores, baixa probabilidade de enchentes.

Este valor é obtido por meio da equação acima em que Kc corresponde ao 
coeficiente de compacidade, P ao perímetro (m) e A, área de drenagem (m2).
Para o Fator de Forma, Villela e Mattos (1975) afirmam que uma bacia com 
fator de forma baixo tem baixa possibilidade para a ocorrência de enchentes do 
que outra de mesmo tamanho, mas que possua o fator de forma superior.

Na equação acima, F é o fator de forma, A é a área de drenagem (m2) e L o 
comprimento axial da bacia (m). 
A Densidade de Drenagem, indica a eficiência de drenagem da bacia. Para 
Villela  e  Mattos  (1975),  uma bacia é  pobremente drenada quando o índice 
Densidade de drenagem é menor que 0,5 Km/Km²; entre 0,5 e 3,0 Km/Km², a 
bacia é mediamente drenada e quando o valor é maior que 3,0 Km/Km², a 
bacia é classificada como ricamente drenada.

Nesta  equação,  Ddé  variável  Densidade  de  drenagem  (Km/Km2),  Lté  o 
somatório do comprimento de todos os canais (Km) e A é a área de drenagem 
(Km2). 

* Resultados e Discussão

Na Figura 1 está apresentada a delimitação da bacia de drenagem obtida no 
software utilizado. 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CATOLÉ GRANDE
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FIGURA 1 – Delimitação originada em ambiente SIG da bacia hidrográfica do rio Catolé 
Grande.

Na Tabela 1 estão apresentados os parâmetros de caracterização morfométrica 
da bacia hidrográfica do rio Catolé Grande.
A área de drenagem encontrada na bacia foi de 3127,96 Km² e seu perímetro,  
de 345,04 Km. De acordo com os resultados,  pode-se afirmar que a bacia 
hidrográfica do rio Catolé Grande se apresenta pouco suscetível a enchentes 
em condições normais de precipitação, devido o Coeficiente de Compacidade 
apresentar o valor maior que a unidade (1,73) eo seu Fator de forma, mostrar  
um valor baixo (0,28). Portanto, a bacia demonstra ter uma tendência para o 
formato alongado.
A Densidade  de  drenagem encontrada  na  bacia  hidrográfica  do  rio  Catolé 
Grande foi de 0,26 Km/Km2. De acordo com Villela e Mattos (1975), esse índice 
quando  menor  que  0,5  Km/Km2 indica  uma  bacia  com  capacidade  de 
drenagem pobre.
Segundo a metodologia de Strahler,  a drenagem da bacia é avaliada como 
sendo de quarta  ordem,  indicando que o  sistema de drenagem tem pouca 
ramificação, em comparação com sua área.

TABELA 1 – Parâmetros de caracterização morfométrica da bacia hidrográfica 
do rio catolé Grande. 

Parâmetros Morfométricos Valores
Área da bacia 3127,96 Km²
Coeficiente de compacidade 1,73
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Comprimento axial da bacia 106,05 Km
Comprimento do ponto mais remoto até a 
foz

179,881 Km

Comprimento do rio principal 174,32 Km
Comprimento do ponto mais remoto até a 
foz

179,881 Km

Comprimento total da rede de drenagem 810,86 Km
Densidade de drenagem 0,26 Km/Km²
Fator de forma 0,28
Número de bacias de contribuição 207
Ordenação dos cursos d’água 1ª a 4ª Ordem
Perímetro da bacia 345,04 Km

* Conclusões
De acordo com a interpretação dos resultados, conclui-se que os parâmetros 
morfométricos apontam para uma bacia de formato irregular, alongado, com 
sistema  de  drenagem  pouco  ramificado,  evidenciando  pouca  tendência  a 
enchentes, exceto em ocorrências anormais de precipitação.  
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LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

O  PAPEL  DA  PROSÓDIA  NA  INTERPRETAÇÃO  DA  NOTÍCIA  NA 
TELEVISÃO: ESTUDO FONÉTICO-ACÚSTICO38

Carmina Borges RODRIGUES39, Vera PACHECO40, Marian OLIVEIRA41

RESUMO

No telejornalismo as notícias são emitidas para o público através do vídeo, que 
alia  som e imagem. O presente estudo pretende analisar se a enunciação dessas 
notícias  podem ajudar  o telespectador  a compreender  as  informações contidas  na 

38  Pesquisa financiada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

39  Estudante de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela 
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notícia  telejornalística  através de ênfases  em trechos específicos  da fala  no texto 
jornalístico. Pode interessar a estudiosos de comunicação, mídia, fonética e prosódia.

PALAVRAS-CHAVE: análise acústica, jornalismo, prosódia, telejornalismo.

THE ROLE OF PROSODY IN THE NEWS INTERPRETATION ON 
TELEVISION: ACOUSTIC-PHONETIC STUDY

ABSTRACT

In telejournalism, news are issued to the public through video, which combines 
sound and image. This study aims to examine if the enunciation of those news can 
help the viewer to understand the information contained in telejournalism news through 
emphasis on specific parts of speech in the journalistic text. It may interest the scholars 
of communication, media, phonetics and prosody.

KEYOWORDS: acoustic analysis, journalism, prosody, telejournalism.

INTRODUÇÃO

Os  jornalistas  em  formação  superior,  nas  disciplinas  de  telejornalismo, 
aprendem a anunciar/introduzir (como âncoras) ou apresentar (como repórteres) as 
notícias e matérias de uma forma padronizada, desde a aparência, até a velocidade e 
entonação da fala. Em algumas escolas de jornalismo são ensinadas técnicas vocais, 
como os aquecimentos feitos por  cantores e atores,  mas não é comum estudar  a 
recepção da notícia pelos telespectadores,  bem como a maneira como a notícia é 
apresentada ajuda ou não quem assiste à notícia a fixar as informações.

Cotes  (2008,  p.  50)  afirma  que  “durante  a  narração  de  um  jornalista, 
sequências de fala com pausa ajudam o ouvinte a organizar o pensamento e entender 
as informações” e buscamos através dessa pesquisa, conferir se, além das pausas, 
trechos com ênfase também podem auxiliar nessa compreensão.

Perguntamos  se  diferentes  realizações  prosódicas,  como  a  enunciação  do 
texto  da  notícia  pode  interferir  na  compreensão  da  matéria  jornalística?  Assim, 
avaliamos  a  forma  como  a  notícia  é  passada  pelo  jornalista  e  como  isso  pode 
aumentar ou diminuir a compreensão do conteúdo transmitido.

MATERIAL E MÉTODOS

Para nosso estudo escolhemos analisar os jornais de uma mesma emissora 
porque,  apesar  de  serem  produzidos  pela  mesma  empresa  de  comunicação,  há 
diferenças de público, formato e temática. Essas diferenças definem que as coberturas 
de um mesmo caso não são completamente uniformes. A emissora escolhida foi a 
Rede  Globo  e  os  telejornais  foram  os  quatro  diários  –  Bom  dia  Brasil,  Jornal 
Hoje,Jornal Nacional e Jornal da Globo. Após seleção dos jornais, traçamos um breve 
perfil e histórico de cada um dos telejornais.

Primeiramente foram selecionados quatro casos, dois de cobertura nacional e 
dois  de  cobertura  internacional.  Após  a  observação  de  que  as  coberturas 
internacionais estavam muito uniformes, por serem feitas através de correspondentes, 
ou seja, o mesmo repórter trazendo as mesmas informações para todos os jornais, 
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além de trechos gravados e repetidos em todas as reportagens, essas reportagens de 
casos internacionais foram descartadas, mantendo as duas coberturas nacionais, de 
dois casos diferentes. O primeiro caso, da soltura de 11 dos presos na operação Lava-
Jato, recebeu a cobertura dos quatro jornais da Globo (Bom dia Brasil, Jornal Hoje, 
Jornal Nacional e Jornal da Globo). O segundo, que trata do conflito entre famílias de 
sem-teto  e  Policiais  Militares  em  São  Paulo,  que recebeu  cobertura  de  três  dos 
telejornais, exceto do Jornal da Globo. No total sete vídeos foram estudados, todos 
disponíveis  no  site  da  Globo  (www.globo.com)  e  baixados  através  do  Internet 
Download Manager. 

Após a escolha dos telejornais e dos casos, observamos a cobertura que cada 
um dos telejornais deu para as situações abordadas, realçando ênfases e observando 
gestos e imagens usadas para cobrir os textos. A partir da observação das ênfases 
encontradas  através  da  minha  percepção  como  estudante  de  jornalismo  e 
telespectadora,  foram  elaborados  os  questionários  para  analisar  a  recepção  no 
público. Os questionários são formados por quatro perguntas para cada uma das sete 
coberturas, questões relacionadas aos trechos com ou sem ênfase, e duas questões 
que  abordavam todas as  coberturas  de um mesmo caso.  Os  questionários foram 
aplicados a cinco sujeitos,  estudantes de jornalismo ou graduandos/graduados em 
outros cursos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os principais dados presentes nos perfis de cada telejornal, destacamos 
que o “Bom dia Brasil”, transmitido nas manhãs de segunda a sexta desde 1983, tem 
duração de 90 minutos e suas principais temáticas são política e economia. O “Jornal 
Hoje”, o jornal de meio-dia da Globo, tem o formato mais descontraído e dura apenas 
40  minutos,  vai  ao  ar  de  segunda  a  sábado  e  é  exibido  há  44  anos.  O  “Jornal 
Nacional”, que é exibido de segunda a sábado e cada edição dura 40 minutos. Desde 
a sua estreia  -  em 1969 -  até  hoje  o  jornal  esteve no horário  nobre  da televisão 
brasileira. O formato do jornal é o mais diversificado da programação do canal, exibe 
notícias do país e do mundo, traz política, economia, previsão do tempo, esporte e 
eventualmente exibe séries especiais e entrevistas ao vivo e o “Jornal da Globo”, no ar 
há 48 anos, tem duração de  30 minutos e é exibido de segunda a sexta, com horários 
variados de acordo com a programação de cada dia, mas sempre no final da noite. 
Esse jornal apresenta notícias do país e do mundo, análises críticas principalmente 
sobre política e economia, matérias sobre cultura e resumos sobre esporte. 

As  respostas  dos  questionários  demonstraram  que  as  ênfases  conferiam 
efeitos sobre os sujeitos. Dentre 140 respostas avaliadas (28 questões específicas e 5 
sujeitos respondendo a cada uma delas),  72,85% dessas respostas correspondiam 
com o que se configurava como correto, sendo que dentre essas respostas, apenas 
13,72%  não  apresentavam  exatidão,  ou  seja,  respostas  que  em  seu  conteúdo 
conferiam com o que era correto, mas ditas com outras palavras. 

CONCLUSÕES

A princípio, pudemos observar, através dos dados obtidos com a aplicação dos 
questionários que os telespectadores recuperam melhor dados emitidos através de 
falas  com ênfase.   Para  o  telejornalismo,  a  escolha  de  quais  trechos  devem ser 
enfatizados pode se tornar um recurso para que a notícia como um todo seja bem 
compreendida e fixada.
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RESUMO:

A classe de palavras denominada conjunção, a qual o conectivo “e” pertence 
não dispõe de definições e delimitações bem fundamentadas, tal qual a dos 
marcadores discursivos. O estudo da multifuncionalidade desse conectivo que 
perpassa pelas duas classes na construção do discurso poderá contribuir para 
a  compreensão  de  ambas.  Com  base  no  livro  Pesquisas  em  Gramática  
Funcional,  de Erotilde Goreti Pezzatti, esse estudo, pautado no contexto dos 
desenvolvimentos recentes da Gramática Funcional que parte da análise, não 
do plano das sentenças, mas do âmbito do discurso, pretende constatar que o 
fenômeno  linguístico  ocorre  também  na  fala  dos  nativos  de  Vitória  da 
Conquista.
Palavras-chave:

CONNECTIVE "E” AND ITS VARIOUS FUNCTIONS IN THE ORGANIZATION 

OF SPEECH

ABSTRACT: The  word  class  called  conjunction,  which  the  connective  "e" 
belongs does not have a well-founded definitions and boundaries, as occurs 
with  of  discourse markers.  The study of  multifunctionality  of  this  connective 
running through the two classes in the construction of discourse may contribute 
to  the understanding of  both.  Based on the book  Pesquisas em Gramática  
Funcional,  by  Erotilde  Goreti  Pezzatti,  This  study,  based  on  the  context  of 
recent developments in Functional Grammar that part of the analysis, not the 
plan of the sentences, but the scope of the speech, intents to observe that the 
linguistic phenomenon also occurs in the speech of Vitoria da Conquista native.

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
251

mailto:adavgvstvm@gmail.com
mailto:eniraroberth@gmail.com


XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

Keywords:

Introdução

Apesar  de  existirem  vários  trabalhos  realizados  sobre  “e”,  a  grande 

maioria dos pesquisadores se voltou para o papel do conectivo na organização 

inter e intrassentecial, no âmbito dos estudos sobre a classe das conjunções e 

outros  focaram em  procedimentos  discursivos  mais  amplos  no  interior  dos 

estudos sobre marcadores discursivos, porém, não há nenhum que se dedique 

a toda multifuncionalidade e que considere os mais diversos usos do conectivo 

dentro  de  uma  mesma  concepção  de  discurso.  Já  que  o  conectivo 

desempenha grande variedade de funções na organização do discurso e opera 

em diferentes componentes,  níveis  e  camadas de representação linguística, 

será  necessário  olhar  para o discurso  em toda sua extensão,  tanto  para a 

organização das orações e sentenças quanto para a organização dos grupos e 

sentenças que formam as diferentes unidades em que o discurso se segmenta 

e,  em  cada  nível,  considerar  as  determinações  sintáticas,  semânticas  e 

pragmáticas  da  língua.  Diante  dessas  constatações,  no  presente  trabalho, 

analisamos  os  dados  de  falantes  naturais  de  Vitória  da  Conquista  para 

constatar que, no vernáculo dessa comunidade, estão presentes ocorrências 

do conectivo “e” e como tal conectivo funciona  na construção e organização do 

discurso.

Materiais e Métodos

Alguns autores vêm o discurso como uma composição estruturada de 

constituintes linguísticos (morfemas, orações, sentenças), que estão a serviço 

de  sua  organização,  independente  de  sua  estrutura  ser  autônoma  ou 

determinada por outros fatores. O conectivo estudado neste artigo parece ter 

uma  grande  variedade  de  funções  na  organização  do  discurso.  Segundo 

alguns estudos, o conectivo “e” irá se enquadrar em duas classificações: ora 

aparece nos discursos funcionando como conjunção, ora aparece funcionando 

como marcador discursivo. Em ambas as classes, a atuação do “e” ainda não 

dispõe de definições e delimitações bem fundamentadas, tendo em vista que 

não  existem  critérios  mais  rígidos  que  estabeleçam  a  relação  entre  estas 
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funções. A grande questão colocada pela pesquisadora Pezatti(2009), em seu 

livro Pesquisas em Gramática Funcional  sobre tal questão, é ,se nesse meio 

de interação social, que é a língua, o que ocorre são vários usos de ‘e’, sendo o 

mesmo  item  linguístico  que  exerce  diferentes  funções  ao  longo  de  toda  a 

extensão do discurso, ou se existem dois mecanismos diferentes, um atuando 

na organização sentencial e outro na articulação discursiva mais ampla.

Nessa  análise,  serão  levados  em  conta  alguns  fatores  como 

intencionalidade,  visto  que  a  intenção  comunicativa  do  falante  reflete 

diretamente na estrutura do discurso, que, por sua vez, é produzido com base 

na informação pragmática completa desse falante.  Portanto,  não é possível 

alcançar a total compreensão se ignorarmos a estrutura e analisarmos apenas 

o conteúdo de um discurso, assim como analisar apenas a estrutura, ou sintaxe 

deste sem analisar o que está sendo transmitido ou a ação que é realizada, 

“[...]  e  sem  também  ver  tais  propriedades  como  realizações  conjuntas  do 

falante e do ouvinte,  não podemos avançar  muito  na compreensão de que 

qualidades  distinguem o  discurso  de  uma coleção  ocasional  de  sentenças, 

proposições ou ações.” (PEZATTI, 2009,p.262)

Além da análise de textos teóricos como Pezatti  (2009),  foram feitas, 

durante pesquisa, transcrições de entrevistas com pessoas naturais de Vitória 

da  Conquista  que  possuem  português  culto  (mais  de  onze  anos  de 

escolaridade) e português popular (menos de cinco anos de escolaridade) para 

fundamentar  os  estudos sobre  o  conectivo  “e”  e  suas variadas funções na 

construção  do  discurso.  Nesses  corpora,  foi  possível  constatarmos  que  o 

fenômeno  linguístico  estava  realmente  acontecendo  também  na  fala  nos 

nativos de Vitória da Conquista.

Exemplos retirados do corpus

* “(...)  a gente jogava pião, essas coisas, né? E hoje não, hoje as crianças 

vão mais pros eletrônicos, né? (...)” (F.L.M.)

* “(...)  eu  ach’ porque  é  tranquilo,  assim  e...  todo  mundo  amigável,  a 

vizinhança legal, eu acho, eu acho bem massa (...)” (F.L. M.)

* “Justamente, desde pequeno, todo ano tem São João aí a gente acaba 
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acostumado e aí.. eu gosto...” (F. L. M.)

* “(...) Meus estudos, meu material, tinha que mantê meu transporte e 
minha mãe me ajudava com uma parte , e eu tinha que trabalhá e 
arrumá outro, aí depois eu terminei, eu tive que sair no emprego, porque 
a... a... empresa me mudô de local tal e ia dificultá tive que sair do 
emprego, aí num... a gente foi mantendo, até onde pode, aí depois... 
também eu num tava gostando muito do  curso então, aí estudei um ano 
e parei.” (F. L. M.) 

Podemos  observar  nesses  exemplos  o  uso  de  “e”  não  para  ligar  o 

enunciado que introduz ao imediatamente anterior, mas adicioná-lo a todo o 

bloco  discursivo  precedente.  O  enunciado  adicionado  se  torna  mais  uma 

informação necessária para construir a informação, tal qual o uso do conectivo 

para a construção do enunciado. O uso de “e” parece estratégico em muitos 

casos,  principalmente  quando  precedido  de  um  alongamento  de  vogal  ou 

pausa. É diferente do que ocorre nos exemplos (5) e (6) a seguir:

* “(...) eu falo e repito: Conquista é a cidade” (F. L. M.)
* “você acha o estudo interessante e importante?” (F. L. M.)

Já  nesses  exemplos  percebemos  que  “e”  está  funcionando  como 

conjunção, ou seja, ligando duas informações diferentes. Em (5) temos dois 

verbos: falar e repetir, duas ações que o falante pretende realizar. Em (6) temos 

dois adjetivos para a palavra “estudo”. O falante quer saber se seu interlocutor 

concorda que o estudo pode ser tanto uma coisa quanto a outra.

Conclusão:

Por  meio  dessa  pesquisa  em  que  utilizamos  exemplos  retirados  do 

corpus de  Vitória  da  Conquista,  com uma análise  pautada  nos  estudos da 

Gramática Funcional foi possível constatar a multifuncionalidade do conectivo 

“e”  na organização do discurso,  contribuindo para o estudo das classes de 

conjunção e marcador discursivo. 
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CORRUPÇÃO POLÍTICA,   AUTOPOIESE E ALOPOIESE NOS SISTEMAS 
POLÍTICO E JURÍDICO NO BRASIL42
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Maressa Kellen Soares Ferraz46, Vítor Fonseca-Nunes47, Maria da Conceição Fonseca-Silva48

RESUMO
A pesquisa que originou este trabalho teve como objetivo, à luz da teoria dos 
sistemas luhmanniana investigar  como se relacionam o sistema jurídico,  de 
onde  emana  o  direito  positivo,  e  o  sistema  político,  de  onde  desponta  a 
atividade  política,  no  controle  da  corrupção  política  no  Brasil,  visto  a 
necessidade  de  exigências  excessivas  do  direito  positivo  em  relação  ao 
exercício da política dentro de um contexto de ética de responsabilidade
Palavras-chave: Corrupção política, memória, teoria dos Sistemas.

MEMORY,  CORRUPTION  POLICY,  AUTOPIOESE  AND  ALOPOIESE 
SYSTEMS SOCIAL, LEGAL AND POLITICAL

ABSTRACT
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The  research  that  originated  this  study  aimed,  according  to  the  theory  of 
luhmannian, to investigate how the legal system relates, from which emanates 
positive law and the political system, from which emerges the political activity in 
the control of political corruption in Brazil.  considering the need for excessive 
demands from the law in relation to the exercise of political responsibility within 
an ethical context.
 
Key-words: Memory, corruption, theory of systems

INTRODUÇÃO
A pesquisa que originou este trabalho, vinculado ao projeto temático "Mídia, esferas do 
poder, deslizamento e efeitos de sentido da corrupção, desenvolvido no Laboratório de 
Pesquisa em Análise de Discurso – LAPADis,  teve como objetivo, à luz da teoria dos 
sistemas (que inclui a sociedade, o direito, a economia, a religião, a arte, a política, a 
ciência  e  a  educação)  de  luhmanniana,  investigar  como se  relacionam  o  sistema 
jurídico, de onde emana o direito positivo, e o sistema político, de onde desponta a 
atividade política, essa relação no controle da corrupção política no Brasil. 

A capacidade  de  acoplamento  entre  o  sistema  político  e  o  sistema  jurídico  está 
relacionado ao novo conceito de Constituição que funciona tanto como princípio de 
sustentação da ordem jurídica e política de um País quanto como fundamento de 
validade do direito positivo. A Constituição mostra que é no próprio sistema jurídico 
que se deve basear todo o direito, o que faz com que o direito constitucional adquira 
vantagem com relação à autonomia. A diferenciação funcional entre direito e política e 
o  fechamento  recíproco  dos  dois  sistemas  e  sua  recíproca  irritabilidade  e 
independência foram determinadas pelas Constituições. 

Na  visão  luhmanniana,  a  lógica  constitucional  se  baseia  numa  diferença  entre  o 
sistema e o entorno, tendo efeitos de sentido diferentes em ambos os sistemas: uma 
lei  fundamental  e  suprema para  o  sistema jurídico;  e  um instrumento  político  que 
assume um duplo sentido, ora de política instrumental, modificando situações, ora de 
política simbólica, não modificadora de situações para o sistema político. No que tange 
à relação ao controle da corrupção política no Brasil, há necessidade de exigências 
excessivas  do  direito  positivo  em  relação  ao  exercício  da  política  dentro  de  um 
contexto de ética de responsabilidade.

Sabemos  que  a  corrupção  é  um  fenômeno  antigo,  todavia,  mas  ganha 
relevância  no  período  da  redemocratização  brasileira,  seja  nas  conversas 
cotidianas,  na  discursividade  midiática (Fonseca-Silva  2007)49 ou  nas 
campanhas  políticas.  Percebe-se,  nesses  espaços,  que  a  corrupção  é  um 
objeto  multifocal  que  incorpora  inúmeros  sentidos.  Diante  da  variedade  de 
conceitos para o fenômeno da corrupção política, entre o trato do problema sob 
a ótica do desvio moral  ou do desvio político da lei,  deixaremos de lado o  
aspecto antiético do agente político para mergulhar nas falhas sistêmicas que 
geram esse vício. 

49  Fonseca-Silva  (2007)  opera  deslocamento  dos  conceitos  de  lugares  de  memória, 
domínios  de  memória e  memória  discursiva,  para  defender  que  “toda  e  qualquer 
materialidade simbólica de significação funciona como um lugar de memória discursiva” e, 
portanto, as mídias são lugares de memória discursiva.
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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 x autopoiese x alopiese 
cadastrados 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
A Teoria dos Sistemas, discutida nesse trabalho é fruto do deslocamento das 
ciências  biológicas  para  as  ciências  sociais,  operado  pelo  sociólogo  Niklas 
Luhmann.  Embora  recente,  é  considerada  a  maneira  mais  atual  de  se 
compreender o fenômeno da corrupção.

Os  sistemas  podem  ser  autopoiéticos  ou  alopoiéticos.  A  autopoiese 
(autoprodução) é o sistema que se reproduz primariamente com base nos seus 
próprios códigos e critérios, assimilando fatores do seu entorno (expectativas 
sociais), mantendo a sua autonomia e identidade perante aos demais sistemas 
sociais.  A reflexividade  e  universalidade  são  características  desse  tipo  de 
sistema: por explicar tudo, a teoria sistêmica também explicará a si própria. O 
sistema alopoiético, ao contrário do anterior, se reproduz por critérios e códigos 
do seu meio ambiente, ou seja, sistema e ambiente se confundem, há uma 
mistura com outros sistemas e, portanto, não há identidade e autonomia neste 
sistema. A sociedade é encarada como um sistema social global, autopoiético, 
ou seja, auto organizável e independente de influência externa. É o sistema 
complexo,  de  primeiro  grau.  No  processo  da  evolução  do  sistema  social 
surgem os subsistemas,  autônomos, de segundo grau, contendo um código 
binário próprio: o Direito com o lícito/ilícito e a política com o poder/não poder. 

