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 INTRODUÇÃO/BASE TEÓRICA.  

A judicialização e criminalização da violência contra mulheres, no Brasil, é um 

processo muito recente (WAISELFISZ, 2015). Por longo período, as mulheres em 

contexto de violência doméstica e familiar não tinham seus direitos garantidos e, até 

meados de 1980, não havia atendimento especializado para esses casos. Um dos 

marcos iniciais desta trajetória judicial e criminal foi a criação das Delegacias 

Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAM) (SOUZA; CORTEZ, 2014). 

Embora a criação da DEAM seja um marco significativo para o enfrentamento da 

violência contra as mulheres em suas diferentes manifestações, inclusive na 

doméstica e familiar, ainda era necessário desenvolver meios de tornar mais célere, 

especializado e eficaz o atendimento àquelas em contexto de violência 

(BERNARDES, 2014).  

Mediante a necessidade da criação de mecanismos mais eficazes frente ao 

contexto social - o Brasil era pressionado pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humano e a Organização dos Estados Americanos (OEA) pela forma como cuidava 

dos casos de violência contra as mulheres -, a Lei Maria da Penha foi implementada 

no ano de 2006, modificando a interpretação utilizada na normativa 9.099 de 1995 

(MORAIS; RODRIGUES, 2016). No intuito de atender juridicamente as mulheres em 

contexto de violência doméstica e familiar de modo mais significativo, a Lei 

11.340/06 dispõe da criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra 

Mulher (JVDFM), com competência cível e criminal. O JVDFM visa à proteção da 

                                                           
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Prof.ª. Drª Tatiana 

Machiavelli Carmo Souza, Código PJ163-2017. 
1 Aluna do Projeto de Extensão “Violência Doí e não é Direito “Discente Aline Soares Santos. UAE 
UFG/REJ Ciências Humanas e Letras. Discente do Curso de Psicologia. E-mail: 
alinesoasressa21@gmail.com. 
2 Docente do Curso de Psicologia da UAE Ibiotec da UFG/Regional Catalão. E-mail: 
tatimachiavelli@yahoo.com.br 



vítima e a penalização do agressor através de um aparato que abarque as 

demandas dos envolvidos (SILVA et al., 2016). 

É neste contexto de criação dos JVDFM e na perspectiva da realização de 

atendimento multidisciplinar que a(o) profissional de psicologia é chamada(o) a se 

inserir a fim de contribuir no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra 

as mulheres. Partindo desses aspectos, o estudo buscou compreender o papel da 

psicologia no JVDFM. Para isso, investigou-se o contexto de implementação dos 

JVDFM, as particularidades da atuação profissional em psicologia nas equipes 

multidisciplinares e as práticas desenvolvidas frente aos contextos de violência. 

                                                        

OBJETIVOS 

Investigar o papel da psicologia no JVDFM. 

                                                                   

 METODOLOGIA 

A pesquisa é parte do estudo “Violência, gênero e família: implicações na 

psicologia e sociedade” aprovada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, sob o número 1.919.180. Utilizou-se a metodologia 

quantitativa-qualitativa. O recorte teórico da pesquisa foi empírico. A amostra se 

constituiu de 7 participantes. Os seguintes requisitos foram utilizados como critério 

de inclusão na amostra: a) ter maioridade penal b) possuir graduação em psicologia, 

c) trabalhar no JVDFM como psicóloga(o). 

A localização da amostra ocorreu por meio de levantamento via internet dos 

JVDFM presentes no Brasil. Entretanto, algumas informações encontradas em sites 

já estavam desatualizadas o que dificultou o envio de e-mails. Foram identificados 

112 JVDFM. No total, foram enviados 298 e-mails entre o segundo semestre de 

2017 e o mês de janeiro de 2018 solicitando a participação das(os) profissionais de 

psicologia. Foram recebidas 22 confirmações de resposta e/ou informação do 

contato da(o) profissional, contudo apenas 7 responderam o formulário. 

Para fins de obtenção de dados o instrumento utilizado foi um formulário 

online enviado via e-mail construído através da ferramenta Google Docs. A 

finalidade do instrumento era investigar e compreender as práticas e os referenciais 

teóricos em psicologia usados nas intervenções desenvolvidas no âmbito dos 

JVDFM, bem como se as(os) profissionais possuíam formação específica referente à 

temática da violência doméstica e familiar. 



Buscou-se, ainda, identificar a forma de inserção da(o) profissional no JVDFM 

e os desafios do cotidiano da atuação em psicologia.  Para a participação na 

pesquisa a(o) participante validou o Termo Livre de Consentimento Esclarecido já 

anexado ao formulário. Os aspectos éticos de pesquisa com seres humanos foram 

respeitados. Foram utilizados pseudônimos. Os dados obtidos foram analisados à 

luz da metodologia dos núcleos significação, que compreende os sentidos expressos 

através da linguagem não estritamente a palavra falada, mas na busca dos 

significados em relação com o contexto fundado na realidade social e cultural das 

quais os indivíduos fazem parte (AGUIAR et al., 2015).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Percebeu-se a predominância de profissionais de psicologia do sexo feminino. 

Destes, 6 (85,72%) participantes eram mulheres e apenas 1 homem (14,28%). 

Quanto a cor, 4 se autodeclararam brancas (57,14%) e 3 (42,85) pardas(o). A idade 

das(o) participantes variou entre 29 e 56 anos. Em relação ao estado civil, 2 eram 

solteiras (28,57%), 4 casadas(o) (57,14%) e 1 divorciada (14,28%). Referente ao 

número de filhos, 4 (57,14 %) não possuíam e 3 (42,85%) tinham filhos com idades 

entre 1 a 2 anos. No que tange as crenças religiosas, 4 participantes declararam ter 

religião (57,14%) sendo católica e espírita. A predominância das mulheres na 

atuação em psicologia é majoritária. Pesquisa realizada pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP, 2013) mostra que elas constituem 89% da categoria profissional, 

autodeclaradas brancas e casadas. 

A via de inserção das(o) participantes no JVDFM ocorreu através de concurso 

e apenas uma também trabalhava em outra vara, no caso a de Família. Elementos 

como modalidade de inserção no campo de atuação e renda das(o) participantes se 

difere quando comparada a de outros profissionais de psicologia em contextos 

institucionais distintos. A renda média salarial foi descrita entre 5 e 15 salários 

mínimos.  

A graduação em universidade pública foi descrita por 4 participantes, os 

demais se formaram em instituições de ensino privado. Durante o período de 

formação profissional no nível de especialização 1 participante indicou ter realizado 

estudos referente à temática da violência doméstica e familiar, outras 2 também 

assinalaram capacitações relacionadas, entretanto, não especificando se ocorreram 

na graduação ou período de pós -graduação. Após a inserção no JVDFM 4 



participantes fizeram capacitações específicas sobre violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Considera-se a formação especializada no contexto institucional do 

JVDFM importante pois, entre as(os) participantes houveram aquelas(es) que não 

tinham conhecimentos prévios relacionados a temática e se defrontam com um 

campo novo de atuação para a psicologia que requisita conhecimentos específicos. 

O tempo de inserção das(o) participante nos JVDFM variou entre 1 ano e 8 meses a 

7 anos. Considerou-se um tempo razoável de trabalho tendo em vista que lei 

11.430/06, que regulamenta a criação dos JVDFM, foi instituída há doze anos. 

Contudo, isto nos coloca diante de uma situação dicotômica: um período 

considerável de inserção no contexto da instituição e em contrapartida a constituição 

de um campo muito recente de atuação para a psicologia no Brasil. Averiguou-se 

que o contexto físico e operacional onde os participantes desenvolviam suas 

práticas profissionais eram semelhantes. Em relação às condições físicas e 

estruturais, destacou-se a falta de privacidade adequada para o atendimento em 

psicologia. 

As(o) participantes descreveram seus trabalhos através de um conjunto de 

características que foram subdivididas em duas frentes. A primeira representada 

pelas expressões “acolhimento, atendimento, informações, acompanhamento e 

encaminhamentos”. A segunda frente, “elaboração documental” que visava 

confeccionar documentos para subsidiar as decisões ou atender solicitações dos(as) 

juízes com a elaboração de relatórios, pareceres, laudos, sendo descrita como uma 

das atividades fundamentais da(o) psicóloga(o) presente em todos os relatos. Além 

das atividades desempenhadas pelas(o) participantes no âmbito do JVDFM foi 

apontada a realização de intervenções preventivas destinadas à comunidade.  As(o) 

participantes assinalaram, no cotidiano do seus trabalhos no JVDFM, o uso de 

abordagens clínicas citando a Logoterapia, Psicanálise, Cognitivo-Comportamental, 

Análise do Comportamento, Psicanálise, Linha analítica, Fenomenológica 

Existencial, linha Sociocultural e abordagens de cunho social. Algumas participantes 

mencionaram a necessidade de considerar subsídios em outras áreas de 

conhecimento ou em próprias abordagens psicológicas diferentes de sua linha 

teórica para sua atuação profissional no JVDFM, bem como a tentativa de 

(re)adequação de sua abordagem frente o contexto institucional. O ensino de 

psicologia no país ainda apresenta-se muito fragmentado.  As abordagens são 



ensinadas de forma isolada e poucas são as aproximações estabelecidas entre as 

diversas linhas teóricas da psicologia (Rey, 2014).  

As(o) participantes indicaram a existência da equipe multidisciplinar nos 

JVDFM apontando, como membros integrantes: psicólogas(os), assistentes sociais, 

pedagogas e comissários. Verificou-se que as(o) participantes apontaram três 

aspectos referente a atuação da equipe multidisciplinar: 1) o atendimento as 

mulheres em situação de violência, homens autores de agressão e envolvidos, 2) 

funções administrativas 3) ações preventivas. A intervenção psicossocial cria 

condições em conjunto com outras áreas do conhecimento para o desenvolvimento 

de ações que possibilitem o enfrentamento da situação de violência, através da 

efetivação dos direitos das mulheres visando a transformação da realidade social em 

cumprimento com as disposições da Lei Maria da Penha. 

Os desafios apontado pelas(o) participantes em sua atuação enquanto 

profissional de psicologia no JVDFM referiu-se em 1) demarcar seu papel, 2) 

articular-se com os serviços da rede de enfrentamento e a pouca comunicação entre 

os setores 3) sobrecarga de trabalho, 4) dificuldade de diálogo institucional. 

Observa-se que a dificuldade em delimitar o papel da(o) psicóloga(o) possui relação 

com alguns fatores. Infere-se que se relacionem com a fragilidade da formação da(o) 

psicóloga(o) para os novos contextos de atuação. Verificou-se que a necessidade de 

demarcar o papel da(o) psicóloga(o) relaciona-se também com a confronto entre o 

que é atribuição da(o) psicóloga(o) no espaço jurídico e o que não compete as 

características da sua profissão.  

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se também, que alguns não tiveram na graduação e/ou pós 

graduação contato com disciplinas que retratasse temas ligados a questão da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse cenário possibilitou refletir sobre 

a predominância do ensino das abordagens tradicionais na formação em psicologia, 

e ainda, a insuficiência de espaços de discussão sobre políticas públicas e gênero 

no processo formativo das(os) psicólogas(os). Notou-se que a colaboração da(o) 

psicóloga(o) enquanto membro da equipe multidisciplinar é importante para atingir o 

objetivo da Lei Maria da Penha e consequentemente das Políticas Públicas que 

pretende proporcionar um atendimento integral a mulher. Essa(e) profissional atua 



de forma ampliada para a escuta da situação de violência no entendimento do 

contexto em que ela se realiza e na prevenção da violência nas relações e na 

sociedade. Averiguou-se que as exigências, a diversidade de atividades, falta de 

referências técnicas em psicologia que subsidiem suas práticas no contexto dos 

JVDFM, e a fragilidade da formação para esse contexto de atuação eram fatores 

colaboradores para que as(os) profissionais tivessem a necessidade de demarcar 

seu papel constantemente na instituição e não perdessem caraterística importantes 

de sua profissão limitando-se as exigências das solicitações judiciais. 
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1 INTRODUÇÃO

Existem estudos que indicam que conforme a  tecnologia  avança,  deve-se

apoiar a forma tradicional de ensino nas escolas e universidades com tecnologias

mais inovadoras e complexas (FILIPPOV et al., 2017). Nesse sentido, técnicas vêm

sendo  empregadas  com  sucesso,  sendo  uma  delas  o  uso  de  metodologias  de

ensino  baseadas  em  Robótica  Educacional  (BARKER,  2012).  A  Robótica

Educacional ou Robótica na Educação é um termo geralmente usado para descrever

a  utilização da robótica  como um instrumento  de apoio  ao processo de ensino-

aprendizado, empregando robôs relacionados a um determinado assunto, inserindo

conceitos  considerados  complexos  desde  o  início  da  formação  dos  estudantes,

como  eletrônica,  programação  de  computadores,  mecânica  aplicada  e  robótica

básica (MAJOR; KYRIACOU; BRERETON, 2012). 

Ainda  que  estudos  mostrem  o  quão  benéfico  é  a  utilização  da  Robótica

Educacional,  relatando  pontos  positivos  da  sua  implementação  em  escolas  e

universidades,  trazendo  benefícios  relevantes  para  a  melhoria  da  educação

(ALIMISIS; MORO; MENEGATTI, 2017), (MERDAN et al., 2016), (EGUCHI, 2014),

ainda  existem  algumas  razões  pelas  quais  a  Robótica  Educacional  não  é  tão

difundida nos centros de ensino. Dentre estas razões, destacam-se as citadas por

(MONDADA et  al.,  2017):  a  falta  de  investimento  em tempo e  treinamento  para

professores, o preço elevado dos kits, a exemplo do LEGO Mindstorms EV3 que

custa  aproximadamente  US$400,  muitos  dos  kits  educacionais  existentes  não

apresentam maturidade para serem distribuídos como produtos finais e acabados

para as escolas. A atividade envolvendo robótica frequentemente é percebida como

uma  atividade  de  menino  na  sociedade  ocidental,  fato  este  que  desfavorece  o

potencial  do  uso  da  robótica  como  ferramenta  educacional,  especialmente  nas

1  Aluno de graduação do curso de Ciências da computação. Universidade Federal de Goiás (UFG).
wandaymo@hotmail.com

2  Professor  do  curso  de  Ciências  da  computação.  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG).
thborges@gmail.com



escolas.  Há,  ainda,  resistência  por  parte  dos  professores  em  aderir  tendências

voláteis.  Os  professores  preferem  investir  em  ferramentas  estáveis  do  que  em

tendências da atual tecnologia de consumo.