O  sistema  jurídico  como  sistema  autopoiético  deve  ser  normativamente 
fechado, afim de que as ingerências externas não lhe tirem a autorreferência, e  
cognitivamente aberto, para que possa acompanhar a dinâmica social, não se 
distanciando das expectativas da sociedade. O sistema político, por sua vez, 
funda-se em três espaços comunicativos: políticas; administração e público. A 
abertura cognitiva do direito requer um acoplamento ao sistema político, que só 
foi possível a partir do novo conceito de Constituição de 1800, o qual permitiu a 
diferenciação funcional entre os dois sistemas e o fechamento operacional no 
qual a irritabilidade recíproca e interdependência entre os sistemas político e 
jurídico torna possível o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito.

Entretanto, há uma linha tênue entre a cognicitividade do Direito e a alopoiese 
sistêmica, ou seja, ao realizar a abertura, objetivando dialogar com o entorno, 
um sistema de leis fica exposto à interferência de outros sistemas, como o 
sistema econômico, político e religioso. A interferência faz com que haja uma 
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diferenciação  no  trato  das  pessoas,  concedendo  a  cidadania  substantiva 
apenas para alguns, enquanto outros tornam-se marginalizados do acesso a 
justiça. A falta de universalidade do sistema jurídico e, consequentemente, a 
ausência de identidade e referência é o cenário em que a corrupção sistêmica 
se instala.

Há estudos que indicam que a alopoiese é necessária  para que o sistema 
jurídico  não  se  feche  a  sociedade,  através  de  um  formalismo  distante,  no 
entanto,  vê-se  que  a  alopoiese  é  um  fenômeno  dos  países  em 
desenvolvimento, nos quais o índice dos casos de corrupção é elevado. 

Os  resultados  indicam  que  quando  o  Direito  funciona  como  um  sistema 
autopoiético, portando princípios fundamentais que regem a sociedade como 
um  todo,  tendo  mecanismos  próprios  de  sua  estrutura  para  absorver  as 
expectativas  sociais  e  ao  controlar  e  eliminar  ingerências,  através  da 
investigação e da regulação do sistema político e econômico,  temos o real 
exercício  do  Estado  Democrático  de  Direito:  pautado  na  transparência  e 
voltado para todos os cidadãos. 

Os escândalos de caso de corrupção política no Brasil, com raras exceções, indicam a 
impunidade, a despeito da existência no ordenamento jurídico pátrio de normas legais, 
a exemplo da Lei no 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou  função  na  Administração  Pública  Direta,  Indireta  ou  Fundacional.  Indicam  que 
código lícito/ilícito  não funciona de forma eficiente  como o código da política,  nos 
casos  de  corrupção  sistêmica  constantemente  exercida  pelo  sistema  político  no 
sistema  jurídico.  A  Constituição  deve,  portanto,  ao  funcionar  como  acoplamento 
estrutural entre esses sistemas, limitar as zonas de contato entre ambos,, uma vez 
que a corrupção sistêmica ocorre quando a constitucionalidade e a legalidade são 
postas de lado. 

No Brasil, as interferências impróprias e a ausência de diferenciação entre os 
sistemas  (jurídico  e  político),  acarreta  na  ausência  de  legalidade  e  dos 
preceitos  constitucionais,  dando  assim  espaço  para  a  hermenêutica  da 
cordialidade e a concessão de privilégios aos agentes corruptores, as quais 
são causa de impunidade. A saída é pela efetividade da nossa Constituição,  
através da tarefa de delimitar as zonas de contato entre os sistemas jurídico e 
político e ao mesmo tempo permitindo que haja trocas entre estes, com a ajuda 
dos mecanismos de controle e do Direito Positivo. O sistema jurídico padece, 
pois,  da alopoiese,  ou seja,  a influência direta dos outros sistemas sobre o 
Direito,  fazendo  com  que  este  perca  a  sua  identidade  e  autorreferência  e 
gerando privilégios para atores políticos e econômicos. Há desvio da função 
interpretativa por conta da estabilização de formas de corrupção sistêmica que 
bloqueiam a autonomia do direito. O sistema é alopoiético, pois o Direito não 
consegue se firmar diante dos particularismos relacionais difusos e os códigos 
da política e da economia. Aqui, a força não precisa da lei para legitimar sua 
ação, pois se propaga no meio dos laços pessoais, do prestígio social e da 
afetividade, ou seja, a lógica da cordialidade. Nesse contexto, é indispensável a 
exigência do direito positivo e do controle administrativo-burocrático realizado 
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por organismos como o Controladoria-Geral  da União (CGU), o Tribunal  de 
Contas  da  União  (TCU),  as  operações  da  Polícia  Federal  (PF),  Ministério 
Público (MP), bem como o exercício da cidadania política.

CONCLUSÕES
No Brasil, a alopoiese dos sistemas jurídico e político é uma realidade danosa 
ao Estado Democrático de Direito, pois nela as funções desses sistemas se 
confundem, não havendo limites nas zonas de contato entre eles, padecendo 
os sistemas de falta de autonomia. A alopoiese se mostra quando a legalidade 
e a constitucionalidade são postas de lado, criando um terreno fértil em que a 
corrupção  sistêmica  se  instala.  Sem  os  mecanismos  de  controle  das 
ingerências  como  o  direito  positivo,  os  órgãos  de  controle  administrativo-
burocrático e o pleno exercício da cidadania, a corrupção tende a perpetuar na 
memória coletiva, porém acompanhada de outra palavra: impunidade. 
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A RELAÇÃO ENTRE NOMEAÇÃO RÁPIDA E DESEMPENHO EM LEITURA 

E ESCRITA EM ESCOLARES DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL50

Gutemberg Bastos Oliveira Júnior51, Ronei Guaresi52

RESUMO: Este estudo objetivou a avaliação das variáveis leitura e escrita e 

nomeação  rápida.  Foram  avaliados  60  sujeitos  do  3º  ano  do  ensino 

fundamental,  sendo  administrados  os  seguintes  instrumentos:  PROLEC 

(desempenho em leitura),  Subteste de Escrita,  Teste de Nomeação Seriada 

Rápida  (NR).  A  correlação  entre  os  escores  totais  do  teste  de  NR  e 

desempenho em leitura foi de -0,514, ou seja, observou-se correlação negativa 

moderada  entre  essas  variáveis.  Considerando  a  NR de  letras  e  dígitos  a 

correlação com o desempenho em leitura foi de -0,60, ou seja, a correlação 

entre essas variáveis é negativa e forte.  A relação entre médias de NR e de 

desempenho em leitura,  considerando as etapas de aquisição da escrita,  é 

expressa com os seguintes dados: a) pré-silábico: 238,33 segundos em NR e 

10,17  pontos  em  desempenho  em  leitura;  b)  silábico:  202,71  e  51,29;  c) 

50  Subprojeto do projeto maior: Dislexia desenvolvimento de conhecimentos e 
ferramentas, financiado pelo CNPq. Processo nº 470188/2013-8.

51  Bolsista de Iniciação Cientifica pela UESB, a quem agradeço pelo apoio.

52  Orientador. Professor adjunto B lotado no Departamento de Estudos Linguísticos e 
Literários da UESB. Endereço: Estrada do Bem Querer, Km 4 – Vitoria da Conquista - Ba.
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silábico-alfabético:  216,20  e  61,60;  d)  alfabético:  190,88  e  124,04.  Na 

comparação dessas médias de desempenho em NR e em leitura, considerando 

as etapas de escrita, observou-se um desempenho inversamente proporcional, 

ou seja, conforme aumenta o desempenho em leitura diminui o tempo em que 

os  sujeitos  levam  para  nomear.  Os  resultados  deste  estudo  confirmam  os 

resultados achados divulgados na literatura científica (ROSAL, 2014; ALVES, 

MARIZ e BICALHO, 2011;  MARTINS,  FIGUEIREDO, 2011; CAPELLINI  et al, 

2011)  os  sugerem  que  a  nomeação  rápida  é  importante  fator  preditivo  de 

aprendizado da escrita.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escrita. Nomeação rápida.

TITLE: Reading, writing and rapid naming with  students in the third grade of 

elementary school

ABASTRACT: This  study aimed at  assessing reading and writing and rapid 

naming  variables.  We evaluated  60  subjects  of  the  3rd  year  of  elementary 

school,  the  following  instruments  being  administered:  PROLEC  (reading 

performance), subtest Writing, Serial Rapid Naming Test (NR). The correlation 

between the total scores of NR and reading performance test was -0.514, i.e., it  

was observed moderate negative correlation between these variables. Whereas 

the letters and digits NR correlation with reading performance was -0.60, ie, the 

correlation between these variables is negative and stronger. The relationship 

between average NR and reading performance, considering the steps of writing 

acquisition, is expressed with the following data: a) pre-syllabic: 238.33 seconds 

on NR and 10.17 points in reading performance; b) syllabic: 202.71 and 51.29;  

c) syllabic-alphabetic: 216.20 and 61.60; d) alphabetical: 190.88 and 124.04. In 

comparing  these  averages  performance  of  NR  and  reading,  whereas  write 

steps,  there  was  an  inverse  performance,  or  increases  as  the  reading 

performance decreases the time in which the subject lead to name. The results 

of  this  study confirm the results  reported in the scientific  literature (ROSAL, 

2014;  ALVES,  MARIZ  and  BICALHO,  2011;  FERREIRA,  CAPELLINI,  et  al, 

2003; CAPELLINI et al, 2009; DEMO, 2007) suggest that the rapid appointment 

It is important predictor of writing learning.
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KEYWORDS: Reading. Writing. Rapid naming.

INTRODUÇÃO

As avaliações oficiais de qualidade em educação colocam em xeque o 

ensino da leitura e da escrita no Brasil.  Numa tentativa de mudança desse 

cenário parecem-nos importantes conhecimentos acerca dos perfis linguísticos, 

cognitivos e psicossociais dos sujeitos que se apresentam ao aprendizado da 

leitura e da escrita.

Nesse sentido, este estudo busca correlacionar resultados de testes que 

avaliam as variáveis nomeação rápida e desempenho em leitura e em escrita. 

Ainda, objetiva avaliar a correlação da variável nomeação rápida considerando 

apenas letras e dígitos e desempenho em leitura.

Tais resultados permitirão o desenvolvimento dos conhecimentos acerca 

das  associações  de  estudantes  com  dificuldade  de  aprendizado  em  que, 

eventual avaliação da variável  nomeação rápida, poderá ser possível antever 

dificuldade de aprendizado ainda precocemente e, naturalmente, administrar o 

ensino de modo a evitar esse quadro de dificuldade.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados 60 sujeitos do 3º ano do ensino fundamental, sendo 

administrados os seguintes instrumentos: 

a) PROLEC, para avaliar a variável desempenho em leitura, 

b) Subteste de Escrita, subteste do Teste de Desempenho Escolar, 

c) Teste de Nomeação Rápida (NR), cores, figuras, letras e dígitos. 

Os sujeitos e seus responsáveis assinaram inicialmente o TCLE e, em 

seguida, responderam aos testes.

RESULTADOS E DICUSSÕES
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O Coeficiente de Correlação de Pearson entre os escores totais de NR e 

desempenho em leitura foi de -0,514, ou seja, observou-se correlação negativa 

moderada  entre  essas  variáveis.  Considerando  a  NR de  letras  e  dígitos, 

apenas, a correlação com o  desempenho em leitura foi de -0,60, ou seja, a 

correlação entre essas variáveis é negativa e forte.

A  relação  entre  médias  de  NR  e  de  desempenho  em  leitura, 

considerando as etapas de aquisição da escrita, é expressa com os seguintes 

dados:  a)  pré-silábico:  238,33  segundos  em  NR e  10,17  pontos  em 

desempenho  em  leitura;  b)  silábico:  202,71  e  51,29;  c)  silábico-alfabético: 

216,20 e 61,60; d) alfabético: 190,88 e 124,04. Na comparação das médias de 

desempenho em NR e em leitura, considerando as etapas de escrita, observa-

se um desempenho inversamente proporcional, ou seja, conforme aumenta o 

desempenho  em  leitura  diminui  o  tempo  em  que  os  sujeitos  levam  para 

nomear. 

Rosal  (2014),  em  estudo  com  crianças  ainda  em  fase  pré-escolar, 

observou  correlação  importante  entre  consciência  fonológica,  nomeação 

seriada rápida  e  escrita. Os resultados aqui apresentados corroboram os de 

Rosal  (2014)  em  relação  à  escrita e  à  NR,  o  que  sugere  que  nomear 

rapidamente  é  importante  habilidade que se  relaciona  com aprendizado  da 

escrita. Ainda, os resultados deste estudo e de boa parte da literatura científica 

(ROSAL, 2014; ALVES, MARIZ e BICALHO, 2011; FERREIRA, CAPELLINI, et 

al, 2003; CAPELLINI et al, 2009; DEMO, 2007) sugere que a nomeação rápida 

é, ainda, importante fator preditivo de aprendizado da escrita.

CONCLUSÕES

Os  resultados  deste  estudo  confirmam  a  literatura  científica  sobre  o 

assunto:  há  relação  importante  entre  a  capacidade  de  a  criança  nomear 

rapidamente e o desempenho no aprendizado de leitura e escrita.

As variáveis aqui apresentadas são apenas parte dos componentes que 

colaboram para a identificação de déficits de aprendizado, além dos já citados 

durante o estudo podemos destacar  também as condições psicossociais  as 
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quais  esses  alunos  estão  sujeitos,  variável  essa  que  tem  contribuição 

fundamental no processo de aprendizado dos indivíduos.
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Categorias gramaticais na Libras: o nome53

Jéssica Caroline Souza Aguiar (bolsista UESB) 54, Adriana Stella C. Lessa-de-Oliveira (UESB) 
55 

Resumo: O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  analisar,  com  base  nos 
pressupostos  da  gramática  gerativa,  a  categoria  dos  nomes  na  Língua 
Brasileira  de  Sinais  (Libras)  a  partir  de  corpus constituído  por  213  sinais 
transcritos por meio do Sistema de Escrita para Línguas de Sinais (SEL), criado 
por Lessa-de-Oliveira  (2012).  Nossa  meta  principal  foi  investigar  os  sinais-
nomes, observando se esses sinais ocorrem ou não, com o mesmo formato 
articulatório, em mais de uma categoria gramatical, além da categoria nominal, 
visto  que,  a  priori,  os  sinais  não  possuem  nenhuma  característica 
morfossintática  distintiva.  A  nossa  hipótese  inicial  é  que  um  sinal  pode 
funcionar  tanto  na  categoria  nominal  quanto  na  verbal,  adjetival  etc. 
Metodologicamente,  este  trabalho  se  caracteriza  como  uma  investigação 
quantitativa e descritiva. Como resultados, verificamos que a maior quantidade 
dos  sinais-nomes  investigados  pertence  exclusivamente  à  categoria  dos 
nomes, embora haja certa quantidade ocorrendo em mais de uma categoria, 
além do nome, com o mesmo formato articulatório.  

53  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Instituição financiadora.

54  Graduanda do Curso de Letras Modernas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 
Bolsista UESB.

55  Doutora em Linguística, Professora Titular do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários 
da Universidade estadual do Sudoeste da Bahia – Orientadora da Pesquisa.
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Palavras-chave: escrita SEL; Libras; nome.

TITLE: Grammatical categories in Libras: the noun

ABSTRACT: This  study  aims  at  examining,  based  on  the  assumptions  of 
generative grammar, the noun category in the Brazilian Sign Language (Libras) 
from a corpus constituted by 213 signs transcribed by means of Writing System 
for Sign Language (SEL), created by Lessa-de-Oliveira (2012).  Our main goal 
was to investigate the signs, names, noting if these signs occur or not, with the 
same articulation format in more than a grammatical category and the nominal 
category,  since  the  signs  do  not  have  any  morph  syntactic  distinctive 
characteristic.  Our  initial  hypothesis  is  that  a  sign can work on the nominal 
category  as  well  as  on  the  verbal  and  adjectival  ones,  etc.  In  terms  of 
methodology,  this  study  is  characterized  as  a  quantitative  and  descriptive 
investigation. In the results, it was verified that a greater amount of noun-signs 
investigated belongs exclusively to the noun category, although some of them 
occur  in  more  than  one  category,  in  addition  to  the  noun,  with  the  same 
articulatory format.

KEYWORDS: SEL writing, Libras; noun;.

INTRODUÇÃO
Ao considerar-se a língua de sinais uma língua natural, crê-se que nela é 

possível encontrar as mesmas propriedades básicas das línguas naturais em 
geral, como as categorias gramaticais com suas peculiaridades. Conforme a 
teoria gerativa, o Nome (N) é uma das categorias lexicais das línguas naturais, 
cujos itens, que pertencem a um inventário vasto e renovável, remetem a um 
conteúdo semântico ligado a propriedades que variam entre: [+/- animado], [+/- 
humano], [+/- contáveis], [+/- concretos], [+/- próprios]. Essa categoria é, assim, 
o núcleo lexical que se projeta como Sintagma Nominal (NP)(Cf. BRITO, 2003). 
O  NP é,  conforme  a  análise  gerativista,  a  projeção  máxima  de  um nome. 
Segundo  Brito  (2003),  a  estrutura  do  sintagma  nominal  é  composta  pela 
relação entre o nome e os seus complementos. A composição dos itens da 
categoria nominal, assim como das demais categorias gramaticais, depende, 
no  modelo  gerativista  lexicalista,  das  relações  entre  palavras  na  esfera  do 
próprio léxico. 

Com  relação  a  Libras  observamos  que,  diferentemente  das  línguas 
orais,  essa  língua  parece  não  apresentar  partículas  morfossintáticas 
específicas  capazes  de  diferenciar  as  classes  gramaticais.  Temos  como 

exemplo o sinal de  (BEB[ida/er]) que tanto pode ser um nome quanto 
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um verbo. Não há nada no próprio sinal que distinga estes dois itens lexicais. O 
mesmo fenômeno ocorre com outros sinais dessa língua.

Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a categoria dos nomes em 
Libras, verificando se os sinais investigados ocorrem somente como nomes ou, 
além de se configurar como nome esses sinais podem configurar-se em outra 
categoria gramatical, mantendo a mesma forma articulatória. 

MATERIAL E MÉTODOS
Investigamos neste estudo 213 sinais da categoria nominal da Libras, 

coletados nos dicionários Lira e Felipe (2008) e Capovilla e Raphael (2001), e 
transcritos a partir do sistema de escrita SEL, a fim de verificar os elementos 
articulatórios que constituem os sinais. 

Segundo Lessa-de-Oliveira (2012), os sinais da Libras são constituídos 
de três macrossegmentos. São eles: Mão (M), Locação (L) e Movimento (Mov), 
conforme  figura  a  seguir.  A  partir  destes  macrossegmentos  é  formada  a 
unidade MLMov.  Todo sinal  é  formado  por  uma ou  mais  unidades  MLMov, 
segundo a autora.56 

Mão(M) Locação(L)  Movimento(Mov)

VER

FIGURA 1: Representação da unidade MLMov, na escrita de um sinal da Libras
Fonte da imagem: Almeida e Lessa-de-Oliveira (2014, p.270)

A transcrição  dos  sinais  através  de  um  sistema  que  represente  a 
articulação desses, identificando suas unidades articulatórias é fundamental no 
estudo  dos  sinais,  uma  vez  que  possibilita  analisar  os  sinais  de  forma 
minuciosa, pois tal  transcrição ajuda na visualização e melhor compreensão 
dos elementos fonético-fonológicos e morfológicos constitutivos dos sinais.

RESULTADO E DISCUSSÃO
As pesquisadoras Quadros e Karnopp (2004) assumem, com base nos 

estudos de Supalla e Newport (1978) sobre a American Sign Language (ASL), 
que há uma marca morfológica que distingue a categoria nominal da categoria 
verbal  em Libras.  Conforme Quadros e Karnopp (2004,  p.96),  “a  língua de 
sinais  brasileira  pode  derivar  nomes  de  verbos  pela  mudança  no  tipo  de 
movimento.  O  movimento  dos  nomes  repete  e  encurta  o  movimento  dos 
verbos”.  Como exemplos, as autoras apresentam os verbos TELEFONAR e 

56  Para  maiores  informações  sobre  a  escrita  SEL,  consultar  o  Blog  Escrita  SEL  (http://sel-
Libras.blogspot.com.br/).
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SENTAR,  com movimento  longo  e  sem repetição  e  o  nome TELEFONE e 
CADEIRA, em que o movimento é curto e se repete. 

Entretanto, Pizzio (2011 p.227), que elaborou testes para investigar se 
realmente surdos usuários de Libras fazem distinção entre nomes e verbos, 
afirma que “muitas vezes, os indivíduos não diferenciavam na sua produção o 
nome e o verbo, produzindo o mesmo sinal para ambos os casos. Em outras 
situações,  a  diferenciação  ocorreu  por  meio  do  uso  de  sinais  compostos, 
principalmente na produção dos nomes.”  Também para Almeida (2013, p.20), 
“a  Libras  vem  mostrando  ser  uma  língua  que  não  apresenta  marcas 
morfológicas  definidoras  de  morfemas  verbais,  nominais,  adjetivais  etc.” 
Explica a autora que, diante de um sinal como CRESC(er) isolado, fica difícil  
saber  se  se  trata  do  verbo  crescer;  do  nome  crescimento,  ou  do  adjetivo 
crescido.

Este  trabalho  não  buscou  verificar  a  existência  de  morfema  que 
caracterizasse  a  categoria  nominal.  Buscamos  apenas  mapear  de  forma 
quantitativa  sinais  que  se  configuram apenas  como  nome  e  sinais  que  se 
configuram como nome e alguma outra categoria lexical como: verbo, adjetivo, 
preposições  e  advérbio.  Os  resultados  obtidos  estão  expostos  no  gráfico 
abaixo. 

FIGURA 2: Gráfico de resultados de análise quantitativa dos dados

O gráfico mostra que, dos sinais investigados, a maior parte configura-se 
apenas como nome (661,7%). Também temos um número razoável de sinais 
que se configuram como nome ou verbo (33,3%).   Foram encontrados bem 
poucos sinais que se configuram como nome ou adjetivo (4,5%). Encontramos 

um sinal  nome/ advérbio,  que é o sinal   (BONDADE/BOM/BEM) e, 
curiosamente, encontramos um sinal que pode ser nome ou preposição, que é 

o sinal   (COMPETIÇÃO/CONTRA). 

CONCLUSÃO
O estudo sobre a configuração dos sinais da Libras enquanto categorias 

gramaticais  distintas,  sem  quaisquer  alterações  morfológicas,  exige  ampla 
investigação  dos  sinais  em diferentes  contextos  sintáticos,  utilizando-se  de 
amostras de fala sinalizada. Este trabalho constitui, portanto, um mapeamento 
inicial  de  itens  lexicais  da  Libras,  necessário  às  etapas  posteriores  dessa 
investigação.
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LINGUAGEM NA AFASIA: DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO SUJEITO 
AFÁSICO¹

Juliana Alves Santos²
Nirvana Ferraz Santos Sampaio³

RESUMO

Esta pesquisa foi destinada ao acompanhamento de um sujeito afásico, o sujeito “GB”, 
acometido por um Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE). O presente trabalho nos traz 
estudos  sobre  a  Neurolinguística  Discursiva  (ND)  que  orienta  o  acompanhamento 
longitudinal  de sujeitos  e sua avaliação,  além da análise  de dados de linguagem. 
Nesta  pesquisa,  buscamos  observar  com  o  sujeito  afásico  as  relações  que  se 
estabelecem na linguagem, bem como suas dificuldades relacionadas com a fala e 
dificuldades  sociais,  provocadas  pela  afasia,  e  os  caminhos  utilizados  para  a 
(re)construção da linguagem. O trabalho é realizado por meio de acompanhamentos 
individuais e em grupos no espaço do ECOA (Espaço de convivência entre afásicos e 
não  afásicos),  situado  na  Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia  (UESB), 
campus de Vitória da Conquista. Consideramos que as atividades realizadas no ECOA 
inserem o sujeito em situações efetivas da língua, fazendo com que o sujeito aja com 
e sobre a linguagem, encontrando caminhos alternativos para se expressar.

PALAVRAS CHAVES: Afasia, linguagem, sujeito.

TITLE: Language in Aphasia: difficulties encountered by aphasic subject

ABSTRACT 

This research was aimed at tracking a subject aphasic, the subject "GB", affected by a 
Traumatic Brain Injury (TBI). This work brings studies on Neuro Discourse (ND) which 
guides the longitudinal  follow-up of  subjects  and their  evaluation,  beyond language 
data  analysis.  In  this  research,  we  seek  to  observe  the  aphasic  the  relations 
established in the language as well as their difficulties related to speech and social 
difficulties caused by aphasia, and the paths used for the (re) construction of language. 
The work is done through individual accompaniments and groups within the ECOA 
(living space between aphasic and non aphasic),  located at  the State University of 
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Southwest Bahia (UESB), Vitoria da Conquista campus. We consider that activities in 
the ECOA insert the subject in actual situations of the tongue, causing the subject to 
act with and on language, finding alternative ways to express themselves.

KEYWORDS: Aphasia, language, subject.

INTRODUÇÃO

No  decorrer  deste  trabalho  abordaremos  o  que  é  afasia  e  como  as  práticas 
linguageiras podem auxiliar na reorganização da fala de sujeitos que passaram por 
episódios neurológicos que afetaram a linguagem. No período de um ano, tentamos 
identificar quais as principais sequelas linguísticas que foram provocadas pela afasia 
depois  do  episódio  neurológico  sofrido  pelo  sujeito  “GB”  acometido  por  um 
traumatismo crânio-encefálico. Segundo Coudry (1988), a afasia é uma perturbação 
na linguagem em que pode haver alteração de mecanismos linguísticos em níveis 
interpretativo  que  está  relacionado  com  a  capacidade  de  expressar  ou  de 
compreender a linguagem falada e no aspecto produtivo, que está relacionado com a 
produção  da  fala.  A afasia  é  causada  por  lesão  estrutural  adquirida  no  Sistema 
Nervoso  Central,  em virtude  de  acidentes  vasculares  (AVC),  traumatismos  crânio-
encefálicos (TCE) ou tumores. A afasia pode gerar inúmeras alterações na linguagem, 
na vida pessoal, emocional, social e profissional em indivíduos que a possuem. Apesar 
disso, pode-se estabelecer relação com o outro, a partir de processos alternativos de 
significação que traduzem, em outros termos, caminhos percorridos dificultados pela 
afasia.   
Como a ND propõe o trabalho com os sujeitos que possuem afasia é executado por 
meio de acompanhamento longitudinal, ou seja, por um período mais longo, o qual é 
feita atividade linguageiras, não de forma artificial ou em uma única sessão.  Esse 
trabalho  prioriza  o  sujeito  a  reconstruir  o  uso  de  sua  linguagem,  buscando  em 
situações dialógicas  auxiliar o sujeito afásico para que este possa voltar ao mundo 
discursivo com a linguagem. Trata-se, desse modo, de uma visão que possui uma 
compreensão  da  linguagem  construída  pela  e  na  coletividade,  realizada  na 
interlocução,  construindo  um  relacionamento  interativo  entre  sujeitos  nas  práticas 
sociais de que participam, não tendo um funcionamento baseado no isolamento do 
sistema linguístico. 

MATERIAL E MÉTODOS

“GB” é o sujeito de acompanhamento, com 45 anos de idade, casado, residente de 
Vitória da Conquista, natural de Feira de Santana, possui ensino médio completo e é 
técnico em contabilidade. Antes do acidente trabalhava como motorista rodoviário. O 
sujeito “GB” sofreu o acidente de moto no ano de 2009, após o acidente ficou em 
coma durante 13 dias e mais 37 hospitalizado, com traqueostomia, não conseguia se 
lembrar  de nada,  não conseguia  conversar  e apresentava nervosismo.  O acidente 
também ocasionou o comprometimento das estruturas estomatognáticas interferindo 
na  coordenação  da  dinâmica  da  deglutição  do  paciente,  também  foi  verificado  a 
diminuição da mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios (lábios, mandíbula, língua) e 
também  hipertonia  da  musculatura  facial.  “GB”  em  seu  relatório  médico  de  2012 
apresenta  sequela  neurológica  como  ataxia  motora,  incoordenação  motora  leve  e 
bradipsquismo com lentificação de todos os reflexos neurológicos.
O acompanhamento do sujeito desta pesquisa vem sendo realizado no Espaço de 
Convivência de Afásicos (ECOA), que funciona na Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB), coordenado pela professora. Dra. Nirvana Ferraz Santos Sampaio, 
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tendo encontros realizados de forma individual e semanalmente intercalados em grupo 
com  cerca  de  20  reuniões  em  grupo  e  30  individuais.  Diversas  atividades  são 
realizadas, onde o sujeito participa de atividades relacionadas à leitura e escrita, ouve 
músicas,  relata acontecimentos do cotidiano,  situações dialógicas.  ,  são realizados 
eventos comunicativos, atividades que traziam discussões de assuntos do cotidiano 
dos  participantes  do  grupo,  dinâmicas,  comemoração  de  datas  festivas,  jogos, 
reflexões, músicas, brincadeiras e filmes.  Todas as sessões sempre são gravadas, 
posteriormente transcritas e analisadas, seguindo as normas do banco de dados da 
UNICAMP, com algumas modificações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  pesquisa  apresentada  parte  dos  pressupostos  teórico-metodológicos  da 
Neurolinguística Discursiva e da literatura linguística relacionada à leitura e à escrita. 
As formas linguísticas se relacionam com os fatores culturais, assim sujeitos afásicos 
e não afásicos dividem a sensação comum de não plenitude diante da língua e da 
linguagem.  O  estudo  da  linguagem  de  sujeitos  afásicos  apresenta  que  a  afasia 
prejudica  a  linguagem  em  níveis  fonético-fonológico,  semântico,  sintático  e 
pragmático,  repercutindo  um  nível  sobre  o  outro  no  ato  funcional  discursivo  da 
linguagem. O que é importante é a relação do sujeito com a linguagem e não a relação 
predeterminada  entre  a  falta  para  se  alcançar  a  normalidade  e  entre  a  patologia, 
assim, o que é importante é a relação de sujeitos comuns marcados por seus vínculos 
com a linguagem oral/escrita, práxis e percepção, e não sujeitos idealizados. Tem-se a 
importância  reversível  dos  papeis  discursivos  interpretados  pelos  sujeitos 
interlocutores.
Coudry  (2002,  Apud  SAMPAIO,  2010,  p.  53)  afirma que  “há  linguagem na  afasia 
quando há sujeito e que afásico e não afásico partilham um sentimento/atitude comum 
de incompletude frente à linguagem e à língua”. Podem ocorrer várias dificuldades na 
afasia e pode ser muito trabalhoso para o sujeito afásico sair desse momento. Mas, é 
preciso  pensarmos  que  o  sujeito  afásico  mesmo  com  tantas  dificuldades,  a 
significação,  a  comunicação,  a  socialização ainda  é  um processo possível  para  o 
afásico. Mesmo na atitude voluntária (Jakson 1874 [1915]) o afásico pode apresentar 
algumas  dificuldades  para  dizer  algo  com  palavras,  poderá  recorrer  à  símbolos 
(gestos)  que  envolverão  o  corpo  e  outras  linguagens.  A  afasia  afeta  algumas 
estruturas do uso da língua, desse modo, o sujeito afásico busca outros modos para 
associar  processos alternativos de significação. Assim,  sabendo que a afasia pode 
causar a perda da linguagem oral,  uma dificuldade enfrentada pelo sujeito afásico, 
mesmo com algumas dificuldades, a significação, a comunicação, a socialização ainda 
é  um  processo  possível  para  o  sujeito  afásico.  O  afásico  mesmo  apresentando 
algumas dificuldades para dizer algo com palavras, poderá recorrer a símbolos que 
envolverão o corpo e outras linguagens. A afasia pode não afetar a linguagem verbal 
ou a não verbal, o sujeito pode se comunicar por meio de gestos, sinais com a cabeça, 
facilitando sua interação, o importante é deixar que o sujeito fale por si. 
De 2012 a 2015 “GB” foi acompanhado individualmente e em grupo com a finalidade 
de reconstruir sua fala e sua escrita. “GB” apresenta algumas resistências a escrita e a 
leitura, no entanto, é importante deixar claro que o sujeito não possuía o hábito de 
leitura e escrita antes do acidente. Durante as atividades de leitura e escrita, o sujeito 
tenta mudar de assunto e fugir das atividades propostas.  “GB” chegou ao ECOA já 
usando a linguagem oral, porém, algumas palavras saiam “emboladas”, dificultando o 
entendimento  de  seu  interlocutor,  o  sujeito  era  pouco  comunicativo  e  tímido  nos 
primeiros  encontros.  Com  sua  adaptação  ao  grupo,  “GB”  tornou-se  uma  pessoa 
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brincalhona, espontânea e extrovertida. 
Após a inserção do sujeito no grupo do ECOA, com as atividades que envolveram 
situações dialógicas e práticas linguageiras, pudemos ver melhorias na reorganização 
da fala de “GB”. A produção oral do sujeito hoje é muito boa e sua escrita é de fácil 
entendimento, apesar de sua grande resistência. Em sua leitura oral há facilidade de 
compreensão,  apesar  de  haver  algumas  pausas  e  possuir  dificuldades  em  falar 
algumas palavras. 
Nas  sessões  realizadas,  buscamos  enfatizar  o  que  a  Neurolinguística  Discursiva 
propõe, inserir novamente o sujeito afásico no mundo da linguagem utilizando várias 
atividades  dialógicas,  leitura  e  escrita,  pois  o  sujeito  afásico  encontra-se  com  a 
linguagem  limitada  impossibilitado  muitas  vezes  de  linguisticamente  expressar-se, 
principalmente, por não ser compreendido ou estimulado a buscar outros meios que 
podem ser substituído por outro tipo de linguagem, quando a fala está comprometida. 
CONCLUSÕES

Conclui-se que  os  indivíduos  afásicos  se  vêem  em  constante  contato  com  as 
disfluências  que  também estão  presentes  na  linguagem não-afásica,  exigindo  dos 
sujeitos  falantes  diferentes  e  recorrentes  dos movimentos  de  reorganização  da 
linguagem na suas práticas do dia a dia.  A pesquisa nos possibilitou a reflexão sobre 
os limites impostos e dificuldades encontradas pelos afásicos,  para que possamos 
perceber quais meios eles utilizaram para atingir a palavra alvo e suas dificuldades 
com a fala/leitura/escrita. Além disso, a pesquisa nos possibilitou a pensar como as 
práticas linguageiras, as atividades de escrita e leitura e situações dialógicas podem 
auxiliar na recuperação da linguagem do sujeito afásico. A Neurolinguística Discursiva, 
dessa forma, verifica a linguagem do sujeito em situações efetivas da língua. Nesse 
sentido, a ND considera o sujeito afásico como um produtor de discurso, permite a 
inserção em práticas verbais utilizando, também, processos linguísticos de significação 
para se comunicar e estabelecer a linguagem. Assim,  podemos enfatizar,  ainda,  a 
importância de deixar claro aos acompanhantes e familiares do afásico para que não 
façam suas tarefas e muito menos falem por  ele  como se o afásico não pudesse 
responder  por  suas  próprias  e  ações  e  vontades.  Pois,  mesmo  com  algumas 
dificuldades  a  significação,  a  comunicação,  a  socialização  ainda  é  um  processo 
possível para o sujeito afásico.
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Gramaticalização do termo a gente na fala dos conquistenses
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RESUMO

Neste  trabalho,  abordamos,  à  luz  do  Funcionalismo,  o  processo  de 
gramaticalização  do  termo  a  gente.  Expressão  linguística  ,  inicialmente, 
marcada pela junção do artigo  a ao nome  gente,   que passa se comportar, 
diante de um  processo de gramaticalização,  como um pronome pessoal em 
substituição,  por  vezes,  ao  nós,  conforme foi  constatado  no  vernáculo  dos 
moradores de Vitória da Conquista – BA. Para a realização dessa pesquisa, 
utilizamos como referencial teórico, principalmente, a discussão realizada por 
Omena e Braga (1996) e, para a análise, usamos entrevistas transcritas do 
Corpus do Português Culto de Vitória da Conquista (Corpus PCVC).
PALAVRAS-CHAVE: a gente, gramaticalização, pronominação
TITLE
Grammaticalization of  a gente term in speech of conquistenses

ABSTRACT
In this paper, we discussed, in the light of functionalism, the process of 

gramaticalização of the term us. Linguistic expression, initially marked by the 

junction  of  the  article  to  the  name  people,  behave,  on  a  process  of  

gramaticalização, as a personal pronoun in place, sometimes, to us, as it has 

been found in the vernacular of the inhabitants of Vitória da Conquista-BA. To 

carry out this research, we used as theoretical, especially the discussion held 

by  Olatunji  and  Braga  (1996)  and,  for  the  analysis,  we  use  interviews 

transcribed the Corpus of Portuguese worship of Vitória da Conquista (Corpus 

PCVC).
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INTRODUÇÃO
Ao observar  dados de transcrições feitas  a partir  de  entrevistas  com 

pessoas  naturais  de  Vitória  da  Conquista,  percebemos  uma  mudança 

semântica do uso do termo a gente.

O  termo  que,  uma  vez  é  composto  por  um  substantivo  sempre 

determinado  pelo  artigo,  está  sendo  aliada  ao  seu  significado,  nos  últimos 

tempos como, como primeira pessoa do discurso no plural ou no singular, no 

entanto, o uso no singular não é tão recorrente. Diante dessas observações, 

podemos notar também que esse fenômeno de alteração do significado de uma 

palavra,  se  enquadra  nos  conceitos  de  gramaticalização,  que  denomina  o 

processo linguístico em que um item lexical torna-se gramatical, e se o item já  

for gramatical, torna-se ainda mais gramatical.

A partir do texto  A Gente Está Se Gramaticalizando? (1996) de Nelize 

Pires de Omena e Maria Luiza Braga, ficou mais clara a concretização desse 

fenômeno linguístico a partir da reflexão teórica das autoras. Entretanto, o tema 

ainda é pouco tomado como objeto de pesquisa,  uma vez que os  estudos 

sobre gramaticalização, que apesar dos estudos sobre categorias gramaticais 

já serem comum, ainda fazem parte de um campo pouco visitado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Durante  a  pesquisa,  foram  feitas  transcrições  de  entrevistas  com 

pessoas naturais de Vitória da Conquista que possuem português culto (mais 

de onze anos de escolaridade) e português popular (menos de onze anos de 

escolaridade). Aliado à leitura feita simultaneamente de textos teóricos, como A 

Gente Está Se Gramaticalizando? (1996) de Omena e Braga o uso do termo a 

gente como primeira pessoa do plural, e não tão frequente, porém presente, 

como  primeira  pessoa  do  singular,  assim,  constatamos  que  o  fenômeno 

linguístico  estava  realmente  acontecendo  na  fala  nos  nativos  de  Vitória  da 

Conquista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A origem  do  substantivo  gente vem  do  latim  gens ou  gentis,  que 
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denomina  coletivos  ou  agrupamentos  de  indeterminado  número  de  seres 

humanos, igualados entre si, geralmente por nacionalidade. No momento em 

que esse item lexical passa a agregar-se a outro significado semântico, temos 

o processo de gramaticalização. (1996, Omena e Braga)

Gramaticalização é o processo em que ocorre uma mudança linguística 

no significado da palavra. Dentro desse processo, há algumas características 

que possibilitam diferir este, de outros como os mais destacados que ocorrem 

com o termo a gente, são eles: layering e decategorização.

A palavra  gente originou-se  para  denominar  coletivos  de  pessoas,  e 

passou a ter um novo uso como o pronome nós, no entanto, isso não implica 

numa  anulação  do  seu  significado  de  origem,  o  que  acontece,  é  uma 

competição  dessas  duas  formas,  aspectos  esses  que  se  enquadram  nos 

conceitos de  layering.  Porem a forma  a gente  prevalece na fala, na escrita, 

apenas quando há reprodução da fala.  Já  nós,  aparece em contextos mais 

formais de escrita. O que percebemos na fala do conquistense é que, tanto no 

português popular, quanto no português culto, há a presença da forma a gente 

no sentido de nós:

Informante do português culto: Olha... sim... tenho sim por que... me 
lembro agora aqui tipo... reúno com meus amigos a gente bate muita 
resenha sobre isso mais assim eu num... não sei destaca pra você aqui 
agora uma história engraçada sabe? (L.O.F.)
Informante do português popular: Tipo a gente era vizinho assim, a 
gente nunca tinha... se visto diferente. Teve um dia que um bateu o olho 
no ôtro e acabô rolando. (G.N.B.)

O princípio de  decategorização determina que termos gramaticalizados 

podem neutralizar ou perder certos sinais morfológicos privilégios sintáticos. No 

caso  do  a  gente,  observa-se  que  o  substantivo  admite  flexão  de  numero, 

derivação de grau,  podendo ser  alterada por  quantificadores determinantes, 

mas forma gramaticalizada, mesmo levando o verbo para a terceira pessoa do 

singular, apresenta ainda variação sintática, em que o verbo aparece no plural, 

marcando a pronominazação do termo:

Informante do português culto:  Ali  no congresso durante todo evento me 
chamou bastante atenção por que foi uma coisa assim realmente unida tal... 
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podemos  fazer  roda  de  conversa  né,  além  dos  debates  né,  que  a  gente 
participamos houve também momentos né. (L.O.F.)

CONCLUSÕES

O estudo de gramaticalização de itens lexicais ainda está em andamento 

dentro  dos  estudos  linguísticos,  como  afirmam  BRAGA  e  OMENA 

“Presentemente  os  estudos  sobre  gramaticalização  têm  sido  considerados 

como um novo paradigma, embora a questão da origem e do desenvolvimento 

das categorias gramaticais seja tão velha como os estudos linguísticos.” (p.75, 

1996)  Porém,  é  a  teoria  mais  plausível  para  explicar  o  processo  de 

pronominação do termo a gente, que vem sido cada vez recorrente na fala de 

pessoas que dominam tanto o português culto, quanto o português popular.
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Efeitos da presença de estereótipos cristãos nas leis e projetos de leis 

brasileiros.

Lucas Meira dos Santos, Edvânia Gomes da Silva

RESUMO

O  presente  trabalho  apresenta  os  resultados  finais  da  pesquisa  Efeito  de 

separação  Igreja/Estado  na  discursividade  de  leis  e  políticas  públicas 

brasileiras, cujo objetivo foi estudar o funcionamento do discurso religioso no 

direito e na política, partindo da seguinte indagação: “Há, nas leis e políticas 

públicas  brasileiras  a  materialização  da  separação  Igreja/Estado?”.  Nele, 

analisamos duas propostas de lei, retiradas do corpus da pesquisa, procurando 

verificar de que forma tais textos materializam imagens cristalizadas, que, em 

princípio, pertenceriam ao discurso religioso. Dessa forma, verificamos quais 

estereótipos do campo religioso encontram-se materializados no para o campo 

político/jurídico,  analisando,  ainda  como  se  dá  a  transposição  destes 

estereótipos. 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso Religioso, Direito, Política.

ABSTRACT

This paper presents the final results of the survey separation effect church / 

state in the discourse of Brazilian laws and public policies, whose objective was 

to study the functioning of religious discourse on law and policy, based on the 

following question: "There is, in laws and Brazilian public policies materialization 

of separation church / state? ". In it, we analyzed two proposals for law, taken 

from  the  corpus  of  research,  trying  to  verify  how  such  texts  materialize 

crystallized images, which in principle belong to the religious discourse. Thus, 

we see that the religious field stereotypes are materialized in for political / legal  

field, analyzing, yet how is the implementation of these stereotypes.

.KEYWORDS: Religious Speech, Law, Politics.

INTRODUÇÃO
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Este trabalho faz parte do subprojeto “Efeitos da separação Igreja/Estado na 

discursividade de leis e políticas públicas brasileiras”, cujo objetivo foi estudar o 

funcionamento  da  relação entre  política  e  religião  com base na análise  de 

textos jurídicos (sentenças, leis,  petições,  projetos de lei  etc.).  Esse projeto 

está  vinculado  ao  projeto  maior:  “A relação  interdiscursiva  entre  política  e 

religião”. Nesta apresentação, especificamente, analisamos alguns dos dados 

coletados  durante  a  vigência  do  projeto,  buscando  verificar  os  seguintes 

aspectos:  i)  quais  estereótipos  estão  materializados  no  discurso 

político/jurídico;  e  ii)  como  se  dá  a  relação  entre  o  discurso  religioso  e  o 

discurso  político/jurídico.  Para  tanto,  recorremos  ao  arcabouço  teórico  da 

Escola Francesa de Análise de Discurso (doravante AD),  principalmente, no 

que se refere ao conceito de estereótipo, abordado, inicialmente, por Lippmann 

(1992), e retomado, mais tarde, no âmbito da AD, por Amossy e Pierrot (2005). 

Também recorremos ao  conceito  de  cenografia,  proposto  por  Maingueneau 

(2010). 

MATERIAIS E METÓDOS
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Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram coletados 38 dados referentes 

a textos jurídicos que, direta ou indiretamente, materializam conceitos oriundos 

da moral religiosa cristã. Para esta apresentação, de todos os dados coletados, 

escolhemos dois, a saber: Projeto de Lei de nº 733/2011, cujo principal objetivo 

é determinar   que o poder  público proíba,  no ensino das escolas públicas, 

temáticas que contrariam os valores morais cristãos; e o Projeto de Emenda 

Constitucional 171/1993, referente à proposta de redução da maioridade penal, 

que prevê a redução da inimputabilidade de 18 para 16 anos de idade. Os dois 

projetos  foram  encontrados  no  seguinte  site: 

http://www.camara.gov.br/proposicoes. Na análise, recorremos ao conceito de 

estereótipo  de  Lippmann  (1992),  que  afirma  que  os  estereótipos  são 

necessários na organização da vida em sociedade. Tal conceito foi retomado, 

no âmbito da AD, por Amossy e Pierrot (2005), as quais defendem que o termo 

“estereótipo” surge relacionado ao campo da tipografia e diz respeito a algo 

que  é  “impresso  com  placas  cujos  caracteres  não  são  móveis,  e  que  se 

conservam  para  novas  tiragens”  (AMOSSY;  PIERROT,  2005,  p.  30).  Em 

relação ao conceito de cenografia, proposto por Maingueneau (2010), o autor 

afirma que a cenografia é uma forma de o texto se inscrever, ou seja, de se 

mostrar, de se dar a conhecer.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na análise do Projeto de Lei nº 733/2011, verificamos que há, inicialmente, no 

embasamento do dispositivo, uma preocupação com o que o projeto chama de 

“valores familiares”. O enunciador mostra, por meio de diferentes cenografias, a 

preocupação com esses “valores”, que, segundo defende, estão se perdendo 

graças à influência de “segmentos específicos da sociedade brasileira”.
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Nesse  sentido,  a  materialização  do  discurso  religioso  se  dá  quando  o 

enunciador defende que a religião é a base de defesa da família, recorrendo,  

para  reforçar  seus argumentos,  a  obra  “Os irmãos Karamázov”,  do  escritor 

russo Fiódor Dostoiévski, em que um dos personagens diz: “Sem Deus, tudo 

seria  permitido”.  Esse  “tudo”  faz  referência  àquilo  que  seria  exatamente  o 

contrário dos “valores familiares”, apontados pelo enunciador, os quais dizem 

respeito à moral cristã e aos padrões tradicionais de família, ou seja, à união 

entre homem e mulher, no sentido heteronormativo. 

 O enunciador justifica a elaboração do Projeto afirmando que “é inquietante 

sabermos que nas escolas as crianças são submetidas à doutrinação, muitas 

vezes  cavilosa,  para  persuadir  crianças,  ainda  no  verdor  de  sua  formação 

intelectual,  moral  e  sexual,  em  direção  a  um  laxismo  moral  que  inclui  a 

exaltação de comportamento sexual contrário aos bons costumes” (Trecho do 

texto do Projeto de Lei 733/2011 – Grifos nossos). Essa formulação linguística 

reforça o efeito de sentido de que o ensino nas escolas públicas se baseia em 

temáticas que contrariam os valores morais cristãos. Além disso, a expressão 

“bons costumes”  (grifada)  reforça a avaliação positiva que o enunciador  do 

projeto faz desses “valores cristãos”. 

Em relação à PEC 171/93, segundo texto aqui analisado, há a necessidade de 

alteração do artigo 60 da Carta Magna,  para que se diminua a maioridade 

penal de 18 para 16 anos, pois a idade cronológica (critério adotado em nossa 

legislação)  não  seria  o  melhor  método  para  decidir  quem  pode  ou  não 

responder por seus crimes. O projeto defende, portanto, que se deve adotar, 

em caso de crimes praticados por menores, o critério subjetivo, ou seja, deve-

se considerar a idade mental do indivíduo, visto que, segundo o enunciador do 

referido  projeto,  os  adolescentes  maiores  de  dezesseis  anos  já  gozam de 

maturidade suficiente para pagar por seus atos criminais.
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Em um dos trechos da fundamentação, o enunciador diz que “o moço hoje 

entende perfeitamente  o que faz e sabe o  caminho que escolhe,  devendo, 

portanto, ser responsabilizado por suas ações”. Nesse sentido, para reforçar 

esse entendimento, cita uma passagem bíblica do livro de Ezequiel, do Velho 

Testamento,  na qual  lemos:  “A alma que peca,  esta morrerá”.  Deste modo, 

podemos verificar  que a  ideia de crime ou contravenção penal  encontra-se 

diretamente  relacionada ao pecado,  assim como a ideia  de  pena/sanção é 

relacionada ao inferno. Cometer um crime seria como desobedecer a Deus, e 

Deus, nesse contexto jurídico seria a própria lei, ou seja, algo/alguém que não 

pode  ser  desobedecido  por  quem  quer  que  seja.  Com  isso,  pretende  o 

enunciador demonstrar que o pecado, assim como o crime, pode ocorrer em 

qualquer  idade,  devendo,  portanto,  todos  os  pecadores  serem  castigados, 

inclusive os menores de 18 anos. 

CONCLUSÃO

As  análises  mostraram  que  os  discursos  materializados  no  campo 

jurídico/político  acerca  do  discurso  religioso  materializam,  por  meio  de 

diferentes  cenografias,  que  a  transposição  deste  discurso  se  dá  quando  o 

enunciador se baseia em princípios morais religiosos para a elaboração dos 

projetos.  Nesse  sentido,  o  livro  do  Velho  Testamento  é  utilizado  como 

argumento de autoridade.
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O  TRATAMENTO  DA  MÍDIA  SOBRE  A  DEFICIÊNCIA:  O  CASO  DA 
SÍNDROME DE DOWN. 57

Lucas Barbosa58, Marian Oliveira59, Vera Pacheco60. 

RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar um levantamento de reportagens sobre 
o tema síndrome de Down (SD), veiculadas em revistas de grande circulação 
no Brasil, da década de 1970 a 2014, a fim de avaliar, a partir do levantamento 
de marcas linguísticas, a evolução do tratamento do tema e consequentemente 
da pessoa por detrás da síndrome, neste tipo de mídia impressa. Para cumprir 
o  objetivo  proposto,  realizamos  levantamento  quantitativo  de  números  de 
edições de revistas que abordaram o tema, fizemos levantamento dos títulos,  
termos  e  expressões  relacionados  à  síndrome  de  Down  e  analisamos  a 
produção de sentido que os termos adquirem no contexto das reportagens. 
Encontramos, ao todo, vinte e duas matérias que abordaram o tema, sendo 
dezesseis  edições  da  revista  Veja,  três  edições  da  revista  Istoé e  três  da 
revista  Época.  As análises das marcas linguísticas recorrentes nas matérias 
nos  apontam  para  a  descrição  da  pessoa  com  síndrome  de  Down  como 
anormal, diferente, defeituosa e problema para a família, mesmo quando os 
termos utilizados mascaram o efeito de sentido de anormalidade. 

Palavras-chave: jornalismo, mídia, síndrome de Down.

REPORTS  OF  ANALYSIS  OF  DOWN’S  SYNDROME  IN  MAGAZINES  OF 
LARGE CIRCULATION

ABSTRACT
In this paper we aim to present a quantitative survey of magazine reports of 
nationwide circulation in Brazil about Down's Syndrome, from 1970 to 2014, in 
order  to evaluate,  with  a survey of linguistic  marks, the development of  the 
treatment by the media about Down's Syndrome, and,  therefore,  the person 
behind the syndrome. To achieve this objective, we conducted a quantitative 
survey of the number of editions of magazines that brought up the theme, we 
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did a survey of the titles, terms e expressions related to Down's Syndrome and 
we analyzed the creation of the meaning the terms acquired in the context of 
the reports. We found, altogether, twenty-two magazine files that handled the 
theme, of which sixteen are from editions from "Veja", three from "Istoé" and 
three  from "Época".  The analyses of  the  recurring  linguistic  marks  in  those 
articles  lead  us  to  a  description  of  the  person  with  Down's  Syndrome  as 
abnormal, different, defective and a problem to the family, even when the terms 
used hide the effect of the sense of abnormality.

Keywords: journalism, media, Down’s Syndrome.

• INTRODUÇÃO

Há um descompasso entre o que as pessoas com Down mostram a cada dia 
em termos de potencialidades e perspectivas e o que a literatura especializada 
registra, descreve e modela sobre a síndrome de Down (BARBOSA ET AL., 
2015) e que, ao longo do tempo, é reproduzido nas retomadas ao paradigma 
primário, descrito por Langdon Down, nas plataformas de comunicação. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho é traçar a trajetória da abordagem do 
tema  síndrome  de  Down  nas  revistas  de  grande  circulação  através  de 
levantamento quantitativo de edições que trataram do tema a partir da década 
de 1970 até 2014, avaliar a evolução na maneira como o tema da SD aparece 
nas revistas e examinar, através da análise das marcas linguísticas,  a natureza 
e causas da mudança de abordagem.

19.

20. 2. MATERIAL E MÉTODOS

Para cumprir aos objetivos inicialmente propostos, estabelecemos os seguintes 
passos  metodológicos:  inicialmente  fizemos  uma  análise  quantitativa:  i) 
levantamento das revistas que circularam no país no período de 1970 a 2014; 
ii)  triagem das revistas publicadas no período para identificar aquela(s) que 
tivesse(m)  alguma  matéria  sobre  síndrome  de  Down;  iii)  levantamento  dos 
títulos  e  matérias  sobre  síndrome  de  Down  publicadas  nas  revistas;  iv) 
catalogação  dos  termos  utilizados  nas  matérias  para  abordar  o  tema;  v) 
digitalização das matérias encontradas para criação de banco de dados para 
análise.
Na  fase  final  da  pesquisa,  examinamos  as  marcas  lingüísticas  que  foram 
utilizadas  para  abordar  o  tema,  a  fim de  fazer  uma análise  qualitativa  dos 
termos e expressões. Para chegar ao objetivo proposto, utilizamos a seguinte 
metodologia: i) análise de significado dos termos e expressões usados para 
descrever  a  SD  utilizando  o  dicionário  Aurélio;  ii)  análise  da  produção  de 
sentido que os termos adquirem no contexto da reportagem. 

21.
22. 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Encontramos,  entre  1970  a  2014,  vinte  e  duas  edições  de  revistas  que 
abordaram o tema SD, sendo dezesseis da revista Veja, três da revista Época 
e três da revista Istoé. Após o levantamento das matérias, procedemos uma 
busca  dos  termos  e/ou  expressões  utilizados  nas  reportagens  que  faziam 
referência à síndrome de Down e chegamos a esses resultados: 

O tema SD aparece pela primeira vez na edição de Veja de número 839, ano 
de  1984,  com o título  Perigo medido -  Teste  americano avalia  risco de 
mongolismo,  e  as  marcas  recorrentes  nessa  matéria  foram  risco 
de mongolismo,  anomalia  congênita,  síndrome  de  Down,  bebês 
defeituosos, crianças com problemas, anormalidade. Desde então, essas 
terminologias continuam sendo usadas nas edições subseqüentes, como a de 
Veja do ano de 1987, nº993, com o título  Choque com a vida - O árduo e 
comovente  aprendizado  de  pais  que  vêem  nascer  um  filho  anormal. 
Percebemos  que  os  termos  e  expressões  utilizados  nas  duas  primeiras 
décadas apontam para a descrição da pessoa com síndrome de Down como 
diferente,  defeituosa e problema para a família.  Esse primeiro paradigma é 
reforçado  pelo  significado  dos  termos  encontrados  no  dicionário,  como  se 
observa nos verbetes  anomalia, um substantivo feminino que é usado como 
sinônimo de irregularidade, anormalidade, e aberração;  defeituosos, adjetivo 
que diz respeito a quem tem, ou em que há defeito,  imperfeito,  incompleto;  
anormal, adjetivo utilizado para se referir a quem não é normal, que está fora 
da  norma  ou  padrão,  anômalo  e  incomum  e  dizer  do  indivíduo  cujo 
desenvolvimento físico, intelectual ou mental é defeituoso; e fardo, substantivo 
masculino que se refere ao que geralmente custa a suportar, ou o que impõe 
responsabilidades. A partir dos anos 2000, os termos usados para falar da SD 
nas revistas mudaram, ainda que aparentemente. Desde então, as marcas que 
mais  apareceram  foram  portadores,  pessoas  com  síndrome  de  Down, 
indivíduo com síndrome de Down, como ocorre na edição nº2279, do ano de 
2013, da  Istoé, com o título A maior vitória contra a Síndrome de Down - 
Pela primeira vez, cientistas conseguem desativar o cromossomo extra 
responsável pela doença. O feito histórico deverá permitir a criação de 
tratamentos  de  alguns  dos  danos  físicos  e  mentais  causados  pela 
síndrome.  Apesar  de parecer  que houve mudança no tratamento da mídia 
sobre o tema, o contexto das matérias aponta para o estereótipo de anormal,  
de  fardo  como  colocado  em  décadas  anteriores.  Podemos  observar  pela 
abordagem da matéria  de Veja,  edição nº  1994,  ano de 2007,  com o título 
Down na terceira idade - As pessoas com síndrome estão vivendo mais. 
Quem  vai  cuidar  desses  velhinhos?,  que   o  paradigma  de  fardo,  de 
problema,  permanece.  Ainda  que  as  terminologias  usadas  aparentem  uma 
mudança  em  relação  ao  primeiro  período  analisado,  percebemos  que  a 
imagem da pessoa com Down ainda é estigmatizada na mídia. A figura 1, a 
seguir, apresenta uma síntese dos nossos achados:

Figura1:  Levantamento quantitativo  dos termos catalogados nas reportagens  encontradas nas 
revistas.
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4. CONCLUSÃO 

Pela  análise  das matérias  apresentada,  apesar  de,  aparentemente,  parecer 
haver uma mudança de paradigma em torno da síndrome, a se notar pelos 
termos utilizados no período de 1980 a 2000, um paradigma se mantem – o da 
anormalidade – prova disso é o uso de termos como anormal e correlatos em 
todas as matérias,  mesmo quando a palavra e/ou expressão utilizada tenta 
mascarar esse efeito de sentido.
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ESCRAVIDÃO, PODER E ALFORRIA: A CONDIÇÃO JURÍDICA DO SENHOR 
E DO ESCRAVO NA ESCRAVIDÃO BAIANA, ENUNCIADA EM 
DOCUMENTOS JURIDICOS DA VITORIA DA CONQUISTA61 

Thaynan Souza Santos62, Jorge Viana Santos63, Adilson Ventura da Silva64 

RESUMO

O  presente  subprojeto  de  pesquisa  de  iniciação  cientifica  é  vinculado  ao 
projeto: “Memória Conquistense: recuperação de documentos oitocentistas na 
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implementação de um corpus digital”,  que em desenvolvimento  no Lapelinc 
(Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus) tem como coordenadores 
Jorge Viana Santos³ e Cristiane Namiuti Temponi 4. Este visa à construção de 
um corpus digital alicerçado documentos notariais manuscritos guardados em 
arquivos  na  região  do  sudoeste  baiano:  o  corpus  DoVic  (Corpus  de 
Documentos  Oitocentistas  de  Vitória  da  Conquista).  Assim, particularmente, 
esse  subprojeto  a  qual  faz  referencia  o  relatório  em questão,  denominado: 
“Escravidão, poder e alforria: a condição jurídica do senhor e do escravo na 
escravidão  baiana,  enunciada  em  documentos  jurídicos  de  Vitória  da 
Conquista”,  tem  como  finalidade  realizar  classificações  e  caracterizações 
linguístico-jurídicas de documentos do corpus digital à luz da Linguística e do 
Direito.

PALAVRA CHAVE

Escravidão
Linguística de Corpus
Documentos jurídicos
Vitória da Conquista-Bahia (Brasil)

SLAVERY , POWER AND EMANCIPATION: THE LEGAL STATUS OF THE 
LORD AND SLAVE IN SLAVERY BAIANA , STATED IN JURIDICOS 

DOCUMENTS THE CONQUEST OF VICTORY

This sub-project of scientific initiation research is linked to the project: "Conquistense 
Memory:  Recovery nineteenth-century documents in  the implementation of  a digital 
corpus"  that  developing  in  Lapelinc  (Research Laboratory  in  Corpus  Linguistics)  is 
Jorge Viana Santos³ coordinators and Cristiane Namiuti Temponi 4. This aims to build 
a digital corpus founded notarial 

documents manuscripts stored in files in the southwest region of Bahia: the corpus 
DoVic  (Corpus  of  Vitória  da  Conquista  nineteenth  century  documents).Thus, 
particularly, this subproject which makes reference to the report in question, entitled: 
"Slavery, power and liberation: the legal status of master and slave in Bahia slavery, 
stated  in  legal  documents  of  Vitoria  da  Conquista",  aims  to  perform  ratings  and 
linguistic-legal  characterizations  of  the  digital  corpus  documents  in  the  light  of 
Linguistics and Law.

KEYWORDS

Slavery
Legal Documents
Corpus Linguistics
Vitória da Conquista-Bahia (Brazil)
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INTRODUÇÃO

O presente relatório de pesquisa de iniciação cientifica: “Escravidão, poder e 
alforria:  a  condição jurídica  do senhor  e  do  escravo na escravidão  baiana, 
enunciada em documentos jurídicos de Vitória da Conquista”, tem sua gênese 
com a revisão de literatura, a qual busca corroborar, ratificar a relevância das 
classificações  e  caracterizações  de  documentos  linguísticos  jurídicos 
catalogados no corpus digital, por meio de autores e seus respectivos estudos. 

Logo  depois,  num  segundo  passo,  mostramos  a  justificativa  e  também  a 
metodologia aplicada para o desenrolar seguro da pesquisa. O terceiro passo 
verifica-se  com  a  apresentação  dos  resultados  obtidos  nesse  projeto  de 
pesquisa  até  a  presente  data.  No  quarto  passo  demonstramos  a  que 
conclusões chegamos após os  passos anteriores  e  finalmente,  no  quinto  e 
ultimo passo, considerações gerais acerca dos eventos acadêmicos aos quais 
tivemos  a  feliz  oportunidade  de  participar,  bem  como  as  referencias 
bibliográficas utilizadas para a consecução dessa pesquisa.   

METODOLOGIA APLICADA

Para viabilização o entendimento das condições relacionais entre escravos e 
senhores  na  época  da  escravidão  baiana  em  Vitória  da  Conquista  foi 
necessário  a  realização  de  diversas  etapas  nesta  pesquisa.  Etapas  que 
possibilitaram a consecução desses objetivos, um método, ou ao menos, uma 
sucessão de métodos que auxiliaram neste entendimento. 
Na primeira etapa, classificamos documentos originais do Corpus DoVic para 
descrição. Esta classificação de documentos linguístico jurídicos foi dividida em 
passos  que  auxiliaram  esta  atividade.  Nós  selecionamos  os  documentos, 
depois  organizamos,  ordenamos,  reposicionamos,  e  por  fim,  renomeamos 
documentos originais dos séc. XIX. 
Na  segunda  etapa,  houve  a  transcrição  dos  referidos  documentos  e  sua 
classificação numa tabela de identificação de cada documento. 
Na  terceira  etapa,  fizemos  uma  quantificação  do  total  de  documentos 
analisados nas etapas anteriores. Descrevemos e também transpusemos para 
gráfico o percentual dos documentos encontrados nos livros. E por fim, uma 
tabela onde demonstramos um gráfico relativo ao livro analisado. 
Na  quarta  etapa  da  pesquisa,  depois  de  já  quantificados  os  documentos 
fizemos  então  uma  busca  de  significados  em dicionários  históricos  antigos 
encontrados  na  Biblioteca  virtual  Brasiliana  (USP).  Sendo  tais  dicionários: 
Raphael  Bluteau  (1728),  o  Luiz  Maria  da  Silva  Pinto  (1832)  e  Antonio  de 
Moraes Silva (1789). Após a transcrição dos significados encontrados nesses 
dicionários, passamos então a procurar os mesmos significados em dicionários 
contemporâneos,  quais  foram:  Aurélio,  Houaiss  e  Aulete.  Finalmente, 
buscamos os  significados também em dicionários da Escravidão e também 
jurídicos.  Numa quinta, estudamos o referencial teórico pertinente por meio de 
leitura e fichamento. E por ultimo, na sexta etapa, elaboramos um relatório final  
da bolsa de iniciação cientifica. 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
291



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No desenrolar da fase de classificação dos documentos de teor linguístico e 
jurídico  organização,  ordenação,  reposicionamento  e  renomeação,  além da 
transcrição e quantificação, sempre estiveram á olhos vistos a importância de 
tal  tarefa  à  medida  que  víamos  o  conteúdo  de  tais  documentos  sendo 
recuperados e preservados, observando a relevância que poderiam ter para 
inúmeras atividades. Inclusive suscitando debates no próprio laboratório, entre 
nós  bolsistas  a  cada  nova  discussão  levantada  devido  ao  conteúdo  dos 
documentos. Observar-se também as mutações sociais e a corrida do Direito 
para acompanha-las. Também foi inevitável notar no que se refere ao sentido 
das  palavras  como  também  vão  se  modificando  no  tempo  e  no  espaço, 
ocasionando  verdadeiras  revoluções  semânticas,  o  que  indubitavelmente 
ocasiona, por consequência, alterações também no campo jurídico, por obvio. 
Nesta pesquisa, foram alcançados objetivos pré-estabelecidos anteriormente 
como:  1)  estudar  o  referencial  teórico  pertinente;  2)  classificar  documentos 
originais do Corpus DoVic para descrição; 3) elaborar relatório com resultados. 
Primeiramente,  a  atividade  relacionada  ao  objetivo  foi  concluída  com êxito 
participarmos Curso de Introdução aos Estudos de Semânticas para o Direito, 
pelo Prof. Dr. Adilson Ventura da Silva (UESB), no período de 08/08/2014 com 
término em 11/12/2014, com carga horária de 40h. b) Empreendendo leituras 
de  livros  fundamentais  de  Semântica,  Historia/Historiografia  da  Escravidão: 
SAUSSURE, Ferdinand de (2006)  Semântica Argumentativa GUIMARÃES, 
E. Os limites  do  sentido.(2002),  VIANA,  J.S.  Funcionamento  da  Palavra 
Crime em Códigos Penais  (2007) . c) Participamos de eventos de instrução 
importantíssimos  com  o  SPEL  (Seminário  em  Estudos  Linguísticos) 
ocorrido nos dias de 22 a 24/10/2014, que ofertou reflexões relevantes 
para discussão e compreensão do que seja a língua e suas aplicações. 
Nesta  oportunidade  inclusive,  tivemos  o  privilégio  de  de  fazer  o 
minicurso  “Anotação  Morfossintática  de  Corpora  do  Português 
utilizando  Softwares  Livres”,  ministrado  pelo  Prof.  Dr.  Leonel 
Figueiredo  Alencar  de  Araripe  (UFC),  ocorridos  nos  dias  22  e 
23/10/2014, com carga horária de 4h. d) Curso de Paleografia Básica 
ministrado  pelo  Prof.  Dr.  Jorge  Viana  (UESB),  e  pelo  mestrando 
Giovane Santos Brito (PPGLIN/UESB), na data de com carga horária de 
8h. e) Assistimos à palestra “O funcionamento da palavra crime em 
Códigos  Penais”,  ministrada  pelo  Prof.  Dr.  Jorge  Viana  (UESB),  em 
11/11/2014. Em segundo lugar, cumprimos a atividade. 2) Realizando 
as  atividades  mencionadas  como  a  organização,  ordenação, 
reposicionamento  e  renomeação,  além  da  transcrição  e  quantificação  e  3) 
elaboração deste relatório. 
Faz-se mister  discutir,  como a linguagem de instrumentos jurídicos mantem 
correspondência  com  os  mesmos  instrumentos  contemporaneamente,  e 
concomitantemente, outros instrumentos, até foram extintos. Como a carta de 
alforria  por  exemplo.  Devido  a  não  mais  legitimação  da  escravidão  pela 
Constituição Federal. 
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CONCLUSÃO 
Finalmente,  apesar  do  interesse  no  campo  jurídico  ser  o  maior  nesse 
subprojeto, é inevitável e com certeza interessantíssimo, o olhar para esses 
documentos com a perspectiva de outros campos acadêmicos, que talvez não 
olharíamos caso não tivéssemos contato diretamente com os documentos e 
continuássemos condicionados pela viseira de nosso campo de atuação.
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 ANÁLISE  DAS  METÁFORAS  MULTIMODAIS  NO  DEBATE  POLÍTICO-
ELEITORAL: UMA ANÁLISE COGNITIVA¹ 
Yan Kaic Antunes da Silva², Maíra Avelar Miranda³ 
Resumo 
Nosso projeto descreve o passo a passo de analises de um discurso político à 
partir de uma mídia, que por ventura pode auxiliar a compreensão do leitor, 
mostrando a ele todos os pontos que devem ser analisados no discurso. Para 
realizar  os  procedimentos,  os  dados  devem  ser  preparados,  para 
posteriormente  serem julgados.  Para  realizar  a  preparação,  é  necessário  o 
auxilio de um software, mas nem sempre dispomos de produtos de qualidade 
no mercado, por isso estamos produzindo um software para deixar todo esse 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
293



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

processo  de  preparação  da  analise  mais  automatizado,  para  o  esforço  ser 
focado apenas na análise. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento,  
mas já apresenta um potencial e um público da área de letras em interesse no 
produto. 
Palavra  chave:  computação,  software,  linguística,  política,  transcrição, 
legenda. 
Title 
Analysis of the Multimodal Metaphor in Political-Electoral Speech: A Cognitive 
Analysis 
Abstract 
Our project describes the analysis step by step in a political discourse starting 
from a media, that perhaps can help the reader's understanding by showing him 
all the points that should be analyzed in the speech. To perform the procedures,  
the data must be prepared, later to be judged. To carry out the preparation, the 
help of a software is needed, but not always we have quality products in the 
market,  so  we  are  producing  software  to  make  this  whole  process  of 
preparation  of  more  automated  analysis,  to  efforts  be  focused  only  on  the 
analysis . The project is still under development but already has a potential and 
a public letters area of interest in the product. 
Keywords: computing, software, linguistic, political, transcription, subtitle. 
Introdução 
A  análise  de  um  discurso  é  uma  prática  e  um  campo  da  linguística 
especializado em analisar construções ideológicas presentes em um texto. É 
muito utilizada para retirar ideologias e fundamentos de discursos publicados 
na mídia, internet ou qualquer outro meio de comunicação, para ajudar leitores 
a terem uma melhor compreensão do discurso do locutor. 
O discurso política tem vários espaços específicos na enunciação, e não é preciso ser 
um especialista  ou  cientista  para  notar  que  existem vários  espaços  nos  quais  os 
discursos  acontecem.  Seja  nos  legislativos  federais,  estaduais  e  municipais,  no 
executivo, na palavra do presidente da república, dos governadores de estado, dos 
prefeitos, os espaços estão lá, e prevalecerão. Isto quer dizer que frequentemente as 
pessoas falam sobre política, e isto está em nosso cotidiano. Fornecer análises sobre 
um assunto como este, é de grande importante para esclarecimento das ideias de um 
eleitor, por exemplo. Para iniciar uma analise de um discurso, primeiramente todas as 
falas  devem ser  transcritas  e  organizadas,  para  então fazer  um mapeamento  das 
ideias. 
A transcrição da fala corresponde no processo de transformar um sinal acústico 
de uma fala capturado por algum dispositivo de entrada computacional,  um 
microfone, por exemplo, no conjunto de palavras que foram pronunciadas. A 
passagem de um áudio que corresponde uma fala para um texto transcrito, 
requer um conjunto de técnicas computacionais e/ou não que permita formar 
um conjunto de informações para representar as passagens do que foi dito. 
Essas informações podem ser formadas por segmentos de texto, demarcado 
por  inicio  e  fim  de  tempo,  que  corresponde  ao  momento  que  a  fala  foi  
pronunciada dentro de um arquivo de áudio. Essas informações podem ser 
utilizadas para posteriores análises, que é o objetivo da pesquisa. 
Material e métodos 
A pesquisa proposta apresenta como desafio sistematizar a análise de dados 
de  natureza  multimodal,  tendo  em  vista  a  complexidade  de  integração 
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apresentada por tais dados, a partir de contribuições recentes da Linguística 
Cognitiva  para  análises  que  englobam  contextos  reais  de  interação  (c.f. 
CIENKI; MÜLLER, 2008, MÜLLER; CIENKI, 2009). Esta é a definição geral da 
analise, mas para isto, precisamos preparar os dados, que demanda de passos 
simples, porém longos. 
Primeiramente os dados devem ser preparados em um software de transcrição 
de falas, para poder separar todos os segmentos, que são frases curtas que 
são pronunciadas durante o discurso, anotando junto deste, todos os limites de 
tempo que marcam as margens da locução. Para isto, utilizamos a ferramenta 
de transcrição ELAN. Os gestos que surgem ao decorrer do discurso também é 
anotado, mas em uma faixa/camada diferente da transcrição da fala. A própria 
ferramenta disponibiliza um recurso para realizar esta operação. 
O ELAN é uma ferramenta profissional para a criação de anotações complexas 
sobre  recursos de áudio  e  vídeo.  Com ele,  um usuário  pode adicionar  um 
número ilimitado de anotações de acordo com a mídia inserida. Uma anotação 
pode  ser  uma  frase,  palavra,  gesto,  comentário  ou  qualquer  descrição  de 
qualquer característica observada na mídia. As anotações podem ser feitas em 
várias camadas, permitindo ao anotador a criar várias faixas de anotações com 
propósitos diferentes. 
Mesmo o software oferecendo diversos recursos para o anotador,  notamos que os 
anotadores sentiram certa dificuldade na utilização, e destacamos os principais pontos 
que levaram a erros. Devido à essa dificuldade por parte dos anotadores, decidimos 
então  mudar  o  foco da  pesquisa,  junto  com os  bolsistas  do  curso  de  Ciência  da 
Computação,  para desenvolver  um novo software que realizasse essas operações 
junto  com  o  anotador  com  uma  melhor  satisfação  Realizamos  uma  pesquisa  de 
campo, para descobrir qual era o percentual de aceitação do software ELAN, e então, 
junto  à  pesquisa,  sobre  a  necessidade  do  novo  software.  Foi  concluído  que  era 
mesmo necessário o desenvolvimento. A pesquisa foi realizada de maneira online à 
partir de um formulário web, fornecido pela Google Forms, para que os entrevistados 
possam responder no local e horário que desejar, desde que tenha acesso à internet. 
Para  desenvolver  o  novo  software  de  transcrição,  vamos  utilizar  uma 
ferramenta de desenvolvimento Java bem conhecido, que é o Netbeans IDE, 
versão 8.0.  O paradigma de programação será  orientado a  objetos,  e  com 
vários  módulos.  Com  isso  podemos  desenvolver  o  programa  de  maneira 
simultânea  entre  os  bolsistas  da  área  de  computação,  uma  vez  que  um 
trabalha em um módulo, outro realiza operações em outro módulo, para não 
haver conflito. 
Para  realizar  a  sincronia  dos  módulos,  utilizamos  uma  ferramenta  de 
armazenamento na internet, pelo servidor do Google Drive. Com este software 
podemos manter uma cópia idêntica em todos os computadores que estiverem 
acessando os arquivos, e uma cópia no servidor, que faz o papel de sincronizar 
tudo. 
Resultados e discussão 
Inicialmente, tivemos que desenvolver todo o processo proposto manualmente 
da  mesma  forma  que  a  Dra.  Maíra  desenvolvia  anteriormente.  Todas  as 
transcrições eram feitas ao gosto do anotador, utilizando qualquer ferramenta, 
inclusive um bloco de notas por exemplo. Todas as falas foram transcritas em 
um  único  arquivo  de  texto,  que  depois  foi  passado  para  o  software  Elan, 
segmentando cada fala, e marcando com o tempo da fala de acordo com a 
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mídia analisada.  Devido ao processo lento de passagem do texto completo 
para as segmentações das falas, e na dificuldade que percebemos em alguns 
anotadores  para  realizar  este  processo,  foi  notável  que  este  processo  não 
estava  sendo  tão  intuitivo  a  ser  feito.  O  software  estava  causando  certo 
desconforto em algumas pessoas. Por este motivo, decidimos desenvolver o 
nosso  próprio  software  que  atenda  a  essas  demandas,  pelo  menos  da 
comunidade UESB. 
A equipe  inicial  contava  com dois  bolsistas  da  área  de  letras  e  mais  dois 
bolsistas da área de computação. Desde já obtemos o resultado da pesquisa 
de  campo  feito  pelos  bolsistas  da  área  de  letras,  que  foi  um  resultado 
esperado: é necessário desenvolver um novo software. Desde já começamos a 
projetar  as  suas  características,  ferramentas,  integração  com  outros 
programas, manuseio e especificações técnicas. 
O projeto ainda está fase de desenvolvimento, mas listaremos aqui o poder que 
essa nova ferramenta trará ao anotador: 
1. Integração: Todos os dados que são utilizados em outros softwares da área, 
poderão ser facilmente importados e exportados. 
2. Digitação: a digitação será mais fácil, com um sistema intuitivo de anotação 
write-listen. 
3. Interface Gráfica: a interface terá uma visualização em tempo real de todos 
os elementos que o anotador estiver trabalhando, informando o que acontece 
com cada segmento a todo instante. 