Neste trabalho em desenvolvimento, esta sendo realizado um levantamento

técnico  de  componentes  de  baixo  custo  para  produção  de  robôs  para  uso  na

educação.  As  próximas  seções  apresentam  um  breve  referencial  teórico,  os

objetivos, a metodologia e os resultados parciais até o momento.

2 BASE TEÓRICA

Para o entendimento dos termos apresentados neste artigo, esta seção tem

por  finalidade elucidar  os  conceitos  relacionados a  esses termos afim de que a

leitura deste projeto seja clara e concisa.

2.1 Robótica

A definição padrão do que é considerado um robô pode mudar de acordo com

o  país.  Para  ser  considerado  um  robô  um  dispositivo  deve  ser  facilmente

reprogramável. Dispositivos de utilização manual, que podem ser manipulados por

um operador, ou dispositivos que possuem movimentos fixos e de difícil mudança

não são considerados robôs.

Robótica é a arte, base de conhecimento e também o saber como projetar,

aplicar  e  usar  robôs  em  empreendimentos  humanos.  A robótica  é  um  assunto

interdisciplinar  que  se  beneficia  de  engenharia  mecânica,  Engenharia  elétrica  e

eletrônica,  ciência  da  computação,  biologia  e  muitas  outras  disciplinas  (GUPTA,

2009). 

2.2 Atuadores

Os Atuadores são dispositivos utilizados para produzir movimentos ou ações,

como  movimentos  lineares  ou  movimentos  angulares.  Alguns  dos  principais

atuadores usados nos sistemas robóticos são solenóides, motores elétricos, bombas

hidráulicas, dentre outros. Esses atuadores são fundamentais na movimentação de

objetos físicos em sistemas mecatrônicos (ONWUBOLU, 2005).

2.3 Sensores

Sensores são componentes destinados à coleta de informações internamente

ou externamente relacionadas ao robô, mas também relacionadas ao ambiente que

o cerca. Para ter conhecimento do estado de cada componente que constitui o robô



e  também sua  atual  configuração,  o  controlador  do  robô  precisa  se  utilizar  dos

sensores.

2.4 Microcontroladores

O  microcontrolador  é  o  componente  responsável  por  coordenar  os

movimentos do robô. Dados são recebidos e interpretados por este componente, ao

qual pode ser descrito como uma espécie de cérebro do sistema para controlar os

movimentos  dos  atuadores  e  realizar  uma  interligação  com  as  informações

fornecidas pelos sensores.

3 OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo elaborar uma especificação de componentes

de  hardware  e  software  que  sirva  de  referência  para  elaboração  de  protótipos

robóticos  de  baixo  custo,  de  propósito  específico  e  de  simples  utilização  pelos

docentes. Os objetivos específicos são: i) realizar um estudo acerca do tema com o

intuito  de  se fazer  um levantamento dos requisitos  e  métodos afim de propor  a

melhor solução possível para a especificação técnica ii) definir a arquitetura básica

da especificação, elegendo peças que serão utilizadas como por exemplo atuadores,

sensores, controladores, processadores, tipo de comunicação a ser empregada e

também  definir  suas  medidas,  o  funcionamento  de  todo  o  circuito  eletrônico

envolvido,  o  tipo  de  alimentação  a  ser  utilizada,  dentre  outros  iii)  utilizar-se  da

especificação  proposta  para  a  construção  de  um protótipo  utilizando-se  de  uma

impressora 3D e iv) realizar a programação do protótipo, com o intuito de se ter um

modelo de fácil uso.

4 METODOLOGIA

O propósito desta seção é apresentar os procedimentos técnicos que serão

adotados  para  a  execução  deste  projeto  de  pesquisa.  Todos  os  componentes

descritos a seguir  serão avaliados quanto ao consumo de energia,  o preço,  e a

programabilidade,  ou  seja,  o  quanto é fácil  de  se codificar  o  código de controle

necessário à operação do sensor, atuador, ou microcontrolador.

Dentre todos os atuadores disponíveis, o mais utilizado é o motor, pois este é

o principal componente para a produção de movimento. Existem outros meios de se

produzir movimento, mas quando se trata de simplicidade os motores são os mais



indicados para esta tarefa. Partindo desse princípio, será realizado uma avaliação

dos modelos de motores AK380/92.4ML24S9100C e 28BYJ-48.

Uma avaliação será feita afim de se selecionar quais sensores poderão ser

utilizados  na  especificação  a  que  este  projeto  se  propõe.  Baseado  em  suas

características,  serão  utilizados  para  análise  o  sensor  de  distância  HC-SR04,  o

sensor  de  linha  IR  TCRT5000  LM393x  e  também  um  sensor  de  obstáculo

infravermelho.

Um comparativo será feito com o propósito de se eleger o microcontrolador

que melhor atende às especificações necessárias para se alcançar o objetivo deste

projeto. Será avaliado o microcontrolador PIC 16C57C-04/P e a placa Arduino Pro

Micro com microcontrolador AVR ATmega32U4 embutido

Serão realizados testes com baterias objetivando a escolha daquela que mais

se  adequa  aos  kits  propostos  por  este  projeto.  Serão  levados  em  conta

características  como tamanho,  peso,  capacidade,  densidade  de  energia,  tensão,

taxa de descarga, prazo de validade e temperatura de trabalho, de acordo como

critérios estabelecidos por (DIAS; SILVA; LACERDA, 2013).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o momento foram realizadas as seguintes atividades:

- Aquisição de equipamentos como sensor, motor de passo, servo motor, dispositivo

de comunicação Bluetooth, Arduino Pro Mini, display.

- Estudo acerca das peças que se farão necessárias para a construção do protótipo

e controle remoto.

- Testes preliminares de funcionamento com alguns componentes.

A tarefa em execução atualmente é a montagem de um de uma plataforma

mínima  para  a  realização  de  testes  com  os  atuadores  e  sensores  a  serem

analisados. 

6 CONCLUSÃO

Até o momento, parte do trabalho já foi executada e resta executar tais outras

atividades. As próximas etapas serão a finalização da montagem de uma plataforma

para a realização de testes, modelagem 3D de peças que formarão o protótipo a ser

criado  para  validar  a  especificação  a  que  este  projeto  se  propõe,  análise

comparativa entre os microcontroladores PIC e AVR, montagem final do protótipo,



programação  do  protótipo,  testes  de  funcionalidades,  testes  de  desempenho  de

bateria e avaliação dos resultados.
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No centro das discussões sobre a inclusão das pessoas com deficiência em 

salas de aulas regulares estão professores, que embora sejam os mais afetados, por 

vezes estão isolados das decisões políticas e sociais que envolvem o assunto e 

estão localizadas em outros âmbitos. Faz-se necessário, portanto, uma reflexão 

sobre os processos de ensino e aprendizagem dentro da escola, com a 

ressignificação do “ser professor” afim de este se entender como partícipe ativo da 

aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de suas condições 

físicas, sociais, culturais, psicológicas. econômicas, etc. Além de agente de ensino, 

os professores das escolas inclusivas devem-se atentar também às necessidades 

de cada um dos educandos em sala de aula. São tarefas complexas e que exigem 

do professor um saber fazer que, muitas vezes, vai além do que lhe foi ensinado 

durante suas etapas formativas.   

Assim, evidencia-se uma necessidade elementar de realizar pesquisas que 

problematizem concepções e métodos de trabalho/ensino, ressignificando conceitos 

e práticas, para um novo olhar sobre o sujeito da educação inclusiva e sua educação 

escolar. É sob essa ótica que esse trabalho está fundamentado.  

 

2 BASE TEÓRICA 

Várias estratégias vêm sendo discutidas e implementadas no âmbito da 

formação de professores. Alguns modelos se tornaram obsoletos porque não 

conseguiam suprir demandas mínimas, enquanto outros ainda são vigentes e estão 
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em constantes debates e adaptações (ECHEVERRIA, BENITE, SOARES, 2007).  O 

modelo da racionalidade técnica, geralmente organizando os cursos de formação de 

professores a partir do modelo 3 + 1, foram gradualmente caindo em desuso, uma 

vez que se acredita, atualmente, que não contemplam as complexas demandas 

formativas docentes.  

Incluídas dentro dessas discussões estão, ainda, questões relativas à nova 

configuração da sala de aula (VILELA-RIBEIRO, BENITE, 2013) decorrente das 

ações visando a inclusão de estudantes com deficiência em salas de aula regulares. 

Tal questão leva à discussão de qual o perfil do professor é necessário para atuação 

em salas de aulas inclusivas. Embora esse perfil seja discutível, a realidade é que 

em quatro anos dos cursos de licenciatura não é possível que sejam oferecidas 

disciplinas específicas para cada tipo de necessidade e/ou deficiência (PLETSCH, 

2009; OLIVEIRA; ARAUJO, 2017). O problema central consiste, então, em como 

preparar professores para educação inclusiva?  

No contexto brasileiro, não há consenso e nem mudanças significativas na 

maneira de formar os professores para atuarem em salas de aulas inclusivas. 

Existem iniciativas pontuais e isoladas para isso, tendo mais relação com 

pesquisadores e grupos de pesquisas instituídos da área, do que ações realmente 

estruturadas do governo federal.  

Frente a isso, pesquisas sobre concepções docentes e suas dificuldades 

frente à inclusão, bem como iniciativas de formação inicial e continuada de 

professores para educação inclusiva são necessárias e importantes para a melhoria 

e crescimento da área.   

Visando contribuir para as discussões atuais, essa pesquisa está situada na 

área de “formação de professores”, com o tema central de “educação incusiva”. 

 

3 OBJETIVOS 

Avaliar as principais dificuldades de professores do Ensino Fundamental I em 

relação à inclusão de estudantes com deficiência em salas de aula regulares no 

município de Montividiu-GO.  

 

4 METODOLOGIA 



 Essa é uma pesquisa que está em sua fase inicial, portanto, será apresentado 

apenas parte do que foi planejado. Demais resultados serão apresentados em 

evento posterior.  

 Inicialmente, essa pesquisa tem o intuito de colaborar para a formação inicial 

e continuada de professores para educação inclusiva. Afim de atingir esse objetivo, 

a parte inicial da pesquisa consiste em avaliar as principais dificuldades que os 

professores e profissionais de apoio possuem em relação à inclusão, para que 

sejam, então, preparadas ações de formação visando contribuir para elucidar essas 

dúvidas.  

 Foi aplicado um questionário a 30 professores e profissionais de apoio do 

Ensino Fundamental I no município de Montividiu-GO. O Quadro 1 apresenta as 

questões que foram apresentadas a eles. 

Questões apresentadas no questionário 

1. Qual sua formação? 

2. Escreva uma situação marcante que aconteceu com você em sala de aula 

inclusiva 

3. Quais expectativas nutre em relação aos encontros de formação continuada 

oferecidos pela sua escola 

4. Quais desafios e compromissos você está disposto a assumir para 

incrementar/melhorar sua prática pedagógica para as salas de aula 

inclusivas 

5. Quais os principais problemas que você enfrenta nas salas de aula 

inclusivas? 

 Quadro 1 – Questionário apresentado aos professores e profissionais de apoio 

 

 Afim de preparar propostas de formação continuada para os professores no 

município de Montividiu-GO, essas questões serão avaliadas. Para esse trabalho, 

apenas a questão 5 foi avaliada.  

 Uma perspectiva qualitativa foi adotada para a avaliação da questão 

(SANCHEZ GAMBOA, 2012).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 



 Os questionários foram entregues aos sujeitos da pesquisa durante o primeiro 

encontro de formação continuada realizado na cidade de Montividiu-GO. Até o 

momento foram realizados dois encontros, sendo um com os professores e 

profissionais de apoio da Educação Infantil e outro com o Ensino Fundamental I. As 

mesmas questões foram discutidas com todos os professores, no entanto, com os 

professores e profissionais de apoio da Educação Infantil, a discussão foi realizada 

de maneira oral. Percebendo que os participantes se sentiram constrangidos em 

trabalhar a temática de maneira oral, foi realizada a modificação para o encontro 

realizado com os profissionais do Ensino Fundamental I. Assim, será tratado a 

seguir a análise da questão “Quais os principais problemas que você enfrenta nas 

salas de aula inclusivas?” apenas para os profissionais do Ensino Fundamental I.   

  Dos questionários entregues, apenas 21 foram devolvidos. É preciso 

esclarecer que a participação na pesquisa foi de caráter volitivo, ou seja, apenas 

responderam os profissionais que se interessaram. Para a categorização dos 

profissionais, os questionários foram nomeados de P1 até P21, garantindo o 

anonimato dos mesmos. 

 Barros, Silva e Costa (2015) relataram que as principais dificuldades 

encontradas pelos professores investigados por eles tinha relação com a falta de 

material, recursos e equipamentos adaptados aos estudantes. Silva (2011) mostrou 

que os professores acreditam que o maior entrave que enfrentam diz respeito à falta 

de preparo para lidar com alunos deficientes e a falta de estrutura da escola. 

 Nossos resultados colaboram para essa discussão, uma vez que todas essas 

dificuldades apresentadas nos trabalhos anteriores, também foram narradas pelos 

professores e profissionais de apoio investigados. Observe P2: 

P2: A gente não possui material adaptado. Por exemplo, 
trabalho com um aluno que é cego. Não tem nada para ele, 
nenhum livro. Então, além de todos os problemas, acredito que 
a falta de estrutura e materiais é o que mais pesa.  

    

No entanto, o que pareceu ser mais recorrente entre os profissionais foi a 

questão da avaliação. Do total dos 21 respondentes, 14 mostraram dúvidas quanto à 

essa questão. Observe o discurso de P7 e P11: 

P7: Sem sombra de dúvidas é a avaliação. A gente pode 
reprovar o estudante especial? 
P11: Avaliação. Não sei como avaliar o estudante especial.  

  



 A avaliação, dos alunos com deficiência ou não, é pilar da educação, já que é 

por meio dela que o professor consegue saber se o estudante atingiu os objetivos 

preestabelecidos e acompanhar o seu desenvolvimento. Para Oliveira e Campos 

(2005, p.54), na educação inclusiva: 

(...) a avaliação não pode restringir-se às suas condições de 
desenvolvimento bio-psico-social, mas também deve 
estabelecer o seu potencial de aprendizagem, inclusive o nível 
de competência curricular desse aluno, tendo como referência 
a proposta curricular da série onde está matriculado   

   

 Ou seja, a avaliação do estudante com deficiência deve considerar os 

princípios da avaliação diagnóstica, mas também ir além dela, para ser capaz de 

fornecer elementos concretos para o planejamento pedagógico do professor e da 

escola. A literatura descreve alguns modelos, por exemplo, abordagem 

psicopedagógica (BASSEDAS et al, 1996), programas de facilitação de 

aprendizagem para pessoas deficientes (FONSECA, 1995), entre outros.  