4.  Tradução: Às vezes, o anotador precisa traduzir toda uma camada para o 
inglês, e nenhuma das outras ferramentas do campo oferecia um recurso de 
tradução automática. Este recurso será oferecido. 
5. Controle de velocidade: O controle de velocidade deixará o anotador mais 
confortável  no  momento  da transcrição,  uma vez que o mesmo não esteja 
conseguindo acompanhar a velocidade normal da execução da mídia. 
6.  Legendagem  automática:  Utilizaremos  um  serviço  de  legendagem 
automática para anotadores. Este serviço ainda não foi totalmente testado e 
garantido,  mas  ele  pode  oferecer  um  certo  grau  de  confiabilidade  no 
reconhecimento.  O  Anotador  terá  que  revisar  a  transcrição  gerada 
automaticamente. 
7.  Anotações de gestos: Terá uma ferramenta com suporte à anotações de 
gestos, com suporte a capturas de frames da mídia, no ápice do gesto, para 
deixar a identificação mais fácil. 
O programa terá distribuição gratuita para todos os profissionais que tiverem 
vinculo com alguma instituição acadêmica, e não tem interesse em integração 
com dispositivos móveis. 
Conclusões 
Concluindo,  devo  acrescentar  que  todo  o  andamento  desse  projeto  só  foi 
possível devido ao financiamento da UESB/IC. Laboratórios foram oferecidos, e 
computadores foram disponibilizados para isso. O futuro é a automatização, e a 
cada avanço que faremos aqui, por menor que seja, estaremos contribuindo no 
avanço tecnológico da instituição, do estado e do país. 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Balanço de nitrogênio em cordeiros alimentados com dietas aditivadas 
com extrato alcaloídico foliar e farelo de algaroba1,2

Érick Rocha da Silva3, Mara Lúcia Albuquerque Pereira4, Edileusa de Jesus dos Santos5, 
Herymá Giovane de Oliveira Silva6, Adriane Pereira da Silva dos Santos7, Esaú Duarte 

Barbosa7, Gilka de Jesus Pedroso Santos7, Larisse Borges de Sousa7, Roberta Alves dos 
Santos7,

RESUMO – Objetivou-se de avaliar os efeitos da adição de extrato alcaloídico foliar e 
de farelo de vagem de algaroba em alternativa à monensina sódica na composição de 
dietas sobre o metabolismo de nitrogênio em cordeiros confinados. Foram utilizados 
vinte e oito cordeiros mestiços Santa Inês x Dorper, machos, castrados, com idade 
aproximada  de  120  dias,  peso  corporal  inicial  de  18±5,07  kg,  distribuídos  no 
delineamento  inteiramente  casualizado.  O experimento  teve duração  de 90  dias  e 
quatro períodos de 21 dias para coleta de dados. Foram utilizadas quatro dietas: dieta 
controle, com monensina sódica (30 mg/kg na matéria seca da dieta),  com extrato 
alcaloídico foliar de algaroba (104 mg/kg na matéria seca da dieta) e com farelo de 
vagem de algaroba (9,9% na matéria seca da dieta). O feno de Tifton 85 foi ofertado 
na proporção de 20% e o concentrado na proporção de 80%. Houve menor consumo 
de nitrogênio para a dieta contendo extrato de alcaloides (20,43 g/dia) em relação às 
demais dietas (23,13 g/dia). A excreção de nitrogênio nas fezes foi maior para a dieta 
com farelo de algaroba (6,24 g/dia) e menor excreção de nitrogênio fecal foi observada 
para  as  dietas  sem  aditivo  e  com  extrato  de  algaroba  (3,44  g/dia).  Observou-se 
balanço de nitrogênio positivo com valores de retenção semelhantes entre as dietas 
(17,1 g/dia). O extrato alcaloídico foliar de algaroba reduz o consumo de compostos 
nitrogenados  da  dieta  enquanto,  o  farelo  de  algaroba  aumenta  o  consumo  de 
compostos nitrogenados da dieta e a excreção de nitrogênio nas fezes.
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Palavras-chave – balanço de nitrogênio, metabolismo nitrogenado, monensina 
sódica, ovino

CARACTERÍSTICAS  MORFOGÊNICAS  DA  BRACHIARIA  BRIZANTHA  EM 
DIFERENTES NÍVEIS DE ADUBAÇÃO NITROGENADA E COMPACTAÇÃO DO 
SOLO
 
Gilka  de  Jesus  Pedroso  Santos1,  A.J.V.  Pires2,  J.G.  Guimarães3,  D.L. 
Balisa3, L.G. Silva3, V.M. Carvalho4, M.S. Soares4, D.C. Tolentino5 

1 Graduanda em Zootecnia, DTRA/UESB - Bolsista Voluntária de IC 
2 Professor no curso de Zootecnia, DTRA/UESB, Pesquisador do CNPq 
3 Graduandos em Zootecnia, DTRA/UESB 
4 Mestrandos em Zootecnia, DTRA/UESB 
5 Doutoranda em Zootecnia, DTRA/UESB 

RESUMO: Objetivou-se estudar as características morfogênicas da Brachiaria  
brizantha  em diferentes níveis  de adubação nitrogenada e compactação do 
solo.  O  experimento  foi  realizado  na  casa  de  vegetação  pertencente  ao 
Laboratório  de  Forragicultura  e  Pastagem  da  Universidade  Estadual  do 
Sudoeste da Bahia, totalizando 70 dias de experimentação, dos quais 60 dias 
foram para as avaliações morfogênicas. O experimento foi executado em um 
esquema fatorial 4x2, utilizando doses crescentes de nitrogênio (0, 100, 200 e 
300 kg de N/há) e dois níveis de compactação do solo (1,3 e 1,6 kg/dm³). O 
delineamento  utilizado  foi  o  inteiramente  casualizado,  com  5  repetições, 
totalizando 40 vasos plásticos para as avaliações morfogênicas. A interação 
entre as doses de nitrogênio e níveis de compactação do solo, assim como os 
níveis de compactação não foi significativa (P>0,05) para as variáveis taxa de 
aparecimento foliar e filocrono. No entanto, a adubação nitrogenada influenciou 
(P<0,05) as variáveis taxa de aparecimento foliar e filocrono, o incremento do 
nitrogênio  apresentou  comportamento  linear  e  positivo  para  a  taxa  de 
aparecimento  foliar.  A  maior  dosagem  de  nitrogênio  de  300  kg  de  N/há, 
apresentou resultados de 0,25 folhas/dia para taxa de aparecimento foliar e 
4,00 dias/folha para o filocrono. Dados obtidos neste experimento diferem dos 
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encontrados por Silva et al., (2009) que avaliaram características morfogênicas 
e estruturais de duas espécies de braquiárias adubadas com diferentes doses 
de  nitrogênio,  encontrando  valores  para  brachiaria  brizantha  de  0,15 
folha/dia/perfilho e filocrono de 6,8 dias/folha e para brachiaria decumbens de 
0,12  folha/dia/perfilho  e  filocrono  de  6,0  dias/folha.  As  características 
morfogênicas  como  a  taxa  de  aparecimento  foliar  e  filocrono  respondem 
positivamente a adubação nitrogenada,  principalmente quando as condições 
ambientais estão favoráveis, ocasião essa que a taxa de aparecimento foliar 
aumenta e filocrono diminiu, garantindo a persistênica da planta. 

PALAVRAS-CHAVE: gramínea, fertilizante, nitrogênio, compressão do solo. 

REFERÊNCIAS 
SILVA, C. C. F.; BONOMO, P.; PIRES, A. J. V.; MARANHÃO, C. M. A.; PATÊS, 
N. M. S.; SANTOS, L. C. Características morfogênicas e estruturais de duas 

espécies de braquiária adubadas com diferentes doses de nitrogênio. Revista 
Brasileira de Zootecnia, v.38, n.4, p.657-661, 2009.

BIOMASSA E VOLUME DE CLONES HÍBRIDOS DE Eucalyptus EM 
PLANTIO EXPERIMENTAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

Jamily da Silva Fernandes1, Patrícia Anjos Bittencourt Barreto2, Valdemiro Conceição 
Júnior³,  Anelita de Jesus Rocha4, Guilherme Souto Mares4

A maior parte dos plantios florestais comerciais no Brasil  é constituída pelo 
gênero Eucalyptus, em decorrência da boa adaptabilidade de muitas de suas 
espécies  às  condições  edafoclimáticas  do  país,  que  possibilita  alta 
produtividade em curto  espaço de tempo se comparado a outras  espécies. 
Nesse contexto, estudos do desenvolvimento e potencial produtivo de clones 
de  Eucalyptus são de grande importância  para  melhorar  a  performance da 
espécie,  permitindo  suprimento  das  crescentes  demandas  por  produtos 
florestais. Diante disso, objetivou-se com este estudo avaliar o desempenho 
inicial,  com  base  na  biomassa  arbórea  e  volume  do  fuste,  de  clones  de 
Eucalyptus urophylla (I144 e 1404); de E. urophylla x E. grandis (1249,1296 e 
1355) e de E. urophylla x E. camaldulensis (VM058), utilizando como referência 
o Eucalyptus urophylla produzido por semente e tradicionalmente cultivado na 
região de estudo. O experimento foi instalado na fazenda Baixão, no Distrito de 
Pradoso,  Vitória  da  Conquista-BA.  Utilizou-se  o  delineamento  em  blocos 
casualizados, com três repetições e parcelas compostas por três linhas, sendo 
considerada parcela útil as 13 plantas centrais da linha intermediária. Aos 12 
meses após o plantio,  foi  realizada a avaliação do volume dos fustes e da 
biomassa dos componentes arbóreos (folhas, galhos, fuste e raiz). Para isso, 
foram selecionadas e abatidas 21 árvores. O volume foi  obtido por meio de 
cubagem  rigorosa  adotando-se  o  método  de  Smalian.  A  quantificação  da 
biomassa foi realizada pelo método destrutivo, onde, depois da derrubada das 
árvores,  seus  componentes  foram  separados,  pesados  e  amostrados.  As 
amostras foram levadas ao laboratório, secas em estufa de circulação forçada 
de ar (65ºC) e pesadas. Os dados foram submetidos à análise de variância, 
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empregando-se o teste de Tukey para comparação de médias. Apenas para a 
fração fuste e raiz houve variação significativa da biomassa entre os materiais 
genéticos  analisados.  A maior  biomassa  da  fração  fuste  foi  observada  nos 
clones VM058 e 1404.  O sistema radicular  apresentou maior biomassa nos 
clones VM058 e 1355. Não houve variação significativa do volume do fuste 
entre os tratamentos. Conclui-se que, para as condições observadas, os clones 
não  apresentaram  melhor  desempenho  inicial  que  o  Eucalyptus  urophylla, 
apesar do VM058 ter apresentado certa similaridade.
Palavras-chave: Eucalipto, potencial produtivo, silvicultura. 

PERFILHAMENTO EM BRACHIARIA BRIZANTHA CV XARAÉS SOB 
DOSES DE ADUBAÇÃO NITROGENADA E COMPACTAÇÃO DO 

SOLO

Joanderson de Oliveira Guimarães1, Aureliano José Vieira Pires2, Gilka 
de  Jesus  Pedroso3,  Leonardo  Guimarães  Silva3,  Maxwelder  Santos 
Soares4, Leone Campos Rocha3, Deivson Leles Balisa3, Naara Carvalho 
Macedo3

1Graduando em Zootecnia, DTRA/UESB - Voluntário de IC
2Professor no curso de Zootecnia, DTRA/UESB, Pesquisador do CNPq
3Graduando em Zootecnia, DTRA/UESB
4Mestrando em Zootecnia, DTRA/UESB

RESUMO: Objetivou-se  estudar  as  características  extruturais  da 
Brachiaria brizantha cv. Xaraés sob duas compactações do solo (1,3 e 
1,6 kg/dm³) e quatro doses de adubação nitrogenada (0, 100, 200 e 
300 kg de N/ha). Foi executado em casa de vegetação pertencente ao 
Laboratório de Forragicultura e Pastagem da UESB, no período de 60 
dias de coleta de dados e delineamento inteiramente casualizado em 
esquema fatorial  2  x  4  com 5  repetições  totalizando 40  unidades 
experimentais.  Não  houve  interação  (P>0,05)  entre  doses  de 
nitrogênio  e  compactação  do  solo  para  as  variáveis  número  de 
perfilhos  por  planta  e  número  de  perfilhos  por  vaso,  havendo 
diferença (P<0,05) para compactação na variável número de perfilhos 
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por  planta,  apresentando a  compactação de 1,3  kg/dm³ média  de 
4,85  perfilhos  por  planta,  em  relação   aos  4,53  perfilhos  da 
compactação  de  1,6  kg/dm³.  A  adubação  nitrogenada  influenciou 
(P<0,05) as variáveis número de perfilhos por planta e número de 
perfilhos por vaso, apresentando comportamento quadrático e linear 
respectivamente,  foram  encontrados  para  estas  características 
valores  médios  de  5,08  e  53,88  perfilhos  por  planta  e  por  vaso 
respectivamente, sendo esses valores referentes a dose de 300kg de 
N/ha.  A densidade de perfilhos foi influenciada pelas doses de N em 
ambas  caracteristicas  avaliadas,  sendo que somente  o  número  de 
perfilhos  por  planta foi  influenciado também pela  compactação do 
solo.  O aumento da densidade média  de perfilhos por vaso foi  de 
28,73% na maior dose de N em relação ao tratamento testemunha. A 
compactação do solo não exerceu influência negativa na população 
de  perfilhos  por  vaso  do  capim  Xaraés,  indicando  tolerancia  da 
gramínea  a  barreira  fisica  no  solo  com densidade  até  1,6  Mg/m3, 
resultados semelhantes para B. brizantha cv. Piatã foram encontrados 
por Boneli et al. (2011), ao trabalhar com duas gramíneas (Piatã e 
Panicum maximum cv. Mombaça) e quatro densidades de solo (1,0; 
1,2; 1,4 e 1,6 Mg m-3), apresentando média de 12,5 perfilhos por vaso. 
A  produção  de  perfilhos  em  capim  Xaraés  foi  influenciada 
positivamente pela adubação nitrogenada, sendo o perfilho a unidade 
básica das gramineas,  e proporcionando este,  uma cobertura mais 
eficiente do solo da pastagem, tem-se no uso de nitrogênio uma boa 
estratégia para o manejo do pasto após primeiro pastejo.

PALAVRAS CHAVE: Densidade do solo, fertilização, graminea, perfilhamento
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nas  características  produtivas  e  morfológicas  dos  capins  Piatã  e 
Mombaça.  Revista  Brasileira  de  Engenharia  Agrícola  e 
Ambiental, v.15, n.3, p.264–269, 2011.
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Consumo de matéria seca e desempenho de cordeiros alimentados com 
dietas aditivadas com extrato alcaloídico foliar e farelo de vagem de

Algaroba1,2

Joane Raquel Ferreira Alves de Almeida3, Mara Lúcia Albuquerque Pereira4, Edileusa de Jesus 
dos Santos5, Herymá Giovane de Oliveira Silva6, Adriane Pereira da Silva dos Santos7, Esaú 
Duarte Barbosa7, Gilka de Jesus Pedroso Santos7, Samara Silva de Souza7, Bárbara Bianca 

Porto de Avelar Dias7

RESUMO – Objetivou-se avaliar  os efeitos da adição de extrato alcaloídico 
foliar e de farelo de vagem de algaroba em alternativa à monensina sódica na 
composição de dietas sobre o consumo de matéria seca e desempenho de 
cordeiros confinados. Foram utilizados vinte e oito cordeiros mestiços Santa 
Inês x Dorper, machos, castrados, com idade aproximada de 120 dias, peso 
corporal  inicial  de  18±5,07  kg,  distribuídos  no  delineamento  inteiramente 
casualizado. O experimento teve duração de 90 dias e quatro períodos de 21 
dias para coleta de dados. Foram utilizadas quatro dietas: dieta sem aditivo,  
com monensina sódica (30 mg/kg de matéria seca),  com extrato alcaloídico 
foliar de algaroba (104 mg/kg de MS) e com farelo de vagem de algaroba (9,9% 
na MS da dieta). O feno de Tifton 85 foi ofertado na proporção de 20% e o  
concentrado  na  proporção  de  80%.  Não  foi  observado  efeito  (P>0,05)  das 
dietas sobre a variável, consumo de matéria seca (MS) quando expresso em 
kg/dia.  A  dieta  com  extrato  alcaloídico  proporcionou  melhor  conversão 
alimentar de 4,61 kg/kg e a maior eficiência alimentar foi de 218 g/kg para as 
dietas sem aditivo e com extrato de algaroba.  O extrato alcaloídico foliar de 
algaroba adicionado em 0,104% na matéria seca da dieta de alto concentrado 
pode  ser  utilizado  em  substituição  a  monensina  sódica,  por  melhorar  a 
conversão em cordeiros.

Palavras-chave: alcaloides, algaroba, carneiros, monensina sódica.

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
303



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

RESPOSTA DE DOIS GENÓTIPOS DE EUCALIPTO A DIFERENTES DOSES DE 
POTÁSSIO 

Julio Cesar Silva Santana(1), Joílson Silva Ferreira(2) 

(1) Graduando do curso de engenharia florestal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; Vitória da 
Conquista, Bahia; imp.cesar@hotmail.com; (2) Professor Doutor da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB). 

RESUMO:  A Bahia  é  o  quarto  estado  brasileiro  com  maior  produtividade 
florestal, sendo crucial o desenvolvimento de pesquisas em relação à eficiência 
e o requerimento nutricional, para aumentar a produção. Esse trabalhou teve 
como objetivo analisar a resposta de dois genótipos de eucalipto a diferentes 
doses de potássio mineral. O experimento foi instalado no campus da UESB, 
em vasos de 20dm3. O experimento foi conduzido com arranjo fatorial de 2X5. 
Os genótipos foram analisados separadamente sendo usado dois genótipos 
distintos, 1528 e I144, clones de híbridos de eucalipto plantados na região, o 
segundo fator foram as doses de 0, 30,60, 90, 120 kg.ha-¹  de potássio.  Os 
dados foram obtidos pela coleta feita aos 91 dias após o plantio e as variáveis  
avaliadas foram o diâmetro do colo, altura e número de folhas. Os resultados 
mostraram que não houve uma diferença significativa no comportamento dos 
genótipos em relação às diferentes doses de cloreto de potássio. 

Palavra chave: Adubação potássio, desenvolvimento.
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Síntese de proteína microbiana em cordeiros alimentados com dietas 
aditivadas com extrato alcaloídico foliar e farelo de algaroba1,2

Karine Pinheiro de Oliveira3, Mara Lúcia Albuquerque Pereira4, Edileusa de Jesus dos Santos5, 
Herymá Giovane de Oliveira Silva6, Adriane Pereira da Silva dos Santos7, Esaú Duarte 

Barbosa7, Gilka de Jesus Pedroso Santos7, Tarcio da Silva Santana7, Daiane de Oliveira 
Alencar8

RESUMO – Objetivou-se de avaliar os efeitos da adição de extrato alcaloídico 
foliar e de farelo de vagem de algaroba em alternativa à monensina sódica na 
composição de dietas sobre a síntese de proteína microbiana em cordeiros 
confinados. O experimento foi conduzido com vinte e oito cordeiros mestiços 
Santa Inês x Dorper, machos, castrados, com idade aproximada de 120 dias, 
peso corporal inicial de 18±5,07 kg, distribuídos no delineamento inteiramente 
casualizado. O experimento teve duração de 90 dias e quatro períodos de 21 
dias para coleta de dados. Foram utilizadas quatro dietas: dieta controle, com 
monensina sódica (30 mg/kg na matéria seca da dieta), com extrato alcaloídico 
foliar de algaroba (104 mg/kg na matéria seca da dieta) e com farelo de vagem 
de algaroba (9,9% na matéria seca da dieta). Não houve diferença (P>0,05) 
entre as dietas para as excreções diárias de ácido úrico, alantoína e derivados 
de purinas totais na urina (mmol/kg PC). Para a xantina e hipoxantina notou-se 
influência (P<0,05) das dietas, com extrato de algaroba apresentando média 
superior,  da  mesma forma  ocorreu  para  derivados  de  purinas  totais  (11,68 
mmol/dia), para purinas absorvidas (13,54 g/dia), nitrogênio microbiano (9,85 
g/dia),  proteína  microbiana  (61,52  g/dia).  A dieta  com extrato  proporcionou 
maior eficiência de síntese microbiana (87,51 g/dia), seguida da dieta aditivada 
com  monensina  (72,46  g/dia).  O  extrato  aquoso  ácido  foliar  de  algaroba 
adicionado  em  0,104%  na  MS  da  dieta  aumenta  a  síntese  de  proteína  e 
eficiência microbiana no rúmen.

Palavras-chave  –  aditivos,  confinamento,  derivados  de  purina,  monensina 
sódica, produção microbiana

INDÍCIOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL NO RIO CATOLÉ   GRANDE, 
EM ITAPETINGA, BA, A PARTIR DA AVALIAÇÃO  DE DANO GENÉTICO EM 
ERITRÓCITOS DE PEIXES 

Laiane Souza1, Alaor Maciel Junior2, Cláudia Maria Reis Raposo Maciel2, 
Ingrid Silva Rodrigues3, Maiana de Jesus da Silva3 
1 Discente voluntário do PIBIC/UESB, curso de Zootecnia da UESB, Itapetinga, 
BA. 
2 Professor Titular da UESB, Laboratório de Biologia da UESB, Itapetinga, BA. 
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3 Discente do curso de Ciências Biológicas da UESB, Itapetinga, BA. 

Resumo 
A espécie  Oreochromis niloticus,  conhecida como tilápia-do-nilo, é um peixe 
africano da família Cichlidae, muito versátil na piscicultura pois se adapta tanto 
no sistema extensivo quanto na criação em tanques-rede e possui o habito 
alimentar onívoro. Já Geophagus brasiliensis, conhecida por cará ou acará, é o 
Cichlidae mais endêmico do Brasil, podendo ser encontrada em praticamente 
todas as bacias da América do Sul, e também possui hábito alimentar onívoro. 
As  duas  espécies  foram  registradas  no  rio  Catolé  Grande  Grande,  em 
Itapetinga,  Bahia.  Estudos  sobre  genotoxidade  em  células  sanguíneas  de 
peixes  têm  sido  apontados  como  uma  ferramenta  auxiliar  na  detecção  de 
impactos no ambiente aquático. Desta forma, buscou-se analisar a presença de 
micronúcleos, assim como, a incidência de anomalias nas células sanguíneas 
das espécies Oreochromis niloticus e Geophagus brasiliensis coletados no rio 
Catolé  Grande,  na  região  urbana  do  município  de  Itapetinga,  Bahia.  Os 
exemplares de  O. niloticus  foram coletados em quatro pontos distintos do rio 
Catolé Grande, enquanto os de G. brasiliensis foram obtidos nos três primeiros 
pontos, todos sendo conduzidos para o laboratório de Biologia da UESB, onde 
foram identificados, pesados e medidos, e posteriormente foi feita a coleta do 
sangue  para  esfregaço  sanguíneo,  corado  com  Giemsa  5%,  cuja  analise 
histológica  e  registro  fotográfico  da  presença  de  micronúcleos  e  outras 
anomalias  encontradas  nas  células  sanguíneas  de  ambas  as  espécies  foi 
realizada com auxílio de microscópio de luz. De acordo com as análises das 
lâminas de Oreochromis niloticus, os pontos que tiveram maior abundância de 
anomalias  e  micronúcleos  foram  os  pontos  tidos  como  mais  impactados,  
contudo, nas observações do sangue de  Geophagus brasiiensis  a incidência 
maior foi no primeiro ponto (menos impactado), área onde é feita a coleta de 
água para a população de Itapetinga. Pode-se inferir que as duas espécies de 
peixes analisadas sejam bons bioindicadores ambientais no rio Catolé Grande, 
pois a presença de micronúcleos e anomalias demonstrou que existem agentes 
tóxicos  e  poluentes,  que  ocasionaram  danos  no  material  genético  desses 
organismos aquáticos. 

Palavras-chave:  Acará,  Bioindicador,  Geophagus  brasiliensis,  Micronúcleo, 
Oreochromis niloticus, Tilápia-do-nilo

ESTIMATIVA E COMPARAÇÃO DA ÁREA OCUPADA POR PLANTAS 
AQUÁTICAS NO PARQUE MUNICIPAL LAGOA DAS BATEIAS, VITÓRIA DA 

CONQUISTA- BA, ENTRE 2008 E 2013
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Luana Jessica Souza Santos65, Odair Lacerda Lemos66, Pedro Henrique Vieira 
Cândido67

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo estimar e comparar a cobertura vegetal aquática na 
microbacia  do  Parque  Municipal  Lagoa  das  Bateias  usando  técnicas  de 
Sensoriamento Remoto,  entre os anos de 2008 e 2013.  Foram utilizadas imagens 
satélite RapidEye e SPOT obtida do Google Earth. As categorias estabelecidas foram 
água e planta aquática. A imagem RapidEye é de 04/09/2011 e 06/05/2013 e do SPOT 
de 17/05/2008 referentes ao município de Vitória da Conquista-BA. Para classificar 
foram gerados vetores poligonais das áreas de água e cobertura vegetal aquática. O 
processamento  e  análise  foram  realizados  por  meio  do  software  QGIS  2.8.  Os 
resultados revelaram que o maior percentual de área do espelho d’água coberta por 
macrófitas foi em 2013 com aproximadamente 52%. Em relação ao ano de 2008 até 
2013 a elevação da área de ocupação por macrófitas foi de aproximadamente 20%. 
Observou-se  que  a  dinâmica  espacial  das  macrófitas  formam  densas  e  extensas 
colonizações  nas  margens  e  no  centro  da  lagoa,  que  ao  longo  do  tempo  foram 
afastando do centro, provavelmente pelo fluxo natural de saída da água. Portanto, os 
dados obtidos auxiliam no fundamento para aplicação de medidas mitigadoras e um 
planejamento  voltado  para  o  manejo  integrado  de  plantas  aquáticas  no  Parque 
Municipal Lagoa das Bateias.

PALAVRAS-CHAVE:  macrófita,  microbacia,  multitemporal, 
sensoriamento remoto

UTILIZAÇÃO  DO  FÍGADO  DE  CICLÍDEOS  COMO  INDICADOR  DA 
DEGRADAÇÃO DO RIO CATOLÉ GRANDE,  EM ITAPETINGA, BA 

Rafaela Porto Silva1, Alaor Maciel Junior2, Cláudia Maria Reis Raposo Maciel2, 
Marcos dos Anjos Moura3, Ezaú Duarte Barbosa4 
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2 Professor Titular da UESB, Laboratório de Biologia, Itapetinga, BA. 
3 Discente do curso de Ciências Biológicas da UESB, Itapetinga, BA. 
4 Discente do curso de Zootecnia da UESB, Itapetinga, BA. 

65  Graduanda em Engenharia Florestal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB, E-
mail: llaannaa2@gmail.com
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Resumo 
Estudos em várias áreas da fisiologia de peixes vem sendo realizados num 
esforço de diminuir o estresse causado por situações comuns encontradas na 
natureza,  muitas  delas  originadas  pela  ação  do  homem.  Nos  ambientes 
aquáticos,  órgãos  de  animais  são  utilizados  em  estudos  histológicos 
informando  o  potencial  de  impactos  em  espécies,  nativas  ou  não,  em 
exposições aos poluentes. Em razão de seu papel central no metabolismo e 
sensibilidade a poluentes ambientais, o fígado desempenha grande importância 
em estudos toxicológicos. Assim, esse trabalho objetivou estudar o fígado de 
peixes como indicador de degradação do rio Catolé Grande, no município de 
Itapetinga,  Bahia.  Foram  utilizados  exemplares  de  Oreochromis  niloticus  e 
Geophagus  brasiliensis,  coletados em quatro  pontos  distintos  do  rio  Catolé 
Grande,  que  se  encontravam  depositados  na  coleção  do  Laboratório  de 
Biologia, UESB, em Itapetinga, BA. O fígado de alguns exemplares das duas 
espécies foi isolado e laminas histológicas foram confeccionadas e analisadas 
em  microscopia  de  luz  para  a  detecção  de  anormalidades  hepáticas.  As 
análises  histopatológicas  do  fígado  das  duas  espécies  retrataram  nos 
hepatócitos  as  seguintes  alterações:  inflamações,  necroses,  vacualizações, 
atrofia  celular  e  nuclear,  hiperemia,  deformações  e  degenerações.  Tais 
anomalias foram observadas de forma mais intensa em exemplares coletados 
nos  pontos  supostamente  mais  impactados,  o  que  as  relacionam  com  o 
antropismo sofrido  pelo  rio.  Pode-se concluir  que o fígado de peixes é um 
bioindicador  da  degradação  do  rio  Catolé  Grande,  porém  são  necessários 
estudos que avaliem a qualidade da sua água. 

Palavras-chave: Biodiversidade, Bioindicador, Histopatologia, Peixes de água 
doce

FILME BIODEGRADAVEL ANTIOXIDANTE A BASE DE AMIDO DE MANDIOCA E 
EXTRATO RESÍDUO AGROINDÚSTRIAL 

Thainnane Silva Paiva1, Simone Andrade Gualberto2, Cristiane Patrícia de Oliveira3.

RESUMO
O acondicionamento em embalagens adequadas é essencial para proteger e 

conservar o produto tendo em vista que as  indústrias alimentícias prezam pela sua 
qualidade  e  segurança  alimentar. Objetivou-se  neste  trabalho  desenvolver  filmes 
ativos incorporados com composto naturais extraídos de resíduos da agroindústria que 
apresentem atividade antioxidante. Para isso desenvolveu-se filmes com goma fresca 
incorporados com extrato  do farelo  da semente  do cacau.  Realizaram-se algumas 
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análises em repetições para conferir se a atividade antioxidante do extrato interferia 
nas  características  do  filme.  Os  resultados  dos  testes  de  espessura,  gramatura  e 
permeabilidade ao vapor d’água do filme testado indicam que a adição do extrato não 
prejudica as características do o filme.  Constatou-se que a adição de extratos que 
apresentam  atividade  antioxidante  em  géis  de  amido  apresenta-se  como  uma 
tecnologia inovadora simples, fácil e barata para obtenção de embalagens ativas.

Palavras-  chave:  extrato  do  farelo  da  semente  do  cacau,  goma  fresca, 
embalagem ativa, indústria de alimentos. 
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ANATOMIA FUNCIONAL DOS BARBILHÓES DE PEIXES   DO RIO CATOLÉ 
GRANDE, ITAPETINGA, BA 
Ana Cláudia Mota da Silva1, Cláudia Maria Reis Raposo Maciel2, 
Alaor Maciel Junior2, Jeane Campos Silva1, Thayse Karollyne Santos Fonsêca1 

1 Discente voluntário do PIBIC/UESB, curso de Ciências Biológicas da UESB, Itapetinga, BA. 
2 Professor Titular da UESB, Laboratório de Biologia, Itapetinga, BA. 

Resumo 
O Catolé Grande é o principal rio que banha o município de Itapetinga, Bahia, e 
apresenta uma ictiofauna diversificada, onde se destacam principalmente as 
espécies das ordens Characiformes e Siluriformes. Os Siluriformes podem ser 
diferenciados por possuir o corpo nu ou coberto por placas ósseas, e muitas 
espécies  possuem  barbilhões  sensoriais.  Estes  barbilhões  são  estruturas 
essenciais para a busca e detecção do alimento para algumas espécies, além 
de serem altamente especializados em outras. A ecomorfologia das estruturas 
sensoriais é fundamental para o entendimento da capacidade adaptativa das 
espécies. Desta forma, esse trabalho teve como objetivo estudar a anatomia e 
a  funcionalidade  dos  barbilhões  dos  Siluriformes  coletados  no  rio  Catolé 
Grande, na localidade urbana do município de Itapetinga, BA. As coletas foram 
realizadas  em  quatro  pontos  distintos  do  rio  e  os  exemplares  estavam 
devidamente fixados, identificados e armazenados para estudos na coleção do 
Laboratório  de  Biologia  da  UESB.  Os  exemplares  de  Siluriformes  foram 
selecionados, medidos e fotografados para a realização do estudo anatômico 
dos  barbilhões.  Os  barbilhões  curtos  são  utilizados  por  peixes  que  se 
alimentam de pequenos itens no substrato, eles foram observados em algumas 
espécies da família Locariidae, com  Hypostomus  sp. Este barbilhão é par e 
localiza-se  no  canto  da  boca,  sendo  chamado  de  barbilhão  rictal.  Muitas 
espécies apresentam barbilhões sensoriais ao redor da boca em três pares, os 
quais são geralmente filamentosos, algumas vezes muito longos, e auxiliam na 
localização  do  alimento  no  substrato  do  rio.  Eles  foram  observados  em 
espécies das famílias Pseudopimelodidae (Pseudopimelodus sp.), Pimelodidae 
(Pimelodella  sp.,  Pimelodella  gracilis,  Rhamdia  quelen)  e  Clariidae  (Clarias 
gariepinnus) encontradas no rio Catolé Grande. Destes barbilhões, os curtos 
são utilizados por peixes que se alimentam de pequenos itens no substrato, 
sendo  os  barbilhões  mentonianos  os  mais  especializados  neste  tipo  de 
forrageamento.  Os  barbilhões  longos  ou  maxilares  são  muitas  vezes 
relacionados  a  um papel  secundário  de  desvio  de  obstáculos  e  percepção 
espacial, sendo relacionados aos siluriformes que habitam o fundo. 

Palavras chave: Peixes de água doce, sistema sensorial, Siluriformes
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ESTUDO  MORFOLÓGICO  FUNCIONAL DOS  OLHOS  DOS  PEIXES  DO RIO 
CATOLÉ GRANDE, ITAPETINGA, BA 

Jeane Campos Silva1, Cláudia Maria Reis Raposo Maciel2, 
Alaor Maciel Junior2, Thayse Karollyne Santos Fonsêca1, Ana Cláudia Mota da Silva1 

1 Discente voluntário do PIBIC/UESB, curso de Ciências Biológicas da UESB, Itapetinga, BA. 
2 Professor Titular da UESB, Laboratório de Biologia, Itapetinga, BA. 

Resumo 
Os vertebrados possuem olhos bem desenvolvidos, mas a forma pela qual uma 
imagem é focalizada na retina é distinta em animais aquáticos e terrestres. Os 
peixes  apresentam  uma  grande  variedade  de  adaptações  que  ajudam  a 
aperfeiçoar  a  visão  na  água.  Assim,  objetivou-se  estudar  a  morfologia  e  a 
funcionalidade  dos  olhos  dos  peixes  coletados  no  rio  Catolé  Grande,  em 
Itapetinga, Bahia, relacionando com o hábito alimentar e comportamento de 
cada espécie. Foram selecionadas aleatoriamente 31 espécies de peixes do rio 
Catolé Grande que se encontravam armazenados no Laboratório de Biologia, 
da  Universidade  Estadual  do  Sudoeste  da  Bahia/UESB,  em Itapetinga.  Os 
exemplares foram medidos e fotografados, com ênfase à região cefálica. As 
análises foram realizadas comparando-se os exemplares e as imagens com 
dados  relacionados  aos  hábitos  alimentares  e  comportamentos  dessas 
espécies  contidos  na  literatura.  As  adaptações  visuais  dos  peixes  incluem 
mudanças no tamanho, forma, posição, orientação, mecanismos de proteção 
dos  olhos  e  até  os  tipos  e  quantidades  de  pigmentos  visuais. 
Ecomorfologicamente, a área relativa do olho está associada à acuidade visual 
e detecção de alimento na coluna d’água, e na medida em que as espécies que 
habitam áreas mais profundas apresentam olhos menores, o que foi observado 
no cascudo (Hypostomus sp.), que possui olhos pequenos com margem orbital 
livre. De acordo com a estratégia de alimentação, algumas espécies pelágicas 
são consideradas consumidoras visuais,  como a piaba-bocarra,  Oligosarcus 
solitarius, piscívora, que possui olhos laterais grandes, ou as piabas do gênero 
Astyanax  e  os  ciclídeos,  como  tilápias  e  acarás  (Oreochromis  niloticus,  
Geophagus brasiliensis, Astronotus crassipinnis). As lentes, cristalino, são as 
estruturas mais importantes da focalização sobre a retina de um vertebrado 
aquático, e os peixes apresentam cristalinos esféricos com um alto índice de 
refração, com ajuste de acomodação visual para focalizar objetos localizados 
em diferentes distâncias e situações. 

Palavras-chave: Biodiversidade, Morfologia, Peixes de água doce, Visão
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Herbivoria foliar em plantas decíduas e perenes da Caatinga da Floresta 
Nacional Contendas do Sincorá
Mariane Dias Soares1,2, Isamara Mendes da Silva¹, Michele Martins Corrêa³

O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  se  existe  diferença  na  intensidade  de 
herbivoria entre espécies decíduas e perenes na Caatinga. Nossa hipótese é 
que a intensidade de herbivoria  em espécies decíduas é maior  do que em 
espécies  perenes,  uma  vez  que  espécies  decíduas  apresentam  menores 
quantidades  e  qualidades  de  defesas  químicas  e  físicas  para  evitar  e/ou 
diminuir o ataque de herbívoros. O estudo foi realizado na Floresta Nacional 
Contendas  do  Sincorá,  Unidade  de  Conservação  de  Uso  Sustentável  do 
ecossistema Caatinga, nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. As espécies 
decíduas  estudadas  foram  Croton  argyrophylloides,  Pterodona  abruptus,  
Pereskia  aureiflora,  Coccoloba  schwackeana  ,    Triplaris  gardneriana  ,     e  as   
perenes    Capparis  jacobinae  ,    Colicodendron  yco  ,    Spondias  tuberosa  ,   
Cnidoscolus  pubescens   e    Ziziphus joazeiro.    Para analisar  a  intensidade de   
herbivoria foram coletadas aleatoriamente 20 folhas de dois indivíduos de cada 
espécie e a média da área consumida foi obtida através do programa ImageJ. A 
intensidade de herbivoria foi significativamente maior nas espécies decíduas do 
que nas espécies perenes (t = -2,23; gl = 5; p < 0,05). Esse resultado está de 
acordo  com  nossa  hipótese  e  com  a  literatura,  que  registra  que  espécies 
decíduas apresentam menos defesas químicas e físicas que atuariam como 
repelentes ou teriam efeito tóxico nos herbívoros. Assim, podemos concluir que 
na  Caatinga  as  folhas  de  espécies  decíduas  são  mais  consumidas  por 
herbívoros do que as folhas de espécies perenes.

Palavras-chave: Herbívoro, Deciduidade, Sempre-verdes.

ESTRUTURA  DA  BOCA  E  DENTES  DOS  PEIXES  DO  RIO  CATOLÉ 
GRANDE, ITAPETINGA, BA 

Thayse Karollyne Santos Fonsêca1, Cláudia Maria Reis Raposo Maciel2, 
Alaor Maciel Junior2, Jeane Campos Silva3, Ana Cláudia Mota da Silva3 
1 Discente voluntário do PIBIC/UESB, curso de Ciências Biológicas da UESB, 
Itapetinga, BA. 
2Professor Titular da UESB, Laboratório de Biologia da UESB, Itapetinga, BA. 
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3Discente do curso de Ciências Biológicas da UESB, Itapetinga, BA. 

Resumo 
O  rio  Catolé  Grande  apresenta  uma  ampla  diversidade  de  peixes, 
representantes  das  ordens:  Characiformes,  Siluriformes,  Perciformes  e 
Cyprinodontiformes.  O  conhecimento  das  preferências  alimentares  das 
espécies  tem  importância  nos  estudos  de  conservação,  pois  mostra  a 
dependência  das  diferentes  espécies  em relação ao  meio  que  as  cerca.  A 
composição da estrutura da boca e dentes está relacionada às adaptações 
destinadas ao tipo de alimentação. Assim, objetivou-se analisar a morfologia 
funcional da boca e dos dentes de peixes do rio Catolé Grande, em Itapetinga, 
BA. As coletas ocorreram em quatro pontos do rio e os peixes depositados no 
Laboratório  de  Biologia,  UESB,  onde  foram  identificados  e  fotografados. 
Observaram-se diferenças relevantes nas estruturas das espécies analisadas. 
Os peixes de maior abundância no rio pertenciam à ordem Characiformes, com 
destaque à traíra (Hoplias malabaricus) (Erithrynidae) por ser uma espécie de 
ampla distribuição, que possui boca ampla e terminal, dentes cônicos e caninos 
fortes,  de  diferentes  tamanhos.  Essa  análise  revelou  o  hábito  carnívoro 
(ictiofágico)  da espécie.  Estas mesmas características foram observadas na 
piaba-bocarra  (Oligosarcus  solitarius)  (Characidae),  com  o  mesmo  hábito 
alimentar.  As  piabas (gênero  Astyanax)  apresentam dentes  multicuspidados 
aptos a cortar e, ou agarrar os alimentos. A grumecha (Prochilodus lineatus) 
(Prochilodontidae) é iliófaga, caracterizada por possuir lábios espessos, móveis 
e providos de numerosos dentículos, dispostos em uma série lateral e duas 
medianas.  O  piau  (Leporinus  copelandii  (Anastomidae)  possui  o  hábito 
herbívoro, boca pequena, com 8 dentes incisivos assimétricos em cada maxila, 
sendo 4 no pré-maxilar e 4 no dentário. Os Perciformes, representados pela 
família Cichlidae, possuem lábios espessos e protráteis,  dentes pequenos e 
numerosos,  característicos  das  espécies  onívoras  como  acará  (Geophagus 
brasiliensis)  e  tilápia  (Oreochromis  niloticus).  Dentre  os  Siluriformes,  os 
exemplares da família Locariidae, conhecidos como os acaris e cascudinhos 
(Hypostomus  sp.  e  Neoplecostomus  ribeiroenesis),  são  peixes  de  hábitos 
bentônicos, que permanecem junto ao fundo, raspando algas do substrato ou 
caçando invertebrados, possuem boca inferior e lábios em forma de ventosa. O 
jundiá ou bagre (Rhamdia quelen) (Pimelodidae) caracteriza-se por possuir a 
maxila superior mais longa que a inferior, boca grande e a presença de áreas 
dentígeras faringianas que auxiliam na preensão do alimento. 

Palavras-chave:Alimentação,  Biodiversidade,  Dentição,  MorfologiaPeixes  de 
água doce

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
313



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

OBTENÇÃO DE MATERIAIS À BASE DE ÓXIDOS DE FERRO 
SUPORTADOS EM CARVÃO ATIVADO OBTIDOS A PARTIR DO RESÍDUO 

AGROINDUSTRIAL CAROÇO DE CAJÁ (Spondias mombin L.)1

Jaqueline Expedita Borges de Sousa2, Alexilda Oliveira de Souza3, Fábio Welligton Andrade de 
Jesus4 

Resumo
A agroindústria gera resíduos que, se não descartados corretamente, podem vir 
a  poluir  o  meio  ambiente.  Esses  resíduos  podem ser  aproveitados  para  a 
produção  de  carvões  que,  posteriormente,  podem  ser  empregados  como 
adsorventes ou como suporte catalítico, como feito nesse estudo. As indústrias 
têxteis  descartam  um  volume  elevado  de  efluentes  que  apresentam  uma 
característica complexa de diversos corantes e que,  por vezes,  apresentam 
tratamentos difíceis e pouco eficientes. A degradação de corantes por meio de 
óxidos metálicos  é  um dos processos  utilizados para  reverter  esse  tipo  de 
problema e, dentre estes, o processo Fenton heterogêneo vem se destacando 
por ser economicamente viável e de fácil manipulação. A partir da biomassa 
caroço de cajá (Spondias mombin L.), foram produzidos carvões ativados com 
o ativante químico hidróxido de sódio. Após, o carvão ativado foi empregado 
como suporte catalítico a quantidades distintas de material férrico. Os materiais 
obtidos foram empregados em testes cinéticos com a finalidade de se avaliar a 
capacidade  de  adsorção  do  carvão  ativado  e  a  degradação  dos  materiais 
sintetizados frente ao azocorante azul de metileno – modelo de contaminante 
empregado neste estudo. 
Palavras Chave: Azul de metileno, Carvão, Degradação, Fenton, Óxido de 
ferro
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O FUTURO DO SISTEMA TERRA-LUA
The future of the Earth-Moon System

Kayque da Silva Teles68, Silvânio B. De Oliveira (Orientador)69

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a variação da distância Terra-
Lua com o passar  dos anos através de simulações computacionais de sua 
trajetória, de acordo com as equações que regem o movimento da Lua e outros 
artifícios  necessários  para  que  o  programa  possa  realizar  os  cálculos 
desejados.  Os dados obtidos comprovam que há uma taxa de aumento do 
semi-eixo maior da órbita da Lua de 1,24 x 10  ⁻⁵ porcento ao ano que, em dez 
milhões de anos, farão com que o semi-eixo maior da órbita aumente para 8,6 
x 10  ⁵ km.

PALAVRAS-CHAVE: Efeitos de Maré, Simulação Orbital, Gravitação.

68 Graduando em Licenciatura em Física na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

69 Doutor em Engenharias e Tecnologias Especiais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
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EFEITO DO PROCESSO DE LAVAGEM NA OBTENÇÃO DE CARVÕES 
ATIVADOS COM HIDRÓXIDO DE SÓDIO1

Leandro Porto Campos2, Armando Luiz dos Santos Rodrigo3, Graziele Santos Sales4, Alexilda 
Oliveira de Souza5, Fábio Welligton Andrade de Jesus6

Resumo
O desenvolvimento de tecnologias para o tratamento adequado de efluentes 
tem sido pauta em discussões ambientais devido a crescente conscientização 
e,  também,  o  aumento  gradativo  da  rigidez  da  legislação  ambiental.  Um 
exemplo  de  nova  tecnologia  é  a  produção  de  carvões  adsorventes  ao 
tratamento  de  diversos  tipos  de  efluentes,  principalmente  os  têxteis.  Neste 
trabalho foram sintetizados carvões ativados utilizando o endocarpo do cajá 
(Spondias mombin L.) in natura como precursor para sua produção, utilizando o 
hidróxido de sódio como agente ativante, com e sem um posterior processo de 
lavagem. Após ter sido triturado, os resíduos foram colocados em contato com 
o  ativante  químico  na  proporção  de  1:1  (biomassa/agente  ativante).  Os 
materiais foram calcinados e, para obtenção de amostras distintas, uma passou 
pelo  processo  de  lavagem  e  outro  não.  Posteriormente,  foram  realizadas 
caracterizações  dos  carvões  pelo  potencial  hidrogeniônico  (pH)  e,  também, 
pela Titulação de Boehm – método empregado para verificar a presença de 
sítios ácidos e/ou básicos na superfície das amostras. Os resultados indicaram 
que os materiais são predominantemente alcalinos, mesmo havendo presença 
de grupos ácidos na superfície de ambas as amostras. Verificou-se também 
que  o  processo  de  lavagem  influenciou  no  teor  de  grupos  presentes  nas 
amostras.
Palavras-chave: Adsorventes, Carvões Ativados, Titulação de Boehm.

DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DA CASCA DAS 
NOZES DE NOGUEIRA DA ÍNDIA (Aleurites moluccana) PELA CAPTURA 

DO RADICAL LIVRE DPPH

Marta Maria Oliveira dos Santos  1  ; Rebeca de Oliveira Costa2; Milena Duarte 
Lima3

Resumo: Desde a antiguidade, as civilizações já observavam o poder tóxico ou 
curativo  de  algumas  plantas  frente  a  determinadas  doenças.  Hoje,  a 
terapêutica moderna não teria atingido seu grau de desenvolvimento atual sem 
o auxílio dos produtos de origem vegetal.  A  Aleurites moluccana (L.) é uma 
árvore de origem da Ásia, encontrada na região Nordeste do Brasil e conhecida 
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como Nogueira da Índia. As amêndoas das nozes da nogueira são utilizadas 
popularmente para tratamento de algumas doenças, tais como pedras nos rins, 
tumores,  úlceras,  febres,  diarréias,  asma  entre  outras.  Diante  do  exposto, 
objetivou-se avaliar a atividade antioxidante total em amostras das cascas das 
nozes  da  Aleurites  moluccana pela  captura  do  radical  livre  DPPH.  Para 
realização do experimento foram coletadas apenas nozes adultas, de ramos 
diferentes,  na  região  de  Itapetinga-Bahia.  Todo  processo  de  análise  foi 
executado no Centro de Estudos e Análises Cromatográficas (CEACROM) da 
UESB.  O método escolhido  se  baseou na diminuição/extinção da absorção 
máxima  do  radical  1,1-  difenil-2-picril  hidrazina  (DPPH)  descrito  segundo 
Rufino; et. al, 2007, realizando o teste em triplicata.  A análise do DPPH teve 
seu resultado expresso pelo IC50 onde representa a quantidade de oxidante 
necessária para diminuir em 50% a presença do radical DPPH, sendo assim, 
quanto  menor  o  valor  encontrado,  maior  será  a  atividade  antioxidante  da 
amostra analisada. A curva de calibração encontrada para a metodologia DPPH 
apresentou linearidade (valores de R≥0,99, para p≤ 0,01), na faixa estudada. 
Os extratos analisados apresentaram atividade antioxidante  com valores de 
EC50 de  0,009  ± 0,047,  0,006928  ± 0,053 e  0,002646  ± 0,048 µg.mL–1.  Os 
testes  efetuados  indicam que  os  compostos  fenólicos  são  contribuintes  na 
atividade  antioxidante,  demonstrando  uma  atividade  captadora  de  radicais 
livres.  Para  uso  na  farmacologia  é  necessário  testes  que  comprovem  a 

eficiência da casca de nogueira da índia como atividade antioxidante. 

Palavras-chave: Aleurites moluccana, antioxidante, DPPH.
Agência  Financiadora: Centro  de  Estudos  e  Análises  Cromatográficas  – 
UESB
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Padronização  de  protocolo  de  extração  de  DNA  genômico  e 

transferabilidade de primers microssatélites (SSR) para a palmeira coco-

de-raposa (Syagrus harleyi Glassman)¹

Brito, MG2, Brito, GB2, Silva, LS2, Mendes, SS3, Simplicio, RR3, Waldschmidt, AM4, Pereira, DG5.

1 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

2 Graduandos em Ciência Biológicas – Departamento de Ciências Biológicas – UESB – Jequié, BA
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Jequié, BA

4 Professora do Departamento de Ciências Biológicas – UESB – Jequié, BA

5 Professor do Departamento de Química e Exatas – UESB – Jequié, BA

Syagrus  harleyi  Glassman  é  uma  palmeira  de  caule  subterrâneo  endêmica  da 

Chapada  Diamantina  no  estado  da  Bahia,  que  culturalmente  é  utilizada  de  forma 

extrativista  na  fabricação  de  utensílios  domésticos  e  artesanatos  locais.   Mesmo 

apresentando alta densidade populacional ainda possui sua biologia e ecologia pouco 

conhecidas. Com a finalidade de oferecer subsídios para estudos populacionais, foram 

testados  três  protocolos  de  extração  de  DNA genômico  baseados  no  método  de 

protocolo CTAB: Doyle & Doyle (1990), Faleiro et al. (2003) e  Arruda (2014). Foram 

utilizados dois indivíduos de Syagrus harleyi para testar 10 loci microssatélites (SSR) 

desenvolvidos para as espécies de palmeira Cocos nucifera (CNZ04, CNZ10, CNZ26, 

CAC2),  Bactris  gasipaes (mBgCIR053,  mBgCIR058,  mBgCIR091,  Bg02)  e  Euterpe 

edulis  (EE4,  EE54).  As reações de amplificação seguiram o protocolo descrito por 

Peters et al. (1998), por mostrar-se mais eficiente. O protocolo padronizado por Arruda 

(2014)  apresentou  melhor  resultado,  pois  obteve  um DNA concentrado  e  livre  de 

proteínas, além de não apresentar nenhum sinal de degradação. Entre os primers que 

apresentaram bons resultados de amplificação (CNZ04, CNZ10, CNZ26, mBgCIR053, 
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mBgCIR091,  Bg02,  EE41,  EE54),  as  temperaturas  de  hibridização  variaram  entre 

54°C e 60°C. Atualmente as técnicas moleculares se apresentam como ferramentas 

essenciais para obtenção de informações sobre a diversidade e estrutura genética de 

espécies.  Esses  loci microssatélites  contribuirão  para  inferir  como  as  ações 

extrativistas estão influenciando no  pool gênico das populações,  fornecendo dados 

inéditos para programas de manejo e conservação mais efetivos.

Palavras-chave: Microssatélites,  palmeira,  protocolo  de  extração  de  DNA,  SSR, 

transferabilidade.

 A EXPERIMENTAÇÃO  NO  ENSINO  DE  QUÍMICA:  Análise  Diagnóstica  de 
Comentários dos Professores Atuantes no Ensino Médio1. 

Otoniel Pereira da Rocha Filho2, Nathila Silva Amaral3, Dulcineia da Silva Adorni4, Ademir de 
Jesus Silva Júnior5 

RESUMO 

Na tentativa de se concretizar o processo de ensino-aprendizagem, é comum 
nos  depararmos  com  diversos  estudos  sobre  metodologias  de  ensino  que 
podem ser utilizadas por professores nas salas de aula. Neste contexto, uma 
das estratégias é a experimentação no ensino de Química, que se utilizada 
corretamente  pode  trazer  bons  resultados  na  aprendizagem  de  conceitos. 
Nesta  perspectiva,  cabe  ao  docente  está  preparado  para  aplicar  tal 
metodologia  com os alunos  de Ensino  Médio.  Pensando nisso,  analisamos 
opiniões  de  alguns  professores  de  Química  que  lecionam  em  instituições 
públicas de um município do sudoeste da Bahia sobre a experimentação no 
ensino de Química, dentre as quais, a ideia de que a experimentação é útil 
apenas para comprovar teoria e de que pode ser usada como uma abordagem 
investigativa para a melhoria da aprendizagem. Tais comentários possibilitam a 
obtenção da visão de como o docente compreende tal metodologia de ensino. 

PALAVRA CHAVE: ENSINO, EXPERIMENTAÇÃO, PROFESSORES.
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EMPREGO DE DIFERENTES TEMPERATURAS DE CARBONIZAÇÃO NA 

PRODUÇÃO DE CARVÕES ATIVOS A PARTIR DO RESÍDUO 

AGROINDUSTRIAL CAROÇO DE UMBU-CAJÁ (Spondias tuberosa X S.  

mombin)
Poliana Fernandes Oliveira2, Armando Luiz dos Santos Rodrigo3, Alexilda Oliveira de Souza4, 

Fábio Welligton Andrade de Jesus5

Resumo
O carvão ativado é uma substância carbonácea inerte e, devido ao seu alto teor de 
carbono, dispõe de certo grau de porosidade e elevada área superficial responsável 
por sua capacidade de adsorção. Neste estudo foi utilizado como subproduto o caroço 
de umbu-cajá(Spondias tuberosa X S. mombin),para se obtercarvões ativos de baixo 
custo,com diferentes propriedades texturais  e estruturais,  através das variações de 
temperatura  de  carbonização.  Após  o  tratamento  da  matéria  prima,  o  mesmo  foi 
calcinado a temperaturas de 400, 500 e 600ºC. Foram realizadas caracterizações de 
potencial hidrogeniônico das amostras, de titulação de Boehm, com a finalidade de 
determinar  a  presença de grupos ácidos  e  básicos  na superfície  das amostras  e, 
também,  foram  conduzidos  ensaios  cinéticos  para  determinar  a  capacidade  de 
adsorção dos materiais  obtidos  frente  ao azocorante azul  de metileno,  modelo  de 
contaminante empregado neste estudo. Os resultados de pH e da titulação de Boehm 
evidenciaram que os materiais obtidos são predominantemente alcalinos; verificou-se 
também que são ativos à adsorção do corante utilizado como contaminante de meios 
hídricos, apresentando valores entre 69 e 92% de remoção do mesmo, podendo vir a 
se constituir em materiais alternativos aos tratamentos convencionais disponibilizados 
às indústrias. 

Palavras-Chave: Carvão Ativado, Titulação de Boehm, Umbu-cajá

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DO ÓLÉO EXTRAÍDO 
DAS AMENDOAS DAS NOZES DE NOGUEIRA DA ÍNDIA (Aleurites 

moluccana) PELA CAPTURA DO RADICAL LIVRE DPPH
Rebeca de Oliveira Costa  1  ; Marta Maria Oliveira dos Santos2; Milena Duarte 
Lima3
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Resumo: 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. É provável que a utilização das plantas como medicamento seja 
tão antiga quanto o próprio homem. A Aleurites moluccana (L.) é uma árvore de 
origem da Ásia, encontrada na região Nordeste do Brasil e conhecida como 
Nogueira  da  Índia.  As  amêndoas  e  cascas  das  nozes  da  nogueira  são 
utilizadas  popularmente  para  tratamento  de  algumas  doenças,  tais  como 
pedras  nos  rins,  tumores,  úlceras,  febres,  diarréias,  asma  entre  outras. 
Objetivou-se avaliar o potencial antioxidante total pela captura do radical livre 
DDPH  presente  no  óleo  extraído  das  amendoas  das  nozes  da  Aleurites 
moluccana.  Para  realização  do  experimento  foram coletadas  apenas  nozes 
adultas, de ramos diferentes, na região de Itapetinga-Bahia. Todo processo de 
análise foi  executado no Centro de Estudos e Análises Cromatográficas da 
UESB.  O método escolhido  se  baseou na diminuição/extinção da absorção 
máxima  do  radical  1,1-  difenil-2-picril  hidrazina  (DPPH)  descrito  segundo 
Rufino; et. al, 2007, realizando o teste em triplicata. A análise do DPPH teve 
seu resultado expresso pelo IC50  onde representa a  quantidade de 
oxidante necessária para diminuir em 50% a presença do radical DPPH, sendo 
assim, quanto menor o valor encontrado, maior será a atividade antioxidante da 
amostra analisada. A curva de calibração encontrada para a metodologia DPPH 
apresentou linearidade (valores de R≥0,99, para p≤ 0,01), na faixa estudada. 
Os extratos  analisados apresentaram atividade antioxidante com valores  de 
EC50 de 0,012 ± 0,629,  0,008 ± 0,624 e 0,003 ± 0,639 µg.mL–1.  Por meio dos 
resultados obtidos, sugere-se que os extratos etanólicos da casca da Aleurites 
moluccana possuem  capacidade  de  seqüestrar  radicais  livres,  ou  seja, 
atividade  antioxidante.  É  necessário,  porém,  uma  maior  investigação  do 
potencial antioxidante do óleo da amêndoa da nogueira da índia com o intuito 
de obter dados relevantes para a farmacologia.

Palavras-chave: Aleurites moluccana, antioxidante, DPPH.
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OBTENÇÃO DE CARVÕES ATIVOS A PARTIR DO UMBU-CAJÁ
(Spondias tuberosa X S. mombin)1

Thatiana Carneiro dos santos2, Armando Luiz dos Santos Rodrigo3, Alexilda Oliveira de Souza4, 
Fábio Welligton Andrade de Jesus5

Resumo
O umbu-cajá (Spondias tuberosa X S. mombin) é uma planta nativa da região 
Nordeste do Brasil,  sendo um híbrido entre  o umbu e o cajá.  O mesmo é 
utilizado na região na alimentação, na forma de sucos e in natura. Dada a sua 
disponibilidade em termos de quantidade, a biomassa umbu-cajá foi utilizada 
neste estudo como precursor para a obtenção de carvões ativos empregando 
diferentes agentes químicos à ativação. Os agentes químicos utilizados foram 
hidróxido  de  sódio  (NaOH),  carbonato  de  sódio  (Na2CO3)  e  ácido  sulfúrico 
(H2SO4), todos com razão de impregnação (biomassa/massa do ativante) na 
proporção  de  2:1.  Após  a  síntese  dos  carvões,  foram  realizadas 
caracterizações de pH, determinação dos grupos presentes na superfície do 
carvão pelo método de Boehm e foi  avaliada a capacidade de adsorção de 
corantes  orgânicos em meio aquoso,  empregando o azul  de metileno (AM) 
como composto modelo de contaminante. Os resultados obtidos evidenciam 
que os carvões ativados obtidos a partir  da biomassa umbu-cajá  são bons 
adsorventes de corantes orgânicos com estrutura similar ao azocorante AM.
Palavras-Chave: Carvão Ativado, Biomassa, Titulação de Boehm, Umbu-cajá.
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CIÊNCIAS HUMANAS

Orçamento Participativo e descentralização da política: a experiência de 
Vitória da Conquista

Ariana Ferreira de Alencar Moraes70

Claudio Oliveira de Carvalho71
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A centralização  da  gestão  das  cidades  demonstra  o  caráter  classista  do 

planejamento urbano, reproduzindo os interesses políticos de grupos locais e 

aprofundando as desigualdades sociais existentes ao negar aos cidadãos à 

vida política ao resumir suas participações ao pleito eleitoral. A (in)eficácia da 

gestão  urbana,  que  cria  obstáculos  aos  processos  democráticos  de 

participação popular e os preceitos constitucionais, permite o exercício de uma 

administração arbitrária que restringe o exercício da cidadania e a aplicação 

desigual  de  prestações  públicas,  na  qual,  existem  áreas  –  pobres  -  que 

apresentam enormes deficiências na garantia de direitos básicos e esses não 

são  sanados  pela  falta  de  investimentos  públicos.  Na  contramão  do  atual 

modelo  hegemônico  aparece  a  proposta  de  co-gestão  apresentada  pelo 

Orçamento  Participativo  que  propõe  a  participação  dos  indivíduos  nos 

processos decisórios sobre a implantação investimentos e políticas públicas 

locais  embasadas  em  discussões  dos  fóruns  e  conselhos  populares  como 

instrumento  de  controle  social  e  de  democratização  política.  Esse  trabalho 

pretende analisar os avanços, limitações e o modo como essa proposta tem 

sido  implantada  no  município  de  Vitória  da  Conquista,  utilizando-se  da 

pesquisa  de  cunho  documental  atrelada  a  entrevistas  e  observação  aos 

conselhos e movimentos sociais que compõem o Orçamento Participativo.

PALAVRAS CHAVE:  GESTÃO URBANA.  ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.  PARTICIPAÇÃO 
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Aplicação da Análise Cívica do Jornalismo às reportagens do quadro 
“Cadê o dinheiro que tava aqui?”

Caleb Pereira Lima72, Flávia Moreira Mota e Mota73
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar duas reportagens exibidas 
no  quadro  “Cadê  o  dinheiro  que  tava  aqui”,  “Prefeitura  do  PR  distribui 
medicamentos  vencidos  a  doentes”,  veiculada  em  02/08/2015  e  “Prefeitos 
inventam viagens  para  embolsar  dinheiro  de  diária  em MG”,  veiculada  em 
30/08/2015, ambas no programa Fantástico da Rede Globo. Nosso estudo se 
fundamenta na teoria do jornalismo cívico e nas categorias apresentadas na 
“Análise Cívica do Jornalismo” (MOTA, 2014). Nosso intuito é verificar se as 
referidas produções se enquadram ou não na filosofia/prática do jornalismo 
cívico. 

PALAVRAS-CHAVE: análise cívica do jornalismo; Fantástico; jornalismo cívico

ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DA CIDADE DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA  –  BA:  GEOCODIFICAÇÃO  DE  TOPONÍMIAS  E 
IMPLEMENTAÇÃO DO SIG-URBANO 

Débora Paula de Andrade Oliveira, Edvaldo Oliveira

O mapeamento urbano tem sido um grande desafio para o planejamento e 
gestão das cidades que demanda além de levantamentos aerofotogramétricos 
e mais recentemente por imageamento de satélite de alta resolução. Nesse 
contexto, a atualização da base cartográfica urbana consiste em uma forma de 
trabalho  que  permite  resultados  satisfatórios  e  de  baixo  custo.  No  plano 
metodológico,  o  projeto  de  atualização  da  base  cartográfica  de  Vitória  da 
Conquista parte dessa premissa, com atualização a partir de base existente, 
sobre imagem de satélite de alta resolução e imagens da biblioteca open Layer 
do  software  QGis. Conta  ainda  com  a  aquisição  do  software  MapViewer 
Release.8 para o geprocessamento vetorial  da base cartográfica.   Os avanços 
na digitalização e geocodificação dos endereços consistem na coleta de dados, 
plantas de loteamentos e conjuntos habitacionais. O projeto foi estruturado em 
dois softwares: QGis para o Processamento Digital das Imagens e MapViewer 
para vetorização no formato de SIG com os modos de implantação linear e 
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pontual  para  ruas  e  avenidas  e  zonal  para  o  desenho  das  quadras.  Os 
resultados nessa fase apontam para a execução de duas bases cartográficas: 
uma com digitalização direta sobre a imagem acompanhada dos loteamentos 
novos e cadastrados e, paralelamente, a implementação de um SIG-RUA com 
os vetores das ruas e avenidas,  com nós em cada centroide das quadras, 
devidamente  geocodificadas,  com as  respectivas  toponímias,  para  posterior 
utilização no formato de consulta espacial. 
Palavras Chave: Base cartográfica. Mapeamento Urbano.  Geocodificação. 
SigUrbano 

A reportagem “Em Busca da água” sob a perspectiva da Análise Cívica do 
Jornalismo

Fabiana Pereira Santos74, Flávia Moreira Mota e Mota75

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a reportagem “Em Busca 
da Água” exibida no programa “Caminhos da Reportagem”, da TV Brasil, no dia 
cinco de fevereiro de 2015. Para tanto, tomamos como base os fundamentos 
teóricos do jornalismo cívico e as categorias apresentadas na “Análise Cívica 
do Jornalismo” (MOTA, 2014). Nosso intuito é verificar se a referida produção 
se enquadra ou não na filosofia/prática do jornalismo cívico. 

PALAVRAS-CHAVE:  análise  cívica;  caminhos  da  reportagem;  jornalismo 
cívico.
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Sociedade (UESB); Mestre em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (UESB). Coordenadora do 
projeto  de  Pesquisa:  “Análise  Cívica  do  Jornalismo:  aplicação  de  categorias  para  avaliação  de 
produtos jornalísticos”; flaviamota2@gmail.com.  
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O Estágio Supervisionado na concepção dos alunos do Curso de 
Licenciatura Plena em Geografia da UESB

Representações Sociais sobre o lugar UESB na percepção dos alunos do 
Curso de Licenciatura Plena em Geografia

Nádia de Sousa Silva 76

 Patrícia Godoia Garcia de Souza Teixeira77 
Geisa Flores Mendes78

As  categorias  da  memória  e  das  representações  sociais  oferecem  balizas 
teóricas relevantes para a sistematização da Memória do Curso de Licenciatura 
Plena  em  Geografia  da  UESB,  projeto  ao  qual  a  presente  análise  está 
articulada. Nessa direção, a pesquisa teve como objetivo central compreender 
o significado do Estágio Supervisionado para a formação dos alunos do Curso 
e as simbologias que permeiam o lugar UESB e suas representações sociais 
na percepção dos alunos do Curso de Licenciatura Plena em Geografia.  As 
premissas analíticas da memória e das representações  sociais  nortearam o 

76  Licencianda do Curso Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -  
UESB,  Campus de  Vitória  da  Conquista.  Membro  do  Grupo  de  Pesquisa  CNPq  intitulado 
Espaço, Memória e Representações Sociais.E-mail: naddyasousa@hotmail.com

77 ²Licencianda do Curso Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 
UESB,  Campus de  Vitória  da  Conquista.  Membro  do  Grupo  de  Pesquisa  CNPq  intitulado 
Espaço, Memória e Representações Sociais.E-mail: 

78

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
327



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

desenvolvimento da pesquisa.   Assim, para atingir os propósitos da pesquisa, 
foram  adotados  os  seguintes  procedimentos  metodológicos:  a  priori a 
discussão  da  fundamentação  e  paralelamente  a  isso,  a  realização  de 
entrevistas semiestruturadas com os sujeitos sociais que vivenciam o curso, e 
por fim, alicerçados no referencial teórico construído, foram feitas as análises 
dos dados coletados para a elaboração de diagramas temáticos que ajudam a 
compreender as questões suscitadas. Nesse sentido, a partir da análise das 
narrativas  dos  sujeitos  sociais  foi  notória  a  heterogeneidade  das 
representações sociais que as vivências na universidade e os processos que 
envolvem  a  construção  da  identidade  docente,  sobretudo,  em  relação  ao 
estágio  supervisionado  de  acordo  com a  percepção  de  cada  sujeito  social 
envolvido na pesquisa.

Palavras Chave: Licenciatura em Geografia. Estágio Supervisionado. Memória 
do Curso de Geografia.

Mobilidade  e  Desenvolvimento  Urbano:  Reflexões  acerca  das  políticas 
publicas de mobilidade urbana em Vitória da Conquista. 

Thássio Analberto Lopes Santana¹, Cláudio Oliveira de Carvalho². 

Resumo:  Ao longo das últimas décadas as  políticas  de mobilidade urbana 
moldaram  as  cidade  de  maneira  a  privilegiar  os  meios  de  transportes 
motorizados individuais, tornando-as quase intransitáveis. O presente trabalho 
tem por objetivo uma análise das políticas públicas de mobilidade urbana, com 
enfoque no município de Vitória da Conquista, de modo que se possa fazer 
uma  reflexão  acerca  do  modo  ao  qual  a  cidade  vem  crescendo  e  qual  a 
atenção dada às  políticas  de mobilidade urbana que visem um sistema de 
mobilidade eficiente e não excludente. 

Palavras chaves: Direito Urbanístico, Direito à cidade, Mobilidade.
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A postura ideológica do jornalismo no Brasil e o grau de confiança que as 
pessoas tem na mídia – interseções com o Jornalismo Cívico

Yuri Santana Iriarte79, Flávia Moreira Mota e Mota80

RESUMO: Pesquisas de opinião feitas no Estados Unidos entre as décadas de 
70  e  90  tem  apontado  para  índices  decrescentes  de  pessoas  que  tem 
confiança  no  consumo  de  produtos  de  mídia.  Isso  acontece  porque  em 
situações políticas e sociais, os jornais tinhas pautas superficiais em relação a 
gravidade dos problemas que os cidadãos ansiavam entender. No Brasil, nota-
se uma realidade semelhante sobre como tem se comportado os jornais,  a 
televisão e as revistas semanais em suas notícias e em como a população tem 
começado a olhar essa grande mídia com desconfiança. Por isso será feita 
uma pesquisa e campo que objetiva medir a confiança que as pessoas tem nos 
produtos da mídia.

PALAVRAS-CHAVE: Confiança, Cidadão, Jornalismo, Mídia; 

79  Discente do curso de  Comunicação Social  com habilitação em Jornalismo da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). yuri_iriarte@hotmail.com  

80  Professora  auxiliar  do  curso  de  Comunicação  Social  com  habilitação  em  Jornalismo  da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB);  especialista em História: Política, Cultura e 
Sociedade (UESB); Mestre em Letras: Cultura, Educação e Linguagens (UESB). Coordenadora do 
projeto  de  Pesquisa:  “Análise  Cívica  do  Jornalismo:  aplicação  de  categorias  para  avaliação  de 
produtos jornalísticos”; flaviamota2@gmail.com.  
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CIÊNCIAS DA SAÚDE
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ANÁLISE  DE  ANSIEDADE  TRAÇO-ESTADO  EM  UNIVERSITÁRIOS  DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA1 

Adne Oliveira Lima2, Lorruan Alves dos Santos2, Bianca Santiago Menezes2, 
Tailani Mendes de Oliveira2, Arlane Brito Barbosa3, Karla Rocha Pithon4 

RESUMO 
Não existe uma definição concreta para ansiedade, no entanto esta seria uma 
condição emocional desagradável, consequente de uma situação de perigo, a 
qual envolve componentes cognitivos e afetivos. O estado de ansiedade (A-
estado) trata-se de uma condição emocional temporária, consciente, de tensão 
e apreensão. Enquanto que o traço de ansiedade independe das situações e 
mudanças  ambientais,  pois  é  intrínseco  de  cada  indivíduo.  Estudantes 
universitários se deparam com diversas demandas ao decorrer da graduação 
e,  portanto,  estão  suscetíveis  a  situações  ansiogênicas,  por  este  motivo  o 
presente estudo busca descrever os escores de ansiedade traço-estado destes 
discentes. Participaram 185 alunos, com idades entre 17 e 35 anos, de ambos 
os  sexos.  Aplicou-se  o  Inventário  de  Ansiedade  Traço-Estado  (IDATE).  Os 
resultados apontaram que a maioria dos estudantes apresentou nível baixo de 
ansiedade-estado  (52,4%)  e  nível  moderado  de  ansiedade-traço  (50,3%). 
Chegamos à conclusão de que o nível de ansiedade dos indivíduos está mais 
correlacionado ao próprio indivíduo que às demandas da universidade. 

PALAVRAS-CHAVE: ansiedade; estudantes universitários.