 Assim, para além dos problemas usualmente enfrentados pelos estudantes 

com deficiência e seus professores nas salas de aula, ainda é preciso entender e 

conhecer as ferramentas básicas do ensino, aprendizagem e avaliação dos 

estudantes com deficiência para que a inclusão possa efetivamente ocorrer.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FIN-AIS 

 Estudantes com deficiência possuem seu direito de frequentar escolas 

regulares garantidos em lei. Criar a estrutura adequada para isso é fundamental 

para que esse estudantes possa participar de maneira adequada do processo 

educacional. Assim, essa pesquisa mostrou que uma das principais dúvidas 

enfrentadas pelos professores e profissionais de apoio investigados diz respeito à 

avaliação. Esse será, então, um dos temas tratados durante os encontros formativos 

programados para serem realizados por essa pesquisa no decorrer do ano.   
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1 INTRODUÇÃO 

As hortaliças vêm ganhando destaque na alimentação humana pois o consumo 

na dieta está relacionado a uma alimentação saudável. A produção é, em maior parte, 

realizada por agricultores familiares em pequenas propriedades. O consumo de alface 

in natura pode ser um importante meio de transmissão de contaminações 

microbiológica. Por este motivo, o uso dos produtos fitossanitários é recorrente nas 

áreas de plantio da cultura. Outras razões de uso são: controle de plantas daninhas e 

supressão de insetos-praga. Atualmente, está ocorrendo uma adequação às 

exigências das organizações internacionais relacionadas a qualidade e a segurança 

dos produtos agrícolas. A contaminação por defensivos fitossanitários pode ser de 

forma direta ou indireta. A contaminação direta refere-se à exposição dos 

trabalhadores aos agentes químicos. Quando os aplicadores usam os equipamentos 

de proteção individual (EPI) de forma apropriada, e adotam boas práticas agrícolas, 

há uma redução de até 80% da exposição. A indireta ocorre através da contaminação 

do meio ambiente pelos defensivos ou pelo consumo através das hortaliças 

contaminadas. Como muitos defensivos apresentam tempo de meia-vida longo e, 

sendo consumidos durante esse período de carência, podem ocasionar danos à 

saúde, cujos sintomas variam desde náuseas, vômitos, diarreias até convulsões. 

Deve-se ressaltar que as hortaliças folhosas são os produtos mais críticos em relação 

ao uso de defensivos fitossanitários, devido à alta relação área da superfície/peso, 

sendo a alface uma das mais pulverizadas. A ingestão de resíduos químicos na cadeia 

alimentar é uma preocupação dos órgãos governamentais, por tratar-se de problema 

de saúde pública. Portanto, torna-se primordial a determinação de resíduos de 
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defensivos fitossanitários, com a finalidade de verificar se o limite encontra-se abaixo 

dos LMR (Limites Máximos de Resíduos) permitido pela legislação. 

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tendo 

aproximadamente 300 milhões de hectares ocupados com culturas anuais, semi- 

perenes, perenes, florestas plantas e pastagens (MENTEN, 2018). Dessas áreas são 

cultivadas hortaliças em aproximadamente 837 mil hectares, com volume de produção 

de aproximadamente 63 milhões de toneladas (CNA, 2018). Uma das hortaliças mais 

consumidas no mundo é a alface (Lactuca sativa), e o tipo preferido no Brasil é a 

alface crespa, representando cerca de 70% do mercado. Seu ciclo é curto, 45 a 60 

dias, isso torna possível que a cultura seja cultivada no país o ano todo (MALDONADE 

et al, 2014). 

Ainda que haja grande polemica envolvendo os defensivos agrícolas, focada 

nos malefícios que causam a saúde e ao meio ambiente, é importante o 

questionamento sobre os benefícios do uso destes. Hoje, vivemos em um país onde 

a população média é de 208.668.841 habitantes (IBGE, 2018), desta forma, é 

necessário produzir alimento de forma eficiente para todos. O uso de produtos 

fitossanitários é fundamental nesse processo, pois garante alta produtividade, em 

variadas épocas do ano, sem a necessidade de aumentar a área plantada. Nos últimos 

dez anos a produção de hortaliças no país aumentou 33 % enquanto a área foi 

reduzida em 5 %, esses dados são reflexo dos avanços tecnológicos na produção 

(MELO & VILELA, 2007).  

 

3 OBJETIVOS 

Objetiva- se com esse trabalho efetuar a análise qualitativa de inseticidas e 

herbicida residual em alfaces produzidas na cidade de Jataí-GO. Serão analisados os 

produtos fitossanitários com os seguintes princípios ativos: bifentrina, amitraz, 

endosulfan, diflubenzuron, teflubenzuron, acetamiprido, imidacloprido, indoxacarbe, 

lambda-cialotrina, metomil, alfa-cipermetrina e do herbicida atrazina. Para extração 

desses princípios ativos, será aplicada a metodologia analítica de multirresíduos 

empregando para extração líquido-líquido quimicamente ativa seguido pela 

caracterização por Cromatografia Gasosa aliada à Espectrometria de Massas (CG-

EM). 

 



4 METODOLOGIA 

Os compostos analisados estão representados na Figura 1. A extração dos 

padrões foi feita a partir dos produtos comerciais cedidos pelo Curso de Agronomia. 

A metodologia analítica foi a mesma para todos os defensivos, como descrito a seguir: 

foram transferidos 2 mL do composto comercial para um béquer de 250 mL. 

Adicionou-se 20 mL de diclometano, logo após transferiu-se para um funil de 

separação adicionando 10 mL de NaOH 5% e 10 mL da solução de Brine. O meio foi 

extraído 3x com diclorometano e centrifugado a 3000 rpm por 5 min à 10°C. Ao fim da 

extração, secou-se a fase orgânica com com sulfato de sódio anidro.A qualificação 

foirealizadautilizandoGC/MSPerkin Elmer Clarus S8 no modo SIM 

(SelectIonMonitoring)sendo monitorados os seguintes íons: m/z = 58 (metomil), m/z = 

121 (amitraz), m/z = 141 (diflubenzuron), m/z = 163 (alfa-cipermetrina), m/z = 181 

(acetamiprido),m/z = 181(bifentrina), m/z = 181 (lambda-cialotrina), m/z = 

195(endosulfan), m/z = 203indoxacarbe, m/z = 211 (imidacloprido),m/z = 

223(teflubenzuron) e herbicida atrazinam/z = 200. 

Para análise dos defensivos na hortaliça, foram adquiridas alface de oito pontos 

de venda da cidade de Jataí, em duplicata. Para cada amostra, foram maceradas 100g 

de folhas, com 30mL de etanol e o extrato submetido a banho ultrasson por 30min. O 

processo de extração restante foi o mesmo anteriormente descrito para produtos 

comerciais. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de extração das moléculas ativas a partir dos produtos comerciais 

mostrou-se eficaz. Foi possível isolar e caracterizar 10 compostos de interesse, Fig.2. 

Apenas o acetamiprido não foi identificado pela técnica da CG-EM. Os compostos 

foram separados em dois grupos, Fig 2 (A) e (B), pois endosulfan e imidacloprido, 

assim como amitraz e lambda-cialotrina, apresentam o mesmo tempo de retenção. 

Com a separação foi possível efetuar a análise qualitativa de forma adequada. 

 



 

Figura 1. Compostos isolados para a análise qualitativa 

Oito amostras de alface foram adquiridas em locais de o cultivo tradicional (F1, F2, 

F3, F4, Q1, Q2, C1 e C2) e quatro de cultivo hidropônico (K1, K2, B1 e B2). 

 

 

Figura 2. Moléculas isoladas dos produtos comerciais para análise qualitativa. (A)endosulfan e lambda-

cialotrina. (B)metomil, tefluorobenzuron, difluorobenzuron, imidacloprido, bibentrina, amitraz, alfa-

cipermetrina e indoxacarb. 



O único herbicida objeto de estudo neste 

trabalho foi a atrazina, enconrada em todas 

amostras. Este pertence ao grupo químico 

das clorotriazinas. Seu mecanismo de 

ação é a inibição da fotossíntese através 

do bloqueio de fluxo de elétrons no FSII.  A 

atrazina é indicada em pré ou pós-

emergência das plantas daninhas, para 

controlar principalmente espécies com 

folhas largas.  

Os resultados dos inseticidas são apresentados na tabela 1. Foram analisados dez 

inseticidas neste trabalho, porém encontrados nas amostras de alfaces coletadas 

foram seis: metomil, amitraz diflubenzuron, bifentrina, endosulfan e imidacloprido. 

TABELA 1. Análise Qualitativa dos defensivos fitossanitários analisados para as 
amostras de alface. 

Amostra K1 K2 B1 B2 F1 F2 F3 F4 Q1 Q2 C1 C2 IDA 
(mg/Kg) 

Metomil           x x 0,03 

Amitraz         x x   - 

Diflubenzurom       x x x x   0,01 

-cipermetrina)             - 

Bifentrina x x x x x x x x x x x x 0,02 

-cialotrina             - 

Endosulfan     x x  x x x   0,006 

Indoxacarbe             - 

Imidacloprido      x x      0,02 

Teflubenzuron             - 

Dos compostos analisados, somente o inseticida imidacloprido possui registro para a 

cultura do alface, a IDA de 0,02 mg/Kg peso corporal. Este pertence ao grupo químico 

dos neonicotinoides, e apresenta modo de ação agonista de receptores nicotínicos da 

acetilcolina. A bifentrina foi encontrada em todas as amostras coletadas. Pertence ao 

grupo químico dos piretróides, e é um inseticida modulador dos canais de sódio. O 

metomil é um inseticida pertencente ao grupo químico dos carbamatos inibidor de 

acetilcolinesterase. Nas amostras encontrou-se residual desse inseticida, em apenas 

uma (C1). Já o diflubenzuron é um inseticida do grupo químico benzoiluréias, que são 

inibidores da biosíntese de quitina. Foi encontrado residuais deste em três amostras 

(F3, F4 e Q1), O amitraz, é um produto destinado para controle de sarnas (causadas 

por ácaros) em animais, Porém muitas vezes é usado para o controle de espécies de 

ácaros em plantas. Pertence ao grupo químico bis(arilformamidina), são agonistas de 

Figura 3. Análise qualitativa de atrazina, 
evidenciando a presença nas amostras F1, F2, 
F3, F4 e Q1. 



receptores de ocptopamina, foi encontrado residual em uma amostra (Q1). Por fim, foi 

analisado o endosulfan, pertencente ao grupo químico ciclodienoclorado, são 

antagonistas de canais de cloro mediados pelo GABA, devido sua alta toxidade é um 

produto proibido no mercado. Apesar disso foram encontrados residuais em três 

amostras analisadas (B1, F4, Q1). 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método analítico de extração proposto líquido-líquido quimicamente ativa mostrou-

se eficiente para a extração dos defensivos fitossanitários, sendo possível a 

caracterização de 10 compostos. A técnica de identificação, cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas, possibilitou a determinação de seis inseticidas 

(amitraz, bifentrina, difluorobenzuron, endosulfa, imidacloprido e metomil) e um 

herbicida (atrazina) de forma rápida, simples e com baixo custo. Dos defensivos 

fitossanitários analisados, apenas o imidacloprido tem registro junto ao Ministério da 

Agricultura para a cultura de alface. Segundo a Lei de Agrotóxicos – Lei 7802, somente 

os registrados podem ser utilizados, e o registro implica indicação obrigatória da 

cultura e da praga. Diante das obrigações legais a que estão sujeitas perante o registro 

de um defensivo, as empresas registrantes direcionam seus esforços para aquelas 

culturas que possibilitam melhor relação custo-benefício. Como a produção das 

hortaliças, em sua grande maioria, provém de pequenos produtores, os elevados 

custos do registro exigem um retorno para o investimento que a área de cultivo de 

várias hortaliças não fornece, explicando o motivo dos compostos encontrados na 

análise qualitativa não terem registro para a cultura do alface.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho trata-se de um projeto do Estágio Curricular Obrigatório I: 

Processos Educativos, que parte da Analise Institucional em que, Segundo Lourau 

(1977), as instituições são normas, costumes, tradições, em conjunto com as relações 

sociais estabelecidas em torno destas. É uma estrutura simbólica que atravessa todos os 

níveis do viver humano, tanto individualmente, quanto socialmente, evidenciando sua 

transversalidade. 

No qual esta sendo proposto analisar as demandas vindas dos alunos da pós-

graduação da Universidade Federal de Goiás, através de atendimentos psicológicos 

realizados no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). Juntamente com as questões 

levantadas sobre o que é instituição e como que a mesma interfere no desenvolvimento 

acadêmico do individuo, pois se trata de um contexto de variáveis que implica as 

intuições, como universidade, família e entre outras. Permitindo-nos ir atrás do que é 

oculto e que esta por de trás das instituições que para Freud seria o mesmo que o 

reprimido.  

 

2. BASE TEÓRICA 

Portanto como nos propomos a estudar e trabalhar com pessoas no contexto 

acadêmico, mais especifico no processo de Mestrado, mas para tanto vamos primeiro 

passar pela Análise Institucional, onde o conceito de instituição não se detém na sua 

forma jurídica privada ou pública e localizável, mas como uma forma que produz e 

reproduz as relações sociais que se ritualizam nos estabelecimentos e cujo objetivo é 

manter de pé a máquina social e até produzi-la (Lapassade, 1977). Desconsiderando a 

individualidade,  sem se preocupar se aquele meio está ou não sendo um local de 



adoecimento, onde a preocupação maior vai ser com o desenvolvimento da instituição 

em si . 

Dessa forma é possível analisar e questionar todo e qualquer movimento social 

que se dê em função de algo, podendo ser a instituição da doença mental, a política, o 

casamento, e a grande maioria das “regras” que nos permeiam, assim como a educação, 

onde se tenha uma análise voltada para as práticas instituintes que permeiam os mais 

diversos locais, situações e ambientes, lembrando que quando falamos em instituições 

não estamos falando em prédios, ou locais específicos mas sim de regras que foram de 

uma certa forma impostas à sociedade ou à um pequeno grupo. Para tanto vamos 

esclarecer o que são instituições, no dizer de Lapassade, são “formas”, produtos 

históricos de uma sociedade instituinte que produzem e reproduzem as relações sociais e 

se instrumentalizam em estabelecimentos e/ou dispositivos (RODRIGUES e SOUZA, 

1987).  

Sabe-se que a  instituição surgiu com a necessidade dos humanos em diminuir a 

aparência de caos que estava se formando, e para que assim tivessem uma estrutura de 

amparo aos que precisavam. Em princípio, ela surge como uma forma de beneficiar a 

todos, porém, também adquire um caráter de dominação da classe menos esclarecida, e 

a questão se abre é até que ponto essa instituição cumpre com o papel que lhe foi 

incumbido desde o principio. Estamos aqui dizendo então que a instituição no caso 

analisada ( educação) causa o adoecimento de algumas das pessoas que passam por ela, 

lembrando que cada um com sua individualidade e singularidade.  

Ainda quando, ou desde  criança e adolescente estamos habituados a escutar 

sobre um fracasso escolar, fracasso esse que recai sobre o aluno ou sobre a escola, não 

estamos acostumados a ver teorias que tirem essa máxima de um ou de outro. Sobre 

isso, Patto (1999), ao realizar uma análise que leva em conta os determinantes histórico-

culturais dos fenômenos escolares, assinala os acontecimentos em relação às pesquisas nos anos 

de 1970 com respeito ao fracasso escolar e conclui que a investigação obtém dados 

consideráveis para direcionar a participação do próprio sistema escolar como corresponsável 

pelo fracasso. A autora menciona várias questões que são fundamentais para uma análise desse 

fenômeno, tais como: o desempenho escolar das crianças, a contextualização de suas 

dificuldades, a refutação de questões que envolvem a classe trabalhadora, que é excluída da 

escola por simples “pré-conceito” de que não é capaz, atribuindo-lhe déficits e apontando a 

diferença cultural como algo intransponível e exorbitante. Patto sai da instância do individual, 



do particular, e busca, na esfera social, nas relações de classes, explicações para o fato de uma 

grande parcela de crianças de uma classe menos favorecida não se apropriar dos conhecimentos 

escolares.  

Segundo os conceitos da psicanálise o tratamento inicia com aquela que define 

e parece diferenciar, já no nome, a psicanálise dos outros métodos psicoterápicos: a 

regra fundamental (Freud, 1912), em que o paciente deve comunicar ao analista tudo o 

que lhe vier à cabeça. A contrapartida do analista consiste em não direcionar a atenção a 

algo específico, mas mantê-la “uniformemente suspensa” diante de tudo o que se escuta 

(Freud, 1912), para que não se corra o risco de selecionar o material apresentado, 

seguindo as próprias expectativas ou inclinações. A entrada em análise se dá, 

principalmente, pelo estabelecimento da transferência do sujeito em relação ao analista, 

a qual é necessariamente ocasionada durante o tratamento psicanalítico (Freud, 1912). 

Dessa forma tentamos então construir o que chamamos de vinculo terapêutico, onde 

tanto analista como paciente estão completamente entregues a relação ali estabelecida. 

No contexto atual ainda temos poucas pesquisas que relacionem os alunos de pós-

graduação com os possíveis adoecimentos psíquicos, mas é possível observar que com muita 

frequência há uma sobrecarga de atividades que esses alunos são submetidos, e estão sempre 

sendo pressionados para que a produção de artigos sobre os temas que pesquisam seja maior, 

pois se você não produzir haverá outro que terá competência para produzir. Neste sentido 

mesmo estando se referindo ao grupo infantil percebemos uma grande semelhança no que diz 

respeito a desvalorização de si, e ao tornar natural o que foi imposto, Patto (1999) faz uma 

alerta quanto à perigosa tendência de tornar natural aquilo que é historicamente 

construído, ou seja, em relação ao fracasso escolar este seria uma produção social onde 

o psicólogo que busca enquadrar a criança com o problema numa categoria, reforça a 

crença de que a criança seria a culpada pelo fracasso. Essa ideia vem do pressuposto de 

que o indivíduo é o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso, ou seja, de que 

existe igualdade de oportunidades e cada um aproveita e desenvolve melhor que os 

outros de acordo com sua capacidade. Os ideais da Revolução Francesa de liberdade, 

igualdade e fraternidade se tornam evidentes e passam a fazer parte do ideário social 

sem que sejam questionados. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo questionar as demandas levantadas nos 

atendimentos psicológicos realizados com os alunos da pós-graduação intercalados com 



as questões institucionais que os mesmos estão inseridos. Procurando promover um 

acolhimento e uma escuta terapêutica aos mesmos de forma que possam trazer questões 

na fala livre sobre suas principais dificuldades, que passam dentro de uma instituição, 

tendo que carregar com sigo todas as normas e regras que são instituídas nos mesmos. 

Realizamos psicoterapia individual, com o intuito promover uma melhoria à 

ele, assim como confirmar a tese inicial de que toda instituição causa adoecimento ao 

sujeito em determinado nível. 

Acreditando que se individualmente possa se perceber que apesar de o 

sofrimento ser individual ele perpassa por toda a sociedade, e talvez podendo ser o 

sofrimento de mais pessoas. E mais acreditando que ao perceber esse sofrimento não 

como algo pessoal, mas como pertencente à instituição possa haver contribuições não 

somente para si, mas para um grupo que partilha do mesmo sofrimento. 

4. JUSTIFICATIVA 

Esperando então, que com a realização deste projeto possamos modificar a 

forma com que o individuo olha para a instituição assim como suas ações mediante o 

que a própria instituição lhe impõe, promovendo um olhar critico para aquilo que é do 

individuo e aquilo que lhe é imposto ou instituído.  

 

5. METODOLOGIA 

Como mencionado acima realizamos psicoterapia individual com estudantes do 

programa de mestrado da Universidade Federal de Jataí em diversas áreas do ensino. 

Durante esse semestre foram realizados o total de 32 atendimentos, divididos por três 

pacientes. Os atendimentos sendo de 50 minutos cada, e após este atendimento tendo 3 

horas para poder preparar o relatório e também fazer uma analise do caso no geral e de 

acordo com a teoria especifica, somando assim o total de 4 horas por atendimento. 

Sendo realizados no Serviço de Psicologia Aplicada. 

 

6. CONCLUSSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim de acordo com os atendimentos realizados e analisando algumas 

falas como: 

 

 



 B 

“Estou desanimada e preocupada, a pesquisa esta atrasada, tive que trocar de 

orientadora, pois sofria assedio moral, ela me largou”. 

“Comecei a tomar medicação por conta das pressões dela, até então estava tudo 

no prazo, ela ficava estipulando prazos fazendo comparações”. 

“Deixei de fazer uma matéria por que a ex-orientadora que iria dar” 

“Quero mudar logo por que já estou cansada da pressão acadêmica”  

H 

“ Meu orientador me largou, e disse que não iria mais me orientar por que não 

estava entregando os relatórios e trabalhos dentro da data imposta pelo mesmo” 

 “Eu passei em ultimo lugar e esse ultimo lugar fica muito marcado por que ser 

ultimo é muito ruim" 

 

podemos afirmar que ocorre uma não conformidade com os instituídos e uma 

busca de mudanças, porém a necessidade de praticidade e rapidez nos trabalhos 

acadêmicos faz com que se percam os vínculos e criando, assim, "grupos de 

competidores" dentro das universidades, em que o professor é o dono do saber e o aluno 

se encontra sobrecarregado e pressionado a buscar respostas imediatas e pelo 

rendimento máximo, uma competitividade que é construída e que advém de todo um 

contexto politico que cobra da sociedade pessoas produtivas visando o capitalismo. Os 

alunos acabam que "carregando tudo sozinho" e pegam diversas responsabilidades para 

si, e os mesmos acaba construindo um sentimento de culpa que vem por de traz das 

cobranças e exigências de prazos. 

 

As autoras Coimbra.C e Nasciemento.M.L cita que “ ...naturaliza-se a 

“síndrome de carência-captura”, que nos fala de uma “angustia sempre pairando no 

ar”, “do medo de fracassar”, “de um estado de fragilidade permanente”. Promovendo 

assim uma individualização em que os profissionais nem se quer param mais para 

pensar em suas praticas, tudo esta tão naturalizado que a instituição passa a fazer parte 

do próprio individuo e de suas ações.  

“Na universidade, onde trabalhamos como docentes e pesquisadoras, da mesma 

forma, cada vez mais tem se instalado o território da urgência, do acumulo de tarefas, do 

especialíssimo, do individualismo bem de acordo com as propostas do atual mundo neo-



liberal globalizado”. Coimbra.C e Nasciemento.M.L(2004). Pode-se enxergar nas falas 

dos pós- graduandos esse perpasso que ocorre entre analise de implicações e analises 

transferenciais pois o individuo é formado por todo um contexto histórico cultural, 

social e politico onde vão estar presente e se manifestar em todos os momentos. 

Colocando assim em cheque todo esse ar de superioridade e dono do saber que é visto 

dentro da academia. 
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1. INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA 

A candeia é uma planta da família Asteraceae e pertence ao grupo ecológico 

das ecótonas, sendo considerada precursora na invasão de campos. Ela se 

desenvolve rapidamente em campos abertos, formando povoamentos mais ou 

menos puros. Existem várias espécies de candeia, porém a Eremanthus 

erythropappus (DC. Macleish) (CARVALHO, 1994). 

O tronco dessa árvore possui uma casca grossa e cheia de fendas no fuste. Nos 

galhos mais novos, a casca torna-se menos rústica. As folhas têm uma 

característica marcante, que é a dupla coloração. Na parte superior são verdes e 

glabras e na parte inferior possuem um tom branco, tomentoso, e são aveludadas 

(CORRÊA, 1931). As folhas são simples, opostas com pilosidade cinérea (CHAVES; 

RAMALHO, 1996). As flores são hermafroditas e se apresentam em inflorescências 

de cor púrpura nas extremidades dos ramos (ARAÚJO, 1944). As características das 

folhas e da inflorescência facilitam a identificação da espécie mesmo à distância. 

Hoje a cadeia está presente mais na área da América do sul, presente no 

nordeste da argentina, norte e leste do Paraguai e no Brasil. No Brasil, há 

referências da sua ocorrência nos Estados de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e 

Distrito Federal. No estado de Minas Gerais é encontrada em Mariana, Ouro Preto, 

Juiz de Fora, Morro do Pilar, Carrancas, Caxambu e Aiuruoca (Carvalho, 1994; 

Teixeira et al. 1996). 



 
 

Apesar dos avanços, estudos com produtos naturais ainda devem ser 

estimulados, sobretudo no Brasil que conta com uma grande biodiversidade de flora 

e fauna com espécies cujos os seus princípios ativos ainda são desconhecidos, 

podendo constituir uma fonte promissora de fármacos fitoderivados. Este potencial 

não se refere apenas às plantas que ainda não foram estudadas, mas também 

àquelas que já têm sua constituição química determinada ou comprovada alguma 

atividade biológica, também podem ter potencial para fins que ainda não foram 

estudados (ALMEIDA et al., 2013) 

Estudos que se dedicam a métodos alternativos com fitoderivados que 

apresentam atividade biológica em crescendo a cada ano. Neste sentido, este 

trabalho busca avaliar a atividade do óleo essencial da E erythropappus frente 

Staphylococcus aureus. A S aureus é uma bactéria gram positiva, que pertence à 

família Microccaceae. Essa bactéria está presente em mais 15% dos seres 

humanos. Ela é uma das bactérias mais encontradas em hospitais e clínicas, que é 

por onde, a maioria das pessoas é infectada por elas. Há também a forma de 

contaminação por ingestão de alimentos contaminados, principalmente leite e 

derivados.  

 

2.BASE TEÓRICA 

Na natureza, os óleos essenciais desempenham papéis ecológicos 

importantes na proteção das plantas, por atuarem como antibacterianos, antivirais, 

antifúngicos, inseticidas e também contra herbívoros. Possuem grande aplicação na 

indústria de higiene pessoal, perfumaria, cosmética, alimentos, além de serem 

coadjuvantes em medicamentos. São empregados principalmente como aromas, 

fragrâncias, fixadores de fragrâncias, em composições farmacêuticas, além de 

serem comercializados na sua forma bruta ou beneficiada, como as substâncias 

purificadas limoneno, citral, citronelal, eugenol, mentol e safrol (BAKKALI et al., 

2008; BIZZO et al., 2009). 

 Dentre as atividade biológica, os óleos essenciais vêm apresentando grande 

atividade antiparasitária, tornando-os potenciais substâncias para o desenvolvimento 

de novas drogas antiparasitárias, o que é de grande relevância, já que as doenças 

infecciosas parasitárias afetam milhões de pessoas nas regiões geográficas mais 

pobres do planeta e continuam sendo um obstáculo para o desenvolvimento social e 



 
 

econômico dessas regiões, deixando evidente a necessidade de novas alternativas 

terapêuticas (ANDRADE, 2013). 

A Eremanthus erythropappus vem apresentando diversas atividades 

biológicas como: antinociceptiva, antiinflamatória e antiulcerogênica (SILVÉRIO et al. 

2008) Sousa, 2008, comparou a comparou a composição química e a atividade 

antimicrobiana dos óleos essenciais das folhas jovens e adultas da E. erythropappus 

pelo método de difusão em ágar e observou inibição de crescimento da C. albicans e 

Salmonella spp. Em outro trabalho realizado por Barbosa e colaboradores (2012), os 

extratos etanólicos e frações das flores e caule foram testados como agentes tóxicos 

e inibidores da alimentação e do desenvolvimento em insetos Oncopeltus fasciatus 

(Dallas) (Hemiptera).  

3.OBJETIVO 

O objetivo do experimento foi avaliar a atividade antibactericida óleo essencial da 

candeia frente a bactéria Staphylococcus aureus.  

4.METODOLOGIA 

4.1 Extração do Óleo Essencial 

O material foi concedido pela empresa Atina Indústra e Comércio de Ativos 

Naturais Ltda, localizada no município de Pouso Alegre – MG, proveniente 

de madeiras coletadas em Minas Gerais. A madeira colhida no campo ou no 

manejo sustentado passou por picador para tornar o material particulado com baixa 

granulometria, de modo a facilitar a extração do óleo essencial. 

A madeira picada é colocada em dornas e submetida à extração por arraste de 

vapor d’água, à pressão de 1,2 kg/cm3, durante 4h. Na etapa seguinte, o óleo 

essencial obtido da Candeia é neutralizado com uma solução alcalina e enviado 

para um destilador onde é separado do hidrolato. 

4.3 Teste antibactericida 

O composto passou por uma diluição em DMSO a 5% para a formação de 

uma solução estoque a 2000 µg/mL. Foi preparada também uma solução de 

microrganismo, para tal foi utilizado uma solução salina (0,9%), na qual foi inserida 

uma amostra de uma colônia de Staphylococcus aureus, esta solução foi 

padronizada na escala MC Farland. 