FATORES ASSOCIADOS A QUEDAS AUTORREFERIDAS EM IDOSOS RESIDENTES EM 

AIQUARA-BA
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Lorenna Palmarella Rodrigues1, Alessandra Santos Sales², Lélia Lessa Teixeira Pinto3, Cezar 

Augusto Casotti4

A prevenção de quedas é prioridade na atenção à saúde do idoso no Brasil, 

sendo  fundamental  identificar  os  fatores  de  risco  relacionados  ao  agravo 

propondo ações preventivas, pois as quedas podem causar fraturas e medo 

constante de cair, limitando a participação dos idosos em atividades cotidianas,  

com  implicações  negativas  na  sua  qualidade  de  vida.  O  presente  estudo 

objetivou identificar os fatores associados a quedas em idosos residentes em 

município  de  pequeno  porte.  Trata-se  de  um  estudo  epidemiológico,  com 

delineamento transversal, realizado com indivíduos com idade igual ou superior 

a 60 anos, de ambos os sexos, residentes na zona urbana do município de 

Aiquara-BA. Os dados foram obtidos por  meio de entrevistas domiciliares a 

partir de um questionário com informações sociodemográficas, ocorrência de 

quedas  autorreferidas,  percepção  atual  da  própria  saúde  (autorreferida), 

número  de  doenças  autorreferidas,  informações  sobre  internação  no  último 

ano, escalas das atividades básicas da vida diária (ABVD), distúrbio do sono e 

sintomatologia depressiva através da Escala Geriátrica de Depressão (GDS-

15). Para análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva, e aplicação do 

teste  qui-quadrado  para  avaliar  a  associação  existente  entre  as  variáveis 

utilizadas. Foram entrevistados 272 idosos, dos quais a maior prevalência foi 

do  sexo  feminino  58,8%(160)  e  com  idade  variando  entre  60  a  90  anos 

(média=71,7; DP=7,8). Foram verificadas associações de quedas com renda 

mensal  menor  que  um  salário  mínimo  (RP=2,10),  possuir  mais  de  quatro 

doenças  autorreferidas  (RP=2,15),  serem  dependente  parcial  ou  total  nas 

ABVD (RP=1,70) e  ter  distúrbio do sono (RP=1,51).  A partir  dos resultados 

obtidos verificou-se que a prevalência de quedas entre os idosos residentes na 

zona  urbana  do  município  de  Aiquara-BA está  de  acordo  com  a  literatura 

nacional chamando atenção para as variáveis renda, mais de quatro doenças 

autorreferidas, dependência parcial ou total nas ABVD e ter distúrbios do sono. 

Palavras-chave: idosos, prevalência, quedas.

 PERFIL CRONOBIOLÓGICO DE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA 
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Lorruan  Alves  dos  Santos1,  Adne  Oliveira  Lima1,  Bianca  Santiago  Menezes1, 
Tailani Mendes de Oliveira1, Arlane Brito Barbosa2, Karla Rocha Pithon3 

RESUMO 
As pessoas podem ser  categorizadas,  considerando as suas características 
cronobiológicas, em cinco tipos, segundo o questionário de Horne e Ostberg. 
As  categorias  são:  “Matutino  extremo”,  “Moderadamente  Matutino”, 
“Indiferente”, “Moderadamente vespertino” e “Vespertino extremo”. A presente 
pesquisa foi realizada com uma amostra de 70 alunos/as de Fisioterapia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, com faixa 
etária variando de 18 a 35 anos de idade. Foi empregado o questionário de 
Questionário  de  Horne  e  Ostberg,  traduzido,  adaptado  e  validado  para  a 
população brasileira por Benedito-Silva (2010). Dentre todos os participantes 
71,4% eram do gênero feminino e 28,6% do gênero masculino, com média de 
idade de 21,6 anos. Com relação aos resultados do questionário de Horne e 
Ostberg, 52 deles (72,8%) foram classificados como “Indiferente”; nove (12,6%) 
como  “Moderadamente  matutinos”;  oito  (11,2%)  como  “Moderadamente 
vespertinos”; um (1,4%) como “Vespertino extremo” e nenhum foi classificado 
como  “Matutino  extremo”.  Verificou-se  que  a  maioria  dos  estudantes  foi 
classificada  como  “Indiferentes”  (72,8%)  em  comparação  com  as  demais 
categorias possíveis, o que pode sugerir que os estudantes avaliados possuem 
uma considerável maleabilidade para adaptar seus horários no ciclo-vigília para 
atender as demandas da graduação e de suas outras atividades do dia-a-dia. 

PALAVRAS-CHAVE: Cronobiologia, Estudantes Universitários,
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LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

SENTIDO E ACONTECIMENTO EM DOCUMENTOS DA ESCRAVIDÃO 
BAIANA: DESCRIÇÃO TIPOLÓGICA¹

Amanda Moreno Fonsêca de Andrade², Adilson Ventura³, Jorge Viana Santos
 

RESUMO
Este trabalho de pesquisa de Iniciação Científica “Sentido e acontecimento em 

documentos  da  escravidão  baiana:  descrição  tipológica”  vincula-se  a  um 

projeto  maior  denominado  “Memória  Conquistense:  Recuperação  de 

documentos oitocentistas na implementação de um corpus digital”, que sendo 

desenvolvido no Lapelinc (Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus), 

sob   a  coordenação  de  Santos  e  Namiuti  (2009)  tem  como  proposta  a 

construção  de  um  corpus digital  que  parte  de  documentos  notariais 

manuscritos guardados em arquivos da região do Sudoeste Baiano: o corpus 

DOViC (Corpus de Documentos Oitocentistas de Vitória  da Conquista) para 

uma análise digital por parte dos pesquisadores, a fim de conservar os livros 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
334



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

históricos  e  não  danificá-los  como o  resultado  de  um processo  de  acesso 

manual, além de facilitar a visualização da escrita e trabalhar a semântica do 

século XIX. No caso específico deste projeto de iniciação científica, orientado 

pelo Prof. Dr. Jorge Viana (UESB/DELL) e co-orientado pelo Prof. Dr. Adilson 

Ventura  da  Silva  (UESB/DELL),  o  objetivo  é  descrever  tipológico-

linguisticamente documentos do corpus Dovic, com vistas a posterior estudo, à 

luz da Semântica.

PALAVRA CHAVE

Corpus digital
Livros históricos
Tipológico-linguisticamente
Semântica

O gênero denúncia em seus aspectos composicionais81

Anne Carolline Dias Rocha Prado82, Márcia Helena de Melo Pereira83

Nas últimas décadas, vários trabalhos no âmbito da linguística têm se dedicado 
ao estudo dos gêneros textuais, tanto no Brasil  quanto fora dele. Tanto interesse é 
justificável, uma vez que sempre enunciamos tomando por base um gênero discursivo. 
Diversos estudos têm demonstrado que quanto mais dominamos os gêneros com os 
quais  necessitamos  lidar,  melhor  nos  comunicamos.  O  propósito  deste  trabalho  é 
analisar um gênero ainda pouco estudado: a denúncia, gênero pertencente à esfera 
jurídica. Tendo em vista que todos os aspectos da nossa vida em sociedade estão 
organizados em termos legais, conhecer os gêneros jurídicos é de suma importância 
para  que  exerçamos  nossos  direitos.  Nosso  foco  é  na  parte  composicional  da 
denúncia, que diz respeito à estruturação do texto, ou o modo como ele é organizado 
na  sociedade,  como  é  visivelmente  reconhecido.  Embasamo-nos  teoricamente  na 
definição de gênero postulada por Mikhail Bakhtin (1997). 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 

81  Trabalho de Iniciação Científica Voluntária vinculado ao projeto de pesquisa “A relação entre 
estilo e gênero vista sob a perspectiva processual: desvendando segredos da criação” e ao projeto de 
Iniciação  Científica  intitulado  “Um  estudo  do  gênero  denúncia  em  seus  aspectos  textuais  e 
discursivos”,  vigência  2014-2015,  fomentado  pela  FAPESB,  ambos  coordenados  pela  Profa.  Dra. 
Márcia Helena de Melo Pereira.

82  Discente do curso de Graduação de Letras Vernáculas da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB).

83  Professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLin) e do Departamento de 
Estudos Linguísticos e Literários (DELL) e do ambos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB).
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comunicação  verbal  existentes.  Segundo  Bakhtin,  todo  gênero  possui  certa 
padronização,  o que nos permite identificá-los.  No entanto,  há forças atuando nos 
gêneros no sentido de estabilizá-los ou desestabilizá-los. Assim, há gêneros que não 
permitem muitas inovações, mas há outros mais maleáveis a entradas subjetivas. 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. Totalizamos 16 denúncias. Analisando estes exemplares, pudemos reconhecer a 
seguinte forma arquitetônica do gênero em questão: 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. Nossas análises mostraram que a denúncia possui formas típicas da 
esfera  judiciária,  com  elementos  constitutivos  mais  rígidos,  revelando  poucas 
possibilidades de entradas subjetivas. 

Palavras-chave: aspectos composicionais; denúncia; gênero textual.

O PAPEL DO LÉXICO NAS ADAPTAÇÕES FONOLÓGICAS EM L2
Fábio Silva Lacerda Bastos (UESB/FAPESB/GEDEF)

Maria de Fátima de Almeida Baia (UESB/GEDEF/PPGLin)

Esse estudo investiga o papel do léxico nas adaptações fonológicas 
na fala de brasileiros aprendizes de inglês como segunda língua, por 
meio da análise de produções de palavras comuns e incomuns na 
língua inglesa. Os segmentos focados nas palavras analisadas são as 
fricativas  dentais  [θ/ð]  presentes  no  inglês,  mas  inexistentes  em 
português.  Nossa  hipótese,  baseada  na  Teoria  dos  Sistemas 
Dinâmicos (THELEN e SMITH, 1994) e na Fonologia de Uso (BYBEE, 
2001),  é  de  que  as  fricativas  dentais  serão  mais  adaptadas,  i.e. 
produzidas de maneira incorreta, em palavras de baixa frequência do 
que em palavras de alta frequência.

A  Teoria  dos  Sistemas  Dinâmicos  lida  com  o  estudo  de  sistemas 
complexos,  caóticos,  auto-organizados,  adaptativos  e  abertos.  Ela 
também  admite  que  todos  os  sistemas,  inclusive  os  linguísticos, 
interagem uns com os outros de maneira a produzir uma ordem mais 
complexa do que a anterior (LARSEN-FREEMAN e CAMERON, 2008, p. 
4). A Fonologia de Uso leva em consideração o papel da frequência na 
manifestação dos fenômenos fonológicos.

Para o experimento, 9 estudantes brasileiros de inglês como segunda 
língua,  do sexo feminino,  3  de  cada nível  (básico,  intermediário  e 
avançado),  foram observadas.  As  participantes  têm entre  18 e  25 
anos. Foi pedido que lessem um parágrafo curto contendo palavras 
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com as fricativas dentais,  primeiro silenciosamente, depois em voz 
alta,  da  maneira  mais  natural  possível  durante  a  gravação.  Os 
segmentos foram organizados da seguinte maneira: 18 palavras com 
a fricativa dental surda [θ], nove das quais eram de alta frequência, e 
nove de baixa frequência. Esses grupos de palavras foram divididos 
em três outros grupos de acordo com a posição da consoante em 
questão, se inicial, medial ou final. O mesmo foi feito com 18 palavras 
com a fricativa dental sonora [ð].

Foram analisadas 324 produções: 162 produções de palavras com a 
fricativa dental sonora e 162 produções com a fricativa dental surda. 
Em geral, houve mais adaptações nas fricativas sonoras (87,7%) do 
que  nas  fricativas  surdas  (68,6%).  Dessa  maneira,  os  dados 
mostraram que o segmento desempenha um papel  nas  produções 
corretas. Fricativas sonoras tenderam a ser produzidas como [d] e as 
fricativas surdas como [t]. Quanto à hipótese, como [ð] quase não foi 
produzida corretamente, pôde-se verificar o seguinte nas produções 
de  [θ]:  palavras  de  alta  frequência –  58%  (47)  produções 
incorretas  e  42%  (34)  produções  corretas;  palavras  de  baixa 
frequência – 79% (64) produções incorretas e 21% (17) produções 
corretas. Em suma, o segmento surdo foi mais adaptado em palavras 
de  baixa  frequência,  mostrando  assim  o  papel  do  léxico  e  sua 
frequência nas produções corretas. No entanto, antes de avançar a 
investigação a respeito do papel do léxico, é preciso saber o porquê 
que o segmento sonoro foi tão difícil de ser produzido corretamente 
pelos participantes.
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A criação lexical como adaptação fonológica na fala infantil

Glaubia Ribeiro Moreira (DELL/Letras Vernáculas)
Profa. Dra. Maria de Fátima de Almeida Baia (DELL/PPGLin)

O objetivo deste estudo é investigar as criações lexicais na fala 
de  uma  criança  (M.)  do  sexo  masculino  de  9  meses  a  2  anos, 
adquirindo o português Brasileiro (doravante PB).  O quadro teórico 
assumido é o dos Sistemas Dinâmicos (THELEN e SMITH, 1994; BAIA, 
2013) como paradigma psicolinguístico, e da Whole-Word Phonology 
(VIHMAN e CROFT, 2007) como perspectiva fonológica.

As criações lexicais, segundo Secco (1994), são palavras “inventadas” 
pela  criança  durante  o  desenvolvimento  da  fala.  Essas  produções  são 
instáveis,  pois  apresentam  um  período  pequeno  de  duração.  O  autor 
prossegue afirmando que as criações lexicais funcionam como preenchedores 
de lacunas da fala da criança e que podem fugir da fonotática da língua alvo. 
No  entanto,  Baia  (2008),  em um estudo  sobre  o  formato  prosódico  inicial,  
afirma que as criações lexicais podem refletir possibilidades sonoras que não 
fogem  da  fonotática  da  língua  alvo.   Neste  estudo,  apresentamos  uma 
perspectiva  alternativa  para  explicação do  fenômeno na  fala  infantil.  Nossa 
Hipótese é que criações lexicais não são invenções na fala infantil, elas são 
adaptações feitas de acordo com a rotina articulatória da criança no momento.  
Essas  produções  não  fogem  da  fonotática  da  língua  alvo  e  podem  ser 
explicadas  como  resultado  de  um  template operante  (VIHMAN  e  CROFT, 
2007),  ou  seja,  resultado  de  um  padrão  fônico  sistemático  que  facilita  a 
expansão do léxico.

No total  de  1975  tokens  analisados,  foram identificados  140 
(7%)  casos  de  produções  que  seriam  categorizadas,  segundo  a 
literatura (SECCO; 1994; BAIA, 2008), como criações lexicais. Desse 
total,  as  categorias  semânticas  que  sobressaíram  foram:  nomes 
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próprios > animais > partes e funções do corpo > jogos > qualidades. 
Sobre  a  nossa  hipótese,  a  de  que  haveria  uma  relação  entre  o 
template  operante, pôde ser confirmada, pois casos de adaptações 
que  seriam  categorizadas  como  “criações  lexicais”  foram 
predominantes nos dados de M. até 1;4, momento a partir do qual 
não houve mais  templates  manifestados. Além disso, as produções 
analisadas seguiram o padrão fônico do template operante em mais 
de 50% dos casos.
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Estratégias de simplificação na child-directed speech 
e 

sua relação com a formação de templates na fala 
infantil

Gláucia Daniele do Prado  (DELL/Letras Vernáculas/GEDEF)
Profa. Dra. Maria de Fátima de Almeida Baia 

(DELL/GEDEF/PPGLin)

Neste  estudo  ainda  inicial,  investigamos  quais  estratégias 
fônicas e morfológicas são mais presentes na  child-directed speech 
(CDS), isto é, da fala dirigida à criança, e a sua influência na formação 
de  templates  no  desenvolvimento  fonológico.  O  quadro  teórico 
assumido é o dos Sistemas Dinâmicos (THELEN e SMITH, 1994; BAIA, 
2013) como paradigma psicolinguístico e o da Whole-Word Phonology 
(VIHMAN e CROFT, 2007) como perspectiva fonológica.

Baia (2013),  após realizar estudo longitudinal  da fala de três 
bebês de 9 meses a 2 anos, observa que diferentes templates, isto é, 
diferentes  padrões  fonológicos,  são  usados  como  rotinas  para 
expansão lexical. Nosso objetivo é investigar a influência dos padrões 
fonológicos  prosódicos  e  segmentais  da  fala  dirigida  à  criança  na 
formação dos templates.  Segundo a literatura (HILLS et al., 2010), a 

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

Vitória da Conquista/Jequié/Itapetinga – BA
339



XVIX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UESB

diversidade do contexto e a fala dos interlocutores exercem grande 
influência no desenvolvimento do léxico e gramatical em geral. 

Analisamos dados de cuidadores na interação com uma criança 
do sexo masculino (M.) na faixa etária de 9 meses a 2 anos. Foram 
analisados  1320 dados  (tokens)  da fala  dirigida  ao M.  e  pudemos 
observar a predominância de substantivos  simplificados,  a qual  foi 
seguida  pela  simplificação  de  adjetivos.  Interessantemente,  o 
fenômeno morfo-fonológico,  i.e.  a estratégia de simplificação, mais 
presente nos dados de CDS foi o diminutivo, o que parece indicar que 
não há influência direta da CDS nos  templates  manifestados na fala 
de  M.,  pois  foram,  em  geral,  dissílabos  e  monossílabos.  Além de 
diminutivos, observamos o uso de reduplicação e truncamento nos 
dados. É preciso lembrar que ainda é preciso conduzir uma análise 
quantitativa mais detalhada dos dados para que a influência ou não 
de CDS seja melhor detectada. 
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Resumo:

Os  Infortúnios  trágicos  da  Constante  Florinda  é  uma  epopeia  em 

prosa, composta por Gaspar Pires Rebelo em meados do XVII. Essa 

epopeia foi composta com base em preceitos poéticos e retóricos e 

por tratados morais e doutrinários cristãos com a finalidade que é 

própria do gênero epopeia, que é louvar os grandes feitos de uma 

pessoa ilustre com a finalidade de suscitar,  nos homens nobres,  a 

emulação  das  virtudes.  O  propósito  dessa  pesquisa  é,  portanto, 

analisar os procedimentos utilizados por Rebelo para doutrinar o leitor 

e incitá-lo a praticar as virtudes mobilizadas na  Constante Florinda 

(modo que ficou conhecida a obra).

PALAVRAS CHAVE: Retórica, Poética, Doutrina, Seiscentos

YEMANJÁ DIGITAL – O CORPO IMERSO
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¹Estudante do curso de Licenciatura em Dança do campi de Jequié da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia. E-mail: myla.artesuesb@gmail.com
²Professor do Departamento de Ciências Humanas e Letras da Universidade Estadual do 
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RESUMO
Não há nada em nossa prática artística diária que possa desvencilhar o corpo 
do ambiente em que ocorre a tal  prática, a construção técnica do corpo da 
dança  está  implicada  na  relação  de  troca  de  informações  entre  corpo  e 
ambiente. O corpo contemporâneo, aqui, pode ser entendido, a partir de ideias 
como criação em tempo real, teatro pós-dramático, teatro físico e dança-teatro, 
a fim de se compor uma estética hibrida e amplamente experimental.  Entre 
Fevereiro  e  Setembro  de  2015,  pude  experimentar  um  processo  criativo 
colaborativo em formato de residência artística junto ao Olaria - Grupo de Artes 
Integradas, Performativas e de Pesquisa e ao projeto de pesquisa  Yemanjá 
Digital – Corpos Imersos que me proporcionou uma ampla dedicação criativa. 
O ambiente não convencional estimulou a imersão desse corpo/criador, onde o 
ambiente  colaborou  amplamente  para  a  composição.  O  solo  coreográfico 
intitulado “Assum Branco – Trocas e Toques”,  concebido para o espetáculo 
Jogos de Armar – Faça tu mesmo, é um exemplo desse processo. Para compor 
a cena,  foi  necessária  uma investigação de contato e improvisação entre o 
corpo,  a  parede  e  chão  da  sala  em  que  foi  apresentado.  O  corpo  troca 
informações com o ambiente em um trânsito que o define e o constitui, torna-o 
habilitado para a experimentação cênica seja em um ambiente convencional ou 
não.  Por  tanto,  compreendo  que  não  há  composição  cênica  que  não  se 
influencie, de alguma forma, do ambiente em que é criado.

Trocas fônicas na fala infantil:  Uma abordagem dinâmica a respeito do 
papel dos exemplares

                                     Paloma Maraísa Oliveira Carmo 
(DELL/Letras Vernáculas)

Profa. Maria de Fátima de A. Baia (DELL/PPGLin)

O objetivo deste trabalho é revisitar o fenômeno puzzle-puddle-
pickle e o papel dos exemplares na aquisição fonológica tendo como 
base a teoria dinâmica (THELEN; SMITH, 1994) e a fonologia de uso 
(SILVA, 2002; BYBBE, 2010).

O  fenômeno  puzzle-puddle-pickle  pode  ser  caracterizado  por 
contextos  nos  quais  a  criança  se  mostra  capaz  de  produzir 
determinado segmento, mas falha em outros. Lamprecht et al. (2004) 
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apresentam um exemplo  do  fenômeno  na  aquisição  do  português 
brasileiro (PB), nele a criança produz ‘sala’ como [tala] e ‘chave’ como 
[savi]. De um lado, estudos derivacionais (SMITH, 1973) explicam tal 
fenômeno com base em fatores relacionados com uma representação 
subjacente  com  regras  ordenadas  ou  armazenadas  de  maneira 
errônea;  de  outro  lado,  estudos  com base  em restrições,  como  o 
baseado na Teoria da Otimalidade (DINNSEN et al., 2001), explicam 
que  no  estágio  inicial  de  aquisição  haveria  uma  ordenamento 
específico e diferente do da gramática adulta. 

Nosso objetivo é apresentar então uma proposta alternativa, na 
qual esse fenômeno não seria resultado de alguma particularidade na 
representação  subjacente  e  nem  no  ordenamento  de  restrições. 
Procuraremos mostrar, por meio da análise dos dados de M. (0;9 – 
2;0)  e  uma  perspectiva  dinâmica  e  do  uso,  que  a  instabilidade  e 
variabilidade no percurso de uma criança são esperados, assim como 
momentos  de  reorganização  interna  devido  ao  princípio  da  auto-
organização,  isto  é,  a  emergência  de  novos  padrões  responsáveis 
pela  estabilidade.  Mostraremos  que  a  representação  inicial  é  da 
palavra  e  não  de  segmentos  isolados,  razão  pela  qual  pode  ser 
armazenado um exemplar (palavra) com determinando segmento em 
palavra e estar ausente em outra. Essas unidades, os exemplares, são 
convertidas em um formato representacional semelhante e conforme 
o uso, elas vão sendo armazenadas na memória do indivíduo. Dessa 
maneira, a variabilidade fônica inicial que não pode ser explicada por 
meio  de restrições  articulatórias,  como a observada nos dados  de 
fenômeno puzzle-puddle-pickle, podem ser explicadas como resultado 
de uma sobreposição de diferentes representações de exemplares, os 
quais desencadeiam a produção variável.
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Um estudo de caso sobre a influência dos templates no 
padrão prosódico inicial

 Pedro Paulo de Deus Lima – UESB/Letras Vernáculas/GEDEF
 Dr. Maria de Fátima Baia – UESB / DELL/PPGLin/GEDEF

Este  trabalho  segue  a  perspectiva  dinâmica  de 
desenvolvimento  da  linguagem  (THELEN;  SMITH,  1994)  e  analisa 
dados longitudinais de uma criança do sexo masculino (M), adquirindo 
o português brasileiro (PB), entre 9 meses a 2 anos de idade. Nossa 
hipótese  é  que  a  permanência  de  balbucio  tardio  e  templates 
manifestados no desenvolvimento fonológico influenciam no padrão 
prosódico inicial. 

Os dados fazem parte de um estudo de caso de Baia (2008) 
realizado na cidade de São Paulo (SANTOS, 2005). Foram analisadas 
1975 palavras  (tokens) e desse total foram excluídas 759 palavras 
monossilábicas, restando 1216 tokens. 

Na análise dos dados, observamos que a proeminência acentual 
das  palavras  foi  predominantemente  na  penúltima  sílaba:  52,8% 
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(641)  foram  produções  com  acento  penúltimo,  47%  (572)  foram 
produções com acento final, 0,1% (2) com acento na antepenúltima 
sílaba  e  0,1%  (1)  em  outra  sílaba  (um caso  de  level  stress).  No 
entanto,  apesar  do predomínio  de  acento na  penúltima sílaba  nos 
dados  totais,  notamos  uma  tendência  de  acento  final  nos  dados 
iniciais analisando as sessões separadamente: predomínio de iambos 
até 1;5 e de troqueu nas sessões mais tardias. Como o balbucio de M. 
persiste de maneira predominante até 1 ano de idade, não podemos 
atribuir a tendência iâmbica inicial ao seu uso. Todavia, o mesmo não 
pode ser afirmado a respeito do papel dos  templates reduplicados 
(C1V1.C1V2   e   C1V1.C1V1),  que  predominaram  no  desenvolvimento 
fonológico  da  criança  até  1;4.  A  influência  parece  mais  evidente 
quando observamos que o padrão trocaico passa a predominar nos 
dados a partir do momento que o template entra em desuso.

Palavras-chave: sistemas dinâmicos, fonologia, aquisição de L1.
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