 
 

Todo o experimento foi realizado dentro de uma cabine de Fluxo Laminar, na 

qual foram utilizados 30 min de luz ultravioleta para a esterilização do material 

empregado, excluindo a solução com M.O. Para a microdiluição, foi usado uma 

placa de 96 poços de fundo chato. 

No poço A1, foram adicionados 50µL de meio de cultura (Brain Heart Infusion 

[BHI]), 37,5µL da solução do composto e 312,5 µL de DMSO a 5%. Do poço B1 ao 

poço H1, foram colocados 50 µL de caldo. Utilizando uma micropipeta, foi realizado 

a microdiluição em placa do poço A1 ao poço H1 na escala de um para dois (1/2), os 

50 µL finais forma descartados. Ao final foram acrescidos 50 µL da solução salina e 

microrganismos, já preparado, ficando assim a concentração de 500 µg/mL no 

primeiro poço e de 3,9 µg/mL no ultimo poço. Esse experimento foi realizado em 

triplicatas e trepicas.  

Foram criados também os controles na mesma placa, controle do meio (100 

µL de BHI); controle do composto com 50 µL de caldo mais 37,5 µL do composto e 

12.5 µL de DMSO (5%); controle do microrganismo (50 µL de meio de cultura e 50 

µL de solução salina mais M.O.). 

A placa foi deixada em estufa a 36,5 °C por 24 horas e depois lida em 

espectrofotômetro calibrado para 630 nanômetros. Esses dados foram colocados no 

programa Graphpad Prism versão sete para a realização da analise de variância 

(anova) com correção de Bonferroni, com o intuito de determinar a ação 

bacteriostática e bactericida do composto. 

Para a confirmação da ação bactericida, uma alíquota de 10µL de cada poço, 

que não apresentou turbidez visível, foi separada e transferida para placas de Petri 

com ágar Nutriente. Após 24 horas, observar se o Ágar apresentou ou não colônias 

bacterianas.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES/ RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O composto apresentou atividade concentração dependente, ou seja, na 

concentração de 500 µg/mL o composto apresentou efeito sobre o crescimento 

normal esperado da S. aureus, como pode ser visualizado no gráfico 1. 



 
 

 

Gráfico 1: Relaciona o crescimento fúngico, S. aureus, com as concentrações da 

droga utilizada, óleo essencial da candeia, com o meio e com o controle.  

Nas concentrações de 500 µg/mL, a absorbância média dos poços foi de 

0,214 nm, esse número foi estatisticamente diferente da absorbância do controle 

(0,297 nm) e do meio (0,000 nm). Isso demostra que o composto, nestas 

concentrações, pode ter ação bacteriostática sobre a cepa de S. aureus. 

As concentrações de 250 µg/mL (0,254 nm) a 3,9 µg/mL (0,336 nm) 

apresentaram um valor crescente de absorbância, porém todos eles foram 

estatisticamente iguais ao controle do MO e, diferente a ao controle do meio. Isso 

indica que, o composto nestas concentrações e em inferiores, não apresenta ação 

biológica sobre a cepa.   

6. CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na concentração de 500 µg/mL o composto apresentou efeito sobre o 

crescimento normal esperado da S. aureus. Nestas concentrações, pode ter ação 

bacteriostática sobre a cepa de S. aureus. As concentrações de 250 µg/mL não 

apresenta ação biológica sobre a cepa. Apesar de não ser possível avaliar a ação 

bactericida, nas concentrações testadas, os resultados indicam que um novo teste 

em concentrações mais altas poderia apresentar atividades significantes.  
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1 INTRODUÇÃO  

Após a Terceira Geração de inseticidas, iniciada na década de 1990, houve 

maior preocupação no desenvolvimento de moléculas específicas e menos agressivas 

ao meio ambiente, com baixos níveis de toxicidade  (CASIDA; QUISTAD, 1998; 

FARIA, 2009). A busca por novas moléculas apontam os inseticidas vegetais como 

alternativas promissoras, além de apresentarem baixos riscos ao ambiente e à saúde 

humana. Tais substâncias apresentam menor tempo de meia vida, por muitos serem 

sensíveis à luz solar, à umidade ou ao calor (SANTOS et al., 2007). 

As espécies vegetais apresentam diversas substâncias químicas provenientes 

do metabolismo secundário que desempenham atividade inseticida. Dentre estes, 

encontram-se óleos essenciais, que são misturas complexas de substâncias voláteis 

(SAITO; SCRAMIN, 2000). 

Os constituintes dos óleos essenciais (OE) variam desde terpênicos, alcoóis simples, 

aldeídos, caronas, fenóis, ésteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos orgânicos, 

lactonas, cumarinas e até compostos com enxofre, metabólitos que conferem suas 

características organolépticas. Sua extração é feita na maioria das vezes por arraste 

a vapor, onde podem ser utilizadas diferentes partes da planta como folhas, cascas, 
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flores, frutos, rizomas, madeiras, raízes ou sementes. Dependendo da localização 

onde se acumula os OE e também as condições ambientais, sua composição pode 

variar. Além dos óleos possuírem papel de inseticida, possuem atividades 

antibacterianas, antifúngicas, antioxidante e têm grande aplicação na perfumaria, nos 

cosméticos, nos alimentos e atuam como coadjuvantes em medicamentos 

(JAYASHINGHE et al. 2003; BOZIN et Al. 2006; NOUR et al. 2012; SHIRAZI et al. 

2014). 

O manjericão (Ocimum basilicum) possui mais de 200 constituintes isolados e 

identificados estudados em diferentes regiões do mundo (Marwat et al. 2011),  sendo 

os principais: eugenol, eucaliptol, cânfora, ocimeno, terpineno, limoneno, cinamato de 

metila, linalol, metil chavicol e 1,8-cineol. Os quatro últimos são responsáveis pelo 

odor característico do manjericão (PANDEY et Al. 2014). 

Os compostos químicos encontrados no óleo essencial do manjericão podem 

exercer influência regulatória ou inibitória no ciclo de vida de insetos, como no 

crescimento, no desenvolvimento e/ou na reprodução (TRIPATHI et al. 2009). 

A lagarta Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) é considerada uma praga 

exótica da agricultura. Recentemente identificada está surpreendendo os setores 

ligados a produção agrícola e os pesquisadores, devido ao seu elevado poder de 

destruição. Neste contexto a busca de tecnologias de produção menos agressivas, 

como os óleos essenciais, ao homem e ao meio ambiente, o uso de produtos naturais 

tem assumido maior importância na área agrícola. 

 

3 OBJETIVOS 

Objetiva- se com o presente trabalho efetuar a análise qualitativa dos 

compostos presentes no óleo essencial das folhas e flores de manjericão in natura, 

usando a técnica de caracterização de Cromatografia Gasosa aliada à Espectrometria 

de Massas (CG-EM). E ainda realizar dois bioensaios: da atividade inseticida destes 

óleos frente à Helicoverpa armgera; e toxicidade em embriões de zebrafish. 

 

4 METODOLOGIA 

O início dessa pesquisa se deu no laboratório de Química Orgânica da UFJ, foi 

realizada a extração do OE das folhas e inflorescência do manjericão por arraste à 



vapor com auxilio de um aparato de Clevenger. Os compostos do óleo essencial foram 

caracterizados por cromatografia gasosa aliada à espectrometria de massas. 

As duas amostras de OE forma submetidas a dois bioensaios. O primeiro de 

efeito inseticida em H. armigera por ingestão. Foram utilizadas lagartas de 1° ínstar 

com 48 horas de vida. Para a realização dos ensaios, cada óleo foi incorporado à dieta 

artificial para H. armigera na proporção de 100 µL de óleo para 100 mg da dieta. A 

incorporação dos óleos essências foi realizada ao final do preparo da dieta quando 

esta apresentar temperatura média de 40ºC, para evitar a degradação dos compostos 

ativos. Além das dietas correspondentes a cada tratamento, foi preparada um controle 

negativo (sem OE) e um controle positivo (Clorantraniliprole). Após o preparo, as 

dietas foram vertidas em tubos de vidro (8,5 cm de altura × 2,5 cm de diâmetro), 

previamente esterilizados, e em seguida tampados com algodão. Após 24 h foi 

realizada a inoculação das lagartas recém-eclodidas, utilizando-se uma lagarta por 

tubo. Para cada tratamento foram utilizadas 20 lagartas. Foi avaliado o percentual de 

mortalidade de larvas até a formação da pupa. 

Para os bioensaios de toxicidade, os zebrafish foram mantidos de acordo com 

condições laboratoriais padrão de manutenção. Os embriões foram obtidos por 

cruzamento natural e embriões viáveis foram selecionados para o estudo. Foram 

utilizadas as concentrações de 1uL/mL, 0.5uL/mL e 0.1uL/mL, de cada óleo essencial. 

Para cada concentração, foi utilizado doze embriões distribuídas numa microplaca de 

cultura de 96 poços contendo um volume final de 200 uL. Os efeitos teratogênicos e 

letalidade, foram analisadas por microscopia de contraste de fase e foram tiradas 

fotografias. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O perfil cromatográfico do óleo essência das folhas e inflorescências mostrou-se 

semelhante qualitativamente. As diferenças observadas foram quantitativas, Fig. 1. 

Nas flores os compostos majoritários foram eucaliptol, cânfora, linalool e canfeno, 

respectivamente. Já nas folhas foram: linalool, cânfora, eucaliptol e canfeno, Tab. 1. 



 

Figura 1. Cromatograma de íons totais (TIC) para óleo essência de Manjericao das flores e folhas. 

Na literatura, há relatos que a presença dos monoterpenos oxigenados 

conferem ao óleo essencial propriedades medicinais e terapêuticas com ações 

antiespasmódica, antifúngica e bactericida, antiinflamatórias e analgésicas e sua 

atuação como repelente e inseticida (MASETO et al., 2011). O que corrobora o 

interesse na investigação inseticida deste óleo essencial. 

 

 Metabólito secundário 

%  

 

eucaliptol 

 

linalool 

 

cânfora 

 

 

canfeno 

 

Folhas 
29 13 14 5 

 

Flores 
7 58 10 2 

 

Os bioensaios com os óleos essenciais da folhas e inflorescências 

incorporados a dieta provocaram a morte de 74% das lagartas no intervalo de 48h 

para o OE das flores e 64% pra o OE das folhas. No controle negativo, ocorreu morte 

de 8% das lagartas e no controle positivo houve morte de 100% dos indivíduos. O óleo 

essencial de eucalipto, cujo principal componente é o eucaliptol, que está presente no 

OE de manjericao, reduz a ovopisição e atividade deterrente de Melia azedarach L. 

(Meliaceae) sobre Musca domestica L. (Diptera, Muscidae).  

A toxicidade em embriões de zebrafish está em fase final de conclusão. 
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6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método de extração do óleo essencial por arraste a vapor e a qualificação 

por CG-EM mostraram-se eficientes, sendo identificadas 26 moléculas. 

O bioensaio da atividade inseticida mostrou-se promissor, o que nos motiva a 

prosseguir com outros ensaios com este óleo essencial e futuras modificações 

estruturais que potencializem sua atividade.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho se refere aos dados coletados e analisados e que fazem parte 

do projeto de pesquisa intitulado “Saúde do idoso institucionalizado: qualidade de 

vida, atividade física e integração social”, desenvolvido pelos cursos de Educação 

Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/REJ). 

Esta pesquisa se justifica por buscar contribuir para a compreensão do estado 

de saúde e qualidade de vida de idosos institucionalizados, no sentido de 

caracterizar seu estado físico e mental. A intenção inicial era de que os resultados 

poderão permitir repensar as metodologias e procedimentos de intervenção para o 

atendimento na área de Educação Física e de Fisioterapia, que visem melhorar as 

condições de vida e capacidade funcional dos internos. 

A relevância deste tipo de estudo consiste em viabilizar análises em âmbito 

micro e, consequentemente, macro, sobre as condições de vida e saúde de idosos e 
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sobre os serviços prestados pelas instituições de longa permanência, desde o 

acolhimento desta população até a oferta de serviços de atendimento e cuidados 

necessários a esta faixa etária. 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Atualmente a demanda de vagas em instituições de longa permanência de 

idosos vem aumentando, pois, de acordo com Lisboa e Chianca (2012), alguns 

fatores têm interferido na manutenção do idoso em seu lar, tais como novas 

estruturas familiares, a falta de interesse pelos mais velhos, os problemas 

financeiros enfrentados e a interferência do capitalismo no padrão de vida. 

Somam-se a estes fatores os efeitos do envelhecimento, também preditores 

da institucionalização de idosos, especialmente os que interferem nos aspectos 

mentais e envolvem o equilíbrio mental, a demência e a cognição. A depressão e as 

demências podem gerar déficits de memória, linguagem, cognição, funções 

executivas, bem como gnosias e praxias, interferindo na autonomia, no desempenho 

profissional ou social do indivíduo (UNA-SUS, 2007). 

A institucionalização pode fazer com que o idoso vivencie perdas e se sinta 

vulnerável, gerando quadros depressivos que afetam os aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais (CARREIRA et al., 2011). A demência cresce rapidamente, 

nos dias atuais, e os distúrbios cognitivos antecedem seu diagnóstico. Isso pode 

interferir na percepção de saúde que os idosos apresentam.  

Tomicki (2016) desenvolveu estudo com o objetivo avaliar a percepção 

subjetiva da saúde de idosos institucionalizados. Os resultados demonstraram que 

57,1% se referiram à própria saúde como regular/ruim. Constatou-se, nesta 

pesquisa, que os idosos com maior nível de escolaridade têm uma percepção 

positiva da própria saúde. 

É determinada através de políticas públicas a abrangência em todos os níveis 

educacionais dos aspectos que se relacionam ao processo de envelhecimento 

(BRASIL, 1994; BRASIL, 2006). É imprescindível a apresentação de aspectos 

ligados à prática geriátrica para todos os acadêmicos de graduação (PEREIRA; 

FELIZ; SCHWANKE, 2010). 

 

 



 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral é descrever o perfil dos idosos institucionalizados no que se 

refere ao índice de massa corporal (IMC), sua funcionalidade, o risco de quedas e a 

autopercepção de envelhecimento, na intenção de coletar informações que possam 

ser úteis na prescrição de exercícios e no acompanhamento fisioterápico. 

 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, com parecer de número de aprovação 2.025.061, de 20/4/2017. 

Está sendo desenvolvida no Albergue São Vicente de Paulo, que tem 

aproximadamente 70 internos no ano de 2018. São considerados sujeitos da 

pesquisa os idosos que tenham acima de 60 anos, homens e mulheres, e que 

conseguem responder aos testes aplicados, portanto em torno de 18 sujeitos. 

A coleta de dados, realizada de julho de 2017 a julho de 2018, mediante 

anuência dos idosos, observando-se os cuidados necessários, foi feita pela 

voluntária Pivic, com auxílio de outros alunos voluntários dos cursos de Educação 

Física e de Fisioterapia, todos devidamente treinados. 

Foram aferidos dados sobre o mini exame de estado mental (MEEM) e 

percepção de saúde, fatores de riscos cardiovasculares (IMC, circunferência 

abdominal, pressão arterial, prática de atividade física, hábito etilista, tabagismo e 

diabetes) e tabulação e análise das fichas de internação dos idosos. 

 

5 RESULTADOS 

Pode-se afirmar que a percepção de saúde é reconhecida como elemento de 

grande importância na indicação do estado mental e de saúde das pessoas, 

constituindo-se ainda em importante indicador da mortalidade, bem como da 

utilização dos serviços de saúde (VINTÉM, 2008). 

Neste período de coleta dos dados, de dezembro de 2017 a janeiro de 2018, 

a ILPI tinha 61 idosos, mas foram excluídos da pesquisa 43 internos, por não terem 

condição de se comunicar, por serem acamados ou terem deficiências que 

comprometiam as informações, tais como demências, graves déficits de visão ou 

audição, idade inferior a 60 anos ou mesmo por se recusarem a contribuir com a 

pesquisa. A amostra, portanto, constituiu-se de 18 idosos, sendo 14 do sexo 



 

 

masculino e 4 do sexo feminino, pois foram apenas os que atenderam aos critérios 

de inclusão. 

Os resultados configuraram que 77,8 % dos participantes pertenciam ao sexo 

masculino, sendo 44,4 % na faixa etária de 72 a 77 anos. Os dados se aproximam 

da pesquisa de Lima, Ribeiro e Galvão (2010), que encontrou prevalência de idade 

acima de 70 anos. 

Em relação à prevalência dos fatores de riscos, o sexo masculino apresentou 

o maior percentual; no etilismo (72,9%), obteve um resultado significativo (p*= 

0,0186). Apesar de não ser significativo em termos de análise estatística, mais de 

60% dos homens são fumantes. 

A média do IMC foi 23,1 kg/m2, considerado como eutrofia para os homens, e 

21,04 kg/m2 para as mulheres, analisado como baixo peso, porém sem diferença 

significante entre os sexos. A análise da circunferência abdominal (CA) diagnosticou 

que os valores desta circunferência foi, em média, para os homens de 93,86 cm, e 

para as mulheres de 88 cm, sem nenhuma significância estatística em relação ao 

sexo. No entanto, isso pode significar risco para doenças crônicas em mais da 

metade dos homens (77, 78 %). 

Vale ressaltar a importância da manutenção de programa regular de atividade 

física que atue na profilaxia do aparecimento dos fatores de riscos, com o 

envolvimento de toda equipe da ILPI, visando o desenvolvimento dessas atividades. 

Boa parte dos sujeitos consideram sua saúde um pouco pior atualmente, se 

comparada a um ano atrás, e o nível de escolaridade acaba por influenciar de certa 

forma nas concepções dos idosos. Outro elemento que vale destacar, é que nesta 

fase da vida, especialmente por estarem internos em ILPI, a maior parte não tem 

companheiro ou companheira. 

Dentre as 63 fichas analisadas, percebe-se que é maior o número de internos 

do sexo masculino (34) do que feminino (29). 

Sobre o estado de saúde, 44 fichas mencionaram as condições do idoso que 

estava sendo internado, dos quais 17 pode-se dizer que em melhor estado: 3 têm 

saúde boa, 8 razoável e 6 instável. No entanto se apresentam outros 27 casos: 4 de 

saúde comprometida, 10 de deficiência mental, entre  os quais se inclui um interno 

com Alzheimer; 3 de transtorno mental, que entende-se como alterações de humor e 

de comportamento; 3 de deficiência e dependência, incluindo um com deficiência 



 

 

mental associada; 2 de pessoa com derrame/AVC; 2 de dependentes químicos, 

sendo um etilista e um usuário de drogas; e 3 com diabetes e hipertensão. 

Pode-se inferir que quase a metade dos internos apresenta algum tipo de 

comprometimento ou patologia que requer cuidados específicos. Isso pode se 

constituir, inclusive, em motivo de internação por parte da família. 

Dentre as fichas analisadas, apenas 5 idosos não recebem aposentadoria. Há 

35 aposentados, 4 recebem o benefício ao idoso e à pessoa com deficiência 

(BPC/INSS), e 19 não mencionaram este dado na ficha de internação. Em relação à 

escolarização, 27 são analfabetos, 3 têm ensino fundamental incompleto, 15 têm 

ensino fundamental completo, e apenas um tem ensino superior, curso de 

Pedagogia. Em 17 fichas não foram preenchidas estas informações referentes à 

escolarização. 

 

6 CONCLUSÃO 

É preciso debater e buscar alternativas para a inclusão dos mais velhos na 

sociedade, por meio de atividades voluntárias, atividades físicas e outras 

possibilidades que desenvolvam a interação deste público com a sociedade, mesmo 

os que já se encontram institucionalizados, pois o convívio social é necessário. Para 

estes, os cuidados pessoais devem ser diários, sem deixar de esquecer o contato 

com a comunidade externa, garantindo possibilidades de carinho, afeto e 

desenvolvimento motor e social. Ainda, é relevante que qualquer indivíduo, em 

qualquer idade, se sinta livre para optar por uma vida ativa e desse modo promover 

bem estar físico e mental, contribuindo para uma velhice prazerosa e longa. 
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1 INTRODUÇÃO

A educação tem como principal objetivo prover ao ser humano conhecimento

sobre o ambiente que o circunda e as mudanças que nele ocorre, relacionando o

ensino e a aprendizagem em um único processo, a partir do qual é possível construir

o conhecimento. De acordo com Papert (1991), a construção do conhecimento é

baseada em ações, através da execução de atividades que solucionam problemas.

Assim, utilizar recursos didáticos que estimulam o aprendizado a partir da ação do

aluno pode tornar a aula motivadora, colaborando para o aprendizado do aluno. 

Novas  tecnologias  podem  ser  usadas  como  recursos  estimulantes  no

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Stoppa (2012), "a utilização de novas

ferramentas tecnológicas acaba por motivar o aprendizado de teorias  tradicionais”.

Como um exemplo dessas tecnologias cita-se a robótica educacional, que tem sido

usada com muitos propósitos,  incluindo reforço  em aulas  de diversas disciplinas

(CASADO  et  al.,  2016).  Esse uso é  apoiado por  Stoppa (2012),  citando que "a

manipulação de kits  de robótica se apresenta como um atrativo recurso didático

adicional",  e  é  apontada  pela  notável  contribuição  no  desenvolvimento  de

habilidades e construção do conhecimento (LOPES, 2008).

Porém,  a  ampla  utilização  dessa  tecnologia  é  prejudicada  pelo  seu  custo

financeiro. Um dos principais motivos apontados para a dificuldade de implantação

da robótica nas escolas, é o fato de ser considerada uma tecnologia financeiramente

onerosa (SILVA JÚNIOR et al, 2012). Entretanto, uma alternativa considerável são

1  Resumo  revisado  pela  colaboradora  do  projeto  de  pesquisa,  Prof.ª  Ana  Paula  Freitas  Vilela
Boaventura, código PI02361-2018
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Goiás (UFG) Regional Jataí. thborges@gmail.com

4  Professora Doutora do Curso Bacharelado em Ciências da Computação, Universidade Federal de 
Goiás (UFG) Regional Jataí. apfvboaventura@gmail.com
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os kits de robótica de baixo custo, pois possibilitam maior utilização da robótica em

salas de aula devido ao menor custo financeiro (AROCA et al, 2012). 

Visto a contribuição que esta tecnologia pode prover ao processo de ensino-

aprendizagem, é necessário conhecer o estado da arte sobre seu uso, em especial

as propostas desenvolvidas com kits de baixo custo. A partir  disso será possível

identificar casos que possam ser replicados, além de nortear o desenvolvimento de

trabalhos baseados nessa tecnologia. Um desses trabalhos é o projeto de pesquisa

que  está  em  desenvolvimento  na  Universidade  Federal  de  Jataí,  intitulado

"Especificação e Construção de Protótipos Funcionais de Kits robóticos de Baixo

Custo para uso em Processos de Ensino-Aprendizagem", ao qual este artigo está

vinculado. Esse projeto tem por objetivo especificar e construir protótipos funcionais

de  kits  robóticos  customizáveis  e  de  baixo  custo,  para  uso  como  ferramentas

estimulantes no processo de ensino-aprendizagem. 

2 BASE TEÓRICA

2.1 Robótica Educacional

A inserção de tecnologias na Educação,  no Brasil,  tem  sido apoiada pelo

Ministério  da  Educação  com  a  criação  do  Guia  de  Tecnologias  Educacionais

(BRASIL, 2008). Esse Guia tem o intuito de identificar as tecnologias elegíveis para

uso no ensino, e apresenta a robótica educacional como uma dessas tecnologias.

As primeiras pesquisas sobre robótica educacional foram desenvolvidas no

Massachusetts  Institute  of  Technology,  em  um  projeto  liderado  pelo  professor

Seymour  Papert,  ao  final  de  1960  (RESNICK,  1993).  A  robótica  educacional  é

baseada na teoria educacional do construcionismo, que enfatiza a construção  do

conhecimento  por  meio  da  construção  e  desconstrução  de  ideias  com  o

envolvimento de questões e objetos do mundo real (PAPERT; HAREL, 1991). 

A  robótica  educacional  é  praticada  com  metodologias  e  elementos

adequados, incluindo kits de robótica. Como exemplo de kits, pode-se citar LEGO

MindStorms,  Robokit,  Kit  Programa Mais Educação,  inclusive kits  de robótica de

baixo custo que são desenvolvidos com materiais que visam minimizar os custos de

fabricação, e que são o foco de estudo deste trabalho.

3 OBJETIVO

Este  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  o  estado  da  arte  sobre  o



desenvolvimento da Robótica Educacional, com ênfase na robótica de baixo custo,

desenvolvida no contexto da Educação em instituições de ensino brasileiras.

4 METODOLOGIA

Para  o  desenvolvimento  desse  trabalho  foi  executado  um  Mapeamento

Sistemático (MS) baseado na proposta de Kitchenham e Charters (2007). Um MS é

um estudo secundário que permite identificar,  quantificar e analisar as pesquisas

disponíveis sobre um assunto, identificando as lacunas existentes e resumindo as

evidências em relação ao tema estudado (KITCHENHAM, 2004).

A execução de um MS é dividida em três etapas (KITCHENHAM, 2004). Na

etapa  de  planejamento  define-se  o  protocolo  do  MS.  Na  etapa  de  condução  o

protocolo  é  executado.  Na  útilma  etapa  os  resultados  são  documentados  e

publicados  em relatórios  técnicos,  periódicos,  capítulos  de  livros  e  trabalhos  de

conclusão de curso. O protocolo definido para o MS é apresentado na sequência.

4.1 Protocolo do MS

Abaixo são descritas as Questões de Pesquisa (QPs) do MS: 

QP1: Qual o objetivo do trabalho?

QP2: Para que nível de escolaridade o trabalho é direcionado?

QP3: Quais os dispositivos eletrônicos descritos no trabalho?

QP4: Qual a área do conhecimento relacionada no trabalho?

Quanto a estratégia definida para a busca, essa é descrita no Quadro 1:

Quadro 1: Estratégia de busca
Método de busca Busca automática em bases de dados digitais
Palavras-chave em português Robótica educacional; baixo custo; ensino
Palavras-chave em inglês Educational robotics; low coast; brazilian education
String em português (robô OR robo OR robotica OR robótica) AND 

((educa OR ensino) AND (“baixo custo”)) 
String em inglês (robot OR robotic OR robotics) AND (((education* OR

teach) AND brazil*) AND "low cost")
Base de dados Portal Periódicos Capes
Tipos de trabalhos Artigos em periódicos
Idioma Português e inglês
Escopo da busca Título, resumo e palavras-chave

Os critérios definidos para a seleção dos trabalhos são: 

I. Inclusão: publicações dos últimos 10 anos;



II. Exclusão: publicação não relacionada à robótica educacional de baixo custo;

estudo incompleto, duplicado ou de conteúdo inacessível.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca ampla retornou 486 estudos em inglês e 26 em português. Com a

aplicação dos critérios de inclusão totalizaram 342 em inglês e 11 em português.

Após a leitura dos resumos para a aplicação dos critérios de exclusão, os resultados

totalizaram 5 estudos. O Quadro 2 mostra os trabalhos considerados para o MS e

seus respectivos identificadores, classificados pelo ano de publicação:

Quadro 2: Trabalhos selecionados
Ano ID Trabalho (Autor/Título)
2011 1 Veiga, E. F.; Araújo, W. M.; Da Silveira Jr, C. R. Projeto de Um Robô de Baixo 

Custo para Utilização como Ferramenta de Robótica Educativa para Escolas 
Públicas.

2013 2 Da Silva, F. I.; Scherer, D. Praxedes: Protótipo de um kit educacional de robótica 
baseado na plataforma Arduino.

2014 3 Torres, V. P.; Aroca, R. V.; Burlamaqui, A. F. Ambiente de programação baseado 
na web para robótica educacional de baixo custo.

2015 4 Souza, M. A. M.; Duarte, J. R. R. Low-cost educational robotics applied to physics
teaching in Brazil.

2015 5 Araujo, A. et al. Integrating Arduino-based educational mobile robots in ROS.

Através da quantidade de resultados no Quadro 2 é possível  verificar que

existem poucas publicações sobre o tema disponíveis no Portal Periódicos Capes.

Na seção seguinte serão apresentadas as respostas às questões de pesquisa.

5.1 Respondendo as Questões de Pesquisa

Após a leitura completa dos estudos buscou-se responder as questões de

pesquisa. O Quadro 3 mostra as respostas à QP1: Qual o objetivo do trabalho?

Quadro 3: Respostas à QP1
ID QP1 – Respostas
1 Propôr o desenvolvimento de robô e software para uso na robótica educacional
2 Descrever a criação de um protótipo de um robô móvel utilizando a plataforma Arduino
3 Descrever um ambiente de programação multiplataforma baseado na web utilizado 

para ensino de programação de sistemas embarcados, utilizando o Arduino Uno
4 Propôr algumas estratégias e metodologias para o ensino de conteúdos de Física
5 Apresentar a integração entre plataformas robóticas móveis educacionais construídas 

em torno de uma placa controladora Arduino no Sistema Operacional de Robô



Como pode ser observado os trabalhos apresentam objetivos diferentes entre

eles, porém, todos apresentam o uso da robótica para o ensino. O Quadro 4 mostra

as respostas à QP2: Para que nível de escolaridade o trabalho é direcionado?

Quadro 4: Respostas à QP2
ID QP2 – Respostas
1 Ensino fundamental e médio
2 Ensino fundamental
3 Ensino superior
4 Ensino médio
5 Ensino superior

Nos trabalhos retornados, pode ser visto que o desenvolvimento da robótica

educacional  é  direcionada  para  diferentes  níveis  de  escolaridade.  Entretanto,  o

conjunto dos resultados abrange do Ensino Básico ao Ensino Superior. O Quadro 5

mostra as respostas à QP3: Quais os dispositivos eletrônicos descritos no trabalho?

Quadro 5: Respostas à QP3
ID QP3 – Respostas
1 Controladores, atuadores, sensores e sucatas
2 Kits Arduino com: placa Duemilanove, motores de corrente contínua, ponte H, sensor 

ultrassônico, sensor de luz e protoboard
3 Plataforma Arduino Uno
4 Braço robótico, robô traçador, robô rato, robô inseto, robô biped, robô carro, robô de 

combate, quadricóptero, veículo à energia solar. Utilização de sucatas eletrônicas, 
madeira, plástico, servomotores e microcontroladores Arduino

5 Plataformas educacionais baseadas em Arduino, TraxBot e StingBot

A  maioria  dos  trabalhos  citam  a  plataforma  Arduino  como  um  dos

componentes,  tanto  para  a  prática  quanto  para  o  desenvolvimento  da  robótica

educacional de baixo custo. O Quadro 6 mostra as respostas à QP4: Qual a área do

conhecimento relacionada no trabalho?

Quadro 6: Respostas à QP4
ID QP4 – Respostas
1 Ciências Exatas – Engenharia Elétrica
2 Ciências Exatas – Engenharia Elétrica
3 Ciências Exatas – Ciência da Computação
4 Ciências Exatas – Física
5 Ciências Exatas – Engenharia



Os  trabalhos  retornados  apresentam  áreas  do  conhecimento  elencadas
dentro  das  Ciências  Exatas,  a  maioria  relacionada  à  área  das  Engenharias.
Entretanto,  outras  áreas  podem  ser  descritas  em  trabalhos  que  não  foram
retornados de acordo com a estratégia de busca, visto a pequena quantidade de
trabalhos estudados neste Mapeamento Sistemático.
 
6 CONCLUSÃO

Diante dos resultados é possível verificar a escassez de trabalhos sobre a
robótica educacional de baixo custo no Brasil, cujos estudos sejam disponibilizados
no Portal  Periódico Capes.  Isso justifica a replicação deste estudo com foco em
outras  bases  de  dados,  para  que  se  possa  ter  resultados  mais  abrangentes.  É
percebido que a maioria dos estudos citam a utilização da plataforma Arduino como
um componente para a robótica educacional de baixo custo. Também pode ser visto
que o interesse em desenvolver a robótica educacional não se limita a alguma área
do conhecimento, tampouco se limita a um determinado nível de escolaridade.
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA PLUVIAL TRATADA COM AMIDO PARA 

FINS DE IRRIGAÇÃO1 

SILVA, Luan Santos2; BOLINA, Cecília de Castro3; LEITE  JÚNIOR, João Batista3; 

GOMES, Marcelus Isaac Lemos4  

 

Palavras-chave: Escassez, Aproveitamento. Qualidade. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As águas provenientes das chuvas podem ser potencialmente aproveitadas 

em âmbito rural. Sua utilização representa uma alternativa com baixos custos, 

viabilidade econômica e ambiental. A busca por um sistema de aproveitamento 

sustentável, que englobe a captação, armazenamento, controle e manutenção da 

qualidade das águas para sua utilização futura, constitui um interesse crescente. 

O aproveitamento da água da chuva, além de diminuir o impacto nas redes 

pluviais, também proporciona a economia de água potável e a preservação do meio 

ambiente (VIEIRA et al.,2016).  Aproveitar a água das chuvas, não significa apenas 

reduzir o consumo e as despesas com a água potável, mas sim um passo 

importante para um mundo mais digno, no qual todos tenham acesso à água de boa 

qualidade. 

 

2 BASE TEÓRICA 

As águas pluviais são limpas, praticamente livres de poluição. No entanto, no 

processo de captação, a água que geralmente é coletada nos telhados pode adquirir 

vírus, bactérias e sofrer alteração no potencial hidrogeniônico (pH) decorrentes dos 

dejetos de alguns animais e da poluição atmosférica. Bordonalli e Mendes (2009) 

asseguram que a poluição da água dar-se pela mudança nas suas características 

físicas, químicas ou biológicas, sendo elas ocasionadas pela perda de oxigênio 

dissolvido, contaminação de patógenos entre outros fatores. 
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A qualidade da água para irrigação nem sempre é definida com perfeição. 

Muitas vezes é avaliado pela salinização e sodicidade sendo salinidade a presença 

de sais na água determinada com base na condutividade elétrica e sodicidade na 

concentração de Sódio. No entanto, para que se possa fazer correta interpretação 

da qualidade da água para irrigação, os parâmetros analisados devem estar 

relacionados com seus efeitos no solo, na cultura e no manejo da irrigação, os quais 

serão necessários para controlar ou compensar os problemas relacionados com a 

qualidade da água (BERNARDO et al., 2006). 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi de avaliar o tratamento da água pluvial 

com amido provenientes da batata, mandioca e milho para fins de irrigação em 

época e estiagem. 

 

4 METODOLOGIA 

No período de precipitação pluviométrica, em novembro de 2017, foi realizada 

a coleta da água pluvial provindo da cobertura da Biblioteca Flor do cerrado da 

Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. As águas oriundas das primeiras 

chuvas foram descartadas, devido ao alto índice de impurezas presente nelas. A 

partir da terceira chuva a água coletada era colocadas em garrafas de 500 ml e 

levadas para análise físico-química no laboratório de águas da Universidade. 

Para a caracterização da água pluvial foram realizadas análises sendo elas: 

potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio oissolvido, (OD), alcalinidade, cloretos, 

sulfato, amônia, nitrito e fosfato. 

Foi utilizado para cada análise 2 gramas de amido, o qual foi dissolvido em 50 

ml da água coletada. A cada 5 ml desta solução em um tubete, adicionou-se os 

reagentes para fazer as análises, os quais foram realizadas em um fotômetro. 

Todas as análises foram feitas utilizando um kit Alfakit Ecokit II e um 

fotômetro (Figuras 1 e 2). 

              



 

 
Figura 1 - Alfakit Ecokit II (ALFAKIT, 2018). 

 

 
Figura 2 - Fotômetro (TYPE SOLUTION, 2017). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados oito parâmetros para determinar a qualidade da água, 

dentre eles, nitrito, sulfato, cloreto, fosfato, pH, alcalinidade, oxigênio dissolvido e 

amônia.  

Os parâmetros sulfato, cloreto, fosfato, pH, alcalinidade, oxigênio 

dissolvido e amônia demonstraram inalterados com os diferentes tratamentos e em 

relação a amostra referência. Contudo, já o nitrito demonstrou uma alteração em 

relação ao tratamento com fécula de mandioca onde teve 1,07 mg/L e ao outras 

amostras mantiveram 0 mg/L neste parâmetro. Utilizando o amido de fécula de 

mandioca e o amido de milho observou-se que ocorre uma alteração no teor de 

cloretos, respectivamente 2,50 e 1,50 mg/L. 

Dentre todos os tratamentos, a fécula de batata mostrou a mais eficiente 

para melhorar os atributos físicos - químicos da água todos os parâmetros de 

avaliação descritos na tabela 1 permaneceram zerados e com o pH de 6,5.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos avaliados das amostras de água. 

Resultado das Análises 

Parâmetros 
Referência 

(mg/L) 
Fécula de Mandioca 

(mg/L) 
Fécula de Batata 

mg/L 
Amido de Milho 

(mg/L) 

Nitrito 0,00  1,07  0 ,00 0,00  

Sulfato 5,00  0,00 0 ,00 0,00  

Cloreto 0,00  2,50 0 ,00 1,50 

Fosfato 0,00  0,00 0 ,00 0,00  

pH 6,50 6,50 6,50 6,50 

Alcalinidade 0,00 0,00 0,00  0,00  

Oxigênio Dissolvido 0,00 0,00 0,00  0,00  

Amônia 0,00 0,00 0,00  0,00  

 

Os valores para realização de 500 análises foram R$ 8.138,13, 

demonstrados na tabela 2. 

Tabela 2 - Orçamento 

Orçamento 

Equipamentos/Produtos Valor 

Fotômetro R$ 7.773,76 

Alfakit  R$ 334,53 

Amido de Milho 500gr R$ 9,74 

Fécula de Mandioca 400gr R$ 11,20 

Fécula de Batata 500gr R$ 8,90 

 

Faz necessário salientar que a qualidade da água sofre influência direta pela 

superfície de captação, interferindo nos parâmetros químicos descritos acima. Assim 

faz-se necessário o descarte de água provinda das primeiras chuvas, para que com 

a água não venha impurezas e nem contaminação por agentes microbiológicos. 

Segundo Almeida (2010) a salinidade é o resultado da acumulação de sais na 

dissolução do solo, aumentando o potencial osmótico, o que impede ou dificulta, a 

captação de água por parte da planta e ainda origina alterações na absorção não 

seletiva de nutrientes. Tendo isso em vista, e que o uso da água vai ser destinado a 

irrigação foi dado uma maior importância a determinação apenas do nitrito, sulfato, 

cloreto, fosfato, pH, alcalinidade, oxigênio dissolvido e amônia, pois sem estes fica 

inviável garantir a qualidade dá água para este fim. Algumas análises que 

constavam no plano de trabalho deveriam ter sido feitas para complementar melhor 

este estudo, tais como temperatura, condutividade e microbiológica, mas por falta de 

recursos para a realização destes, optou-se por fazer as análises descritas acima.  



 

A escassez, a perda da qualidade dos mananciais pela crescente poluição, 

associadas a serviços de abastecimento públicos ineficientes, são fatores que têm 

despertado diversos setores da sociedade para a necessidade da conservação da 

água. Entre estas práticas está o aproveitamento da água da chuva (MATOS et al., 

2016) a qual precisa levar em consideração se ela vai comprometer a 

operacionalização do sistema de irrigação se haverá risco de contaminação dos 

alimentos irrigados e por fim, se há risco de salinização do solo (VON SPERLING, 

1996). 

 

6 CONCLUSÃO 

A cidade de Jataí por ser uma região de uma expressiva produção agrícola a 

necessidade sistemas irrigado se faz presente. Qualquer iniciativa que conscientize 

o agricultor do uso moderado e racional torna-se importante para redução de 

impactos ambientais causados pelo uso de água potável. Do ponto de vista 

econômico e social espera-se a redução do uso de água potável de forma a 

amenizar os problemas de ordem ambiental e danos nas culturas cultivadas na 

região devido ao stress hídrico. Uma alternativa viável é a implantação de um 

sistema de captação e armazenamento de água pluvial, mas para isso se faz 

necessário assegurar a qualidade da água destinada a irrigação, através de análises 

físicos-químicas.  
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TEOR DE CLOROFILA EM FOLHAS DE PALMEIRA IMPERIAL1 
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Palavras-chave: Roystonea oleraceae, plantas ornamentais, arborização. 

 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Palmeira Imperial se caracteriza por ser uma palmácea longa, de caule ereto, 

sendo muito utilizada na ornamentação devido seu porte e à sua beleza. A luz tem 

influência direta no crescimento vegetativo das espécies, sendo que o teor de clorofila 

presente nas plantas indica maior eficiência fotossintética, o que consequentemente, 

indica maior crescimento das plantas. 

 

2. BASE TEÓRICA 

A espécie Roystonea oleraceae, conhecida popularmente como Palmeira 

Imperial pertence ao grupo das palmeiras ornamentais mais imponentes e 

majestosas. Nativa do caribe e norte da América do Sul, é encontrada em todo o 

Brasil, no paisagismo de jardins botânicos, fazendas, praças, avenidas, jardins de 

museus e prédios públicos (COLONNELLO et al., 2016).  

É uma espécie exótica considerada invasiva por ser amplamente cultivada 

devido às suas características ornamentais (ZUCARATTO; PIRES, 2014). A rápida 

taxa de crescimento, a fácil dispersão dos frutos e alta longevidade das sementes são 

alguns dos fatores que contribuem para o surgimento de uma espécie invasiva 

(OLIVEIRA et al., 2016). 
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A luz tem papel fundamental no crescimento vegetativo das plantas, pois é 

responsável pela fotossíntese, abertura dos estômatos e pela síntese da clorofila. A 

quantidade de luz que uma planta recebe varia de acordo com o número de horas de 

luz, bem como com as estações do ano. 

Estima-se que plantas com alto teor de clorofila apresentem maior eficiência 

fotossintética (MOKOCHINSKI et al., 2014). O teor de clorofila nas folhas está 

diretamente ligado ao teor de nitrogênio presente nas plantas, pois existe uma 

correlação entre clorofila e este elemento (QUADROS et al., 2010). 

A incidência de radiação solar, bem como a nebulosidade, o fornecimento de 

água e o estádio de desenvolvimento têm influência direta na capacidade 

fotossintética das folhas (LARA; PEDREIRA, 2011). A região de Jataí apresenta 

estação seca e chuvosa bem definidas e alta incidência de radiação solar na maior 

parte do ano, sendo favorável ao aumento da capacidade fotossintética das plantas. 

 

3. OBJETIVO 

  Objetivou-se com este trabalho avaliar o teor de clorofila nas folhas de Palmeira 

Imperial localizadas no Campus Jatobá da Universidade Federal de Goiás, em Jataí-

GO. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Campus Jatobá da Universidade Federal de 

Goiás, localizado a 17º 53’ de Latitude Sul, 51º 43’ de Longitude Oeste e 670 metros 

de altitude. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw, 

megatérmico, com a estação seca de maio a setembro, e chuvosa, de outubro a abril. 

A temperatura média é 23,3 °C e a média anual de pluviosidade é de 1541 mm. 

Foram avaliadas 28 plantas no lado 1 e 28 plantas no 2 do canteiro central do 

Campus Jatobá, cujas mudas foram provenientes de viveiro comercial. O plantio das 

mudas foi realizado em área com solo coberto com grama e a irrigação realizada 

semanalmente apenas nos períodos de seca. As plantas invasoras foram controladas 

manualmente, sem uso de herbicidas. 

A coleta dos dados foi realizada no dia 18/08/2018 no período da manhã, onde 

foi avaliado o teor de clorofila presente nas três folhas centrais de cada planta, obtido 

com auxílio do clorofilômetro Falker® modelo CFL1030. 



O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 28 repetições, 

os dados foram submetidos à análise de variância e testados pelo teste F com 5% de 

significância. Os cálculos referentes às análises estatísticas foram executados 

utilizando-se do software estatístico Rbio (BHERING, 2017). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta as médias das características teor de clorofila na 

primeira, segunda e terceira folha das plantas de palmeira imperial localizadas no lado 

1 e lado 2 do canteiro central da do Campus Jatobá da Universidade. 

Tabela 1. Médias da característica teor de clorofila nas folhas de Palmeira Imperial 
localizadas no Campus Jatobá. Jataí – GO, 2018 

Características Lado 1 Lado 2 CV (%) 

Folha 1 57,33 81,46 25,19 

Folha 2 60,72 84,97 25,61 

Folha 3 53,50 55,81 38,07 

 

A primeira folha apresentou teor de clorofila de 57,33 no lado 1 e 81,46 no lado 

2, enquanto que a segunda folha apresentou teor de clorofila de 60,72 no lado 1 e 

84,97 no lado 2 e a terceira folha apresentou teor de clorofila de 53,50 no lado 1 e 

55,81 no lado 2 (Tabela 1). 

Brahm (2010) obteve valores médios para o teor de clorofila em folhas de 

palmeira-real (Roystonea regia) na região do Rio Grande do Sul à sol pleno de 31,89, 

na presença de sombreamento esse teor de clorofila subiu para 56,08. A diferença 

entre o teor de clorofila nas plantas do lado 1 e as plantas do lado 2 pode ser explicada 

pela ocorrência de sombreamento nas plantas do lado 2 causado pelas plantas do 

lado 1 no período da tarde. Este fator também explica a diferença entre o teor de 

clorofila na primeira, segunda e terceira folha, devido ao fato da folha 3 causar 

sombreamento nas demais, ocasionando maior teor de clorofila nas folhas 1 e 2. 

 

A Tabela 2 apresenta o resumo das análises de variância para o teor de clorofila 

nas folhas de plantas de Palmeira Imperial localizadas no canteiro central da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Jatobá. 

 

 



 

 

Tabela 2. Resumo das análises de variância da característica teor de clorofila nas 
folhas de Palmeira Imperial localizadas no Campus Jatobá. Jataí – GO, 2018. 

Fonte de 
Variação 

Quadrados médios 

GL Folha 1 Folha 2 Folha 3 

Tratamento 1 8148,2* 8230,5* 74,98NS 
Resíduo 54 305,6 348,0 433,03 

CV (%)  25,19 25,61 38,07 

* Significativo à 5%; NS Não significativo à 5%. 
 
 O teor de clorofila da primeira folha das mudas do lado 1 difere 

significativamente do teor de clorofila das folhas de palmeira do lado 2, da mesma 

forma o teor de clorofila da segunda folha das mudas do lado 1 difere do teor de 

clorofila presente na segunda folhas das mudas do lado 2, entretanto, o teor de 

clorofila da terceira folha das mudas de palmeira imperial no lado 1 do canteiro central 

não difere do teor de clorofila das plantas do lado 2 do canteiro central. 

 

6. CONCLUSÃO 

As plantas localizadas no canteiro central da entrada do campus apresentam 

diferença no teor de clorofila entre os lados e entre as folhas, supostamente explicados 

pelo fator sombreamento. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf., conhecida popularmente como 

“flamboyant” ou “poinciana”, pertence à família Fabaceae e à subfamília 

Caesalpinioideae. É uma espécie nativa do leste da África, Madagascar e de 

ilhas do Oceano Índico (LORENZI et al., 2003). Apresenta porte arbóreo, com 

flores de coloração vermelha-alaranjada, folhas alternadas, recompostas e 

bipinadas. D. regia é uma espécie de fácil adaptação, que permite ser cultivada 

nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Devido a essa adaptabilidade, 

essa espécie é empregada no paisagismo e arborização de vias urbanas, 

parques e jardins, para fins ornamentais (LORENZI et al., 2003), devido à 

exuberante beleza de suas flores.  

A propagação de D. regia é realizada, principalmente, por sementes, 

sendo necessário um período de 5 a 7 anos para que a planta atinja a sua 

maturidade   reprodutiva   (STEBBINS, 1999).   Contudo,  as sementes  dessa  
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espécie apresentam dormência  física,  ocasionada  pela  impermeabilidade  do  

tegumento à água e ao oxigênio, que dificulta a propagação desta espécie. 
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Há atualmente uma demanda crescente da produção de mudas de 

espécies florestais para fins de recuperação de ambientes naturais 

degradados. A fim de subsidiar a tecnologia de produção de mudas, pesquisas 

que abordem aspectos biológicos, como a morfologia e a fisiologia das 

espécies florestais podem contribuir na compreensão do estabelecimento inicial 

destas, além dos mecanismos de dispersão, sucessão e regeneração natural 

da espécie no meio. 

Neste contexto, estudos da mobilização de reservas durante a 

germinação, desenvolvimento pós-seminal e estabelecimento de plantas jovens 

de Delonix regia ainda eram desconhecidos. Sendo assim, essa pesquisa tem 

por finalidade ampliar os conhecimentos acerca destes aspectos nesta espécie 

em questão. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As sementes são importantes estruturas para o desenvolvimento das 

plantas. Morfologicamente, são constituídas pelo tegumento, embrião zigótico e 

cotilédones e/ou endosperma que armazenam os compostos de reserva 

(BEWLEY et al., 2013). Para que ocorra a germinação das sementes, é 

necessário que haja disponibilidade de água, luz e temperatura e estes fatores 

externos são perceptíveis pelas sementes que induzem a ativação de 

giberelinas, que estimulam a síntese de enzimas hidrolíticas, envolvidas na 

degradação das reservas (BUCKERIDGE et al., 2004).  

 As reservas das sementes são constituídas por carboidratos, lipídios e 

proteínas, variando em proporção nas diferentes espécies, presentes no tecido 

embrionário e de reserva como os cotilédones ou o endosperma. As proteínas 

armazenadas nas reservas das sementes são clivadas em aminoácidos livres 

para a biossíntese de outras proteínas e compostos nitrogenados, além da 

produção de energia durante a germinação (TAN-WILSON e WILSON, 2012). 

Os corpos lipídicos presentes nas reservas de sementes contêm triacilglicerois, 

que são mobilizados durante a germinação e desenvolvimento das plântulas. A 

síntese de amido está interligada com a mobilização de reserva de lipídios, por 

intermédio da beta-oxidação dos ácidos graxos e ciclo do glioxilato, via 

gliconeogênese (ROCHA et al., 2012; MA et al., 2016). O amido fornece glicose 

para ser consumida na respiração, a fim de gerar energia e constituir as 



membranas e paredes celulares durante o crescimento do embrião na 

germinação (CAMARGOS et al., 2013). 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivou-se estudar como ocorre a mobilização das reservas presentes 

nos cotilédones de Delonix regia durante a germinação, desenvolvimento pós-

seminal e estabelecimento de plântulas, por meio de: (I) análise quantitativa 

dos constituintes de reserva por métodos bioquímicos e (II) estudo qualitativo 

por método histoquímico do mesofilo cotiledonar, a fim de elucidar o consumo 

de amido. 

 

4. METODOLOGIA  

As análises consistiram em triplicata de 10 cotilédones cada, nos 1º, 3º, 

5º, 7º e 11° dias após a semeadura. As amostras frescas de cotilédones foram 

maceradas utilizando-se nitrogênio líquido e armazenadas em freezer à -20°C 

até a realização das análises. Para a analise de açucares totais foi usado o 

método de colorimétrico fenol-sulfúrico (DUBOIS et al. 1956). Lipídios totais 

foram pelo o uso de éter etílico-éter de petróleo, até que se completou toda a 

extração de solvente em estufa à 50-60°C. Os tubos de ensaio foram pesados 

em balança analítica de precisão até que o peso se mantenha constante entre 

pesagens consecutivas. Para a determinação de proteínas totais foram 

realizadas a extração etanólica e o sobrenadante foi submetido ao método de 

colorimétrico de BRADFORD (1976) e quantificados em espectrofotômetro a 

595 nm, em que se utilizou a curva padrão construída com albumina sérica 

bovina (BSA). 

Para a determinação do consumo de amido durante o estabelecimento 

das plantas jovens de D. regia, cotilédones foram coletados de três plantas 

jovens nos a cada três dias durante um mês. Após as coletas, os cotilédones 

foram fixadas em FAA 50%, embebidas e emblocadas em resina de 

metacrilato, seccionadas em micrótomo rotativo e submetidas ao Lugol, para se 

determinar a presença de amido. As lâminas contendo as secções foram 

registradas em microscópio de luz, com câmera digital acoplada. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  



As sementes de D. regia possuem lipídios e proteínas como reserva 

inicial, sendo portanto, aleuro-oleaginosa, conforme a classificação de 

MARCOS-FILHO (2005). No 1° DAS foi observado 0,044 mg/g de peso fresco 

(mg/g PF) de lipídios totais nos cotilédones e o consumo desta reserva ocorreu 

gradativamente até o 11° DAS, em que atingiu 0,008 mg/g de PF. Esta análise 

corrobora com os estudos de SUDA e GIORGINI (2000), que observaram um 

consumo significativo de lipídios entre 72 a 96 horas após a embebição de  

sementes de Euphorbia heterophylla. Em sementes de Passiflora edulis (TOZZI 

e TAKAKI, 2011) e Caesalpinia peltophoroides (CÔRTE et al., 2006), os lipídios 

foram consumidos gradativamente até o 10° DAS, sendo completamente 

exauridos até o 20º DAS.  

De forma similar aos lipídios, as proteinas presentes nos cotilédones 

também foram mobilizadas desde o 1° DAS, com reserva inicial de 23 mg/g PF, 

atingindo 11 mg/g PF no 11° DAS. Um padrão distinto de consumo de 

proteínas foi observado outros estudos, com mobilização inicial lenta desta 

reserva em sementes de Passiflora edulis até o 10° DAS (TOZZI & TAKAKI, 

2011) e em Caesalpinia peltophoroides (CÔRTE, et al. 2006),  que atingiu o 

consumo total apenas aos 35° DAS.  

 D. regia apresentou 27,6 mg/g de PF de açúcares solúveis totais (AST) 

no 1° DAS em seus cotilédones, com síntese destes AST no 5° DAS em que 

atingiu 50 mg/g PF. A partir deste dia, observou o consumo dos AST, que 

alcançou 31,5 mg/g PF no 11° DAS. 

 A análise histoquímica da mobilização de amido durante os 1° e 30° 

DAS no mesofilo cotiledonar de D. regia, foi suficiente para demonstrar o 

padrão de síntese e consumo durante a germinação, desenvolvimento pós-

seminal e estabelecimento da planta jovem. Neste estudo observou-se que no 

1º DAS, os cotilédones não apresentam reserva de amido. No 3° DAS, há uma 

lenta produção de amido, com poucos grãos no interior das células, enquanto 

que no 5° DAS houve síntese de amido, com grãos abundantes nas células do 

mesofilo. A partir do 7° DAS, foi observado um consumo lento da reserva de 

amido, que foi totalmente exaurido no 30° DAS. Foi examinado que o consumo 

dos grãos de amido no mesofilo cotiledonar ocorreu em um padrão centrípeto, 

ou seja, do lado externo para o interior da folha cotiledonar.  



Similarmente aos resultados observados na mobilização de amido de 

Delonix regia, em sementes de Passiflora edulis ocorre a síntese tardia de 

amido durante a germinação (TOZZI & TAKAKI, 2011). Sementes de 

Caesalpinia peltophoroides apresentaram uma pequena quantidade de grãos 

de amido nos cotilédones durante a germinação e desenvolvimento da planta 

jovem, com consumo total no 25º dia (CÔRTE et al. 2008). Em Schizolobium 

parahyba, a mobilização do amido ocorreu entre os 7º e 14º DAS (WEIDLICH, 

et al. 2010).  

 

6. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As proteínas e lipídios constituem as reservas iniciais nas sementes de 

Delonix regia e são consumidos durante a germinação e desenvolvimento pós-

seminal. Açúcares solúveis totais e amido são sintetizados  durante a 

germinação das sementes, porém são consumidos gradativamente a partir do 

7° dia após a semeadura. O consumo de amido ocorre durante o crescimento e 

estabelecimento das plantas jovens, em um padrão centrípeto no mesofilo 

cotiledonar e são completamente exauridos no 30° dia após a semeadura, que 

é também o período em que os cotilédones entram em senescência. 
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PRESSUPOSTOS E CONSEQUÊNCIAS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA 

OCUPAÇÃO FRIGORÍFICO NO MUNICÍPIO DE JATAÍ1 

ARRUDA, André Felipe Soares2; SILVA, Valéria De Almeida3; Souza, Carolina 

Ferreira4. 
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 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A ação de reintegração de posse esta regulamentada no artigo 554 e 

seguintes do Código de Processo Civil, ocorre quando se tem o esbulho que é ato 

de terceiro, no qual se apodera de coisa alheia, em decorrência de clandestinidade, 

violência e precariedade. 

A posse do legitimo possuidor é garantido através das ações possessórias, e 

no caso de reintegração da posse é feita, na maioria das vezes para expulsar 

famílias que não tem onde morar, por meio de violência estatal para que o 

proprietário retome a posse em determinada região. 

A ocupação dos espaços urbanos precários ou irregulares antes de merecer a 

atuação coercitiva e punitiva do Estado, deve receber primeiro a incidência do 

fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e ser examinada em 

face dos objetivos fundamentais de erradicação da pobreza e da marginalização, 

além da redução das desigualdades sociais e regionais. 

O tema é de grande relevância devido ao fato de estar acontecendo 

corriqueiramente situações semelhantes, a que ocorre com a reintegração de posse 

referente à área do frigorifico em Jataí, ou seja, nem os proprietários, nem o estado 

não utilizam a área e após lapso temporal suficiente para instalação das famílias, 

decide-se retomar a área para que a sua “destinação” seja cumprida, o que se 
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confunde com sua função social, necessária para a legitimidade de determinada 

posse. 

Indubitavelmente a propriedade deve cumprir a sua função social, mas 

façamos os seguintes questionamentos: qual é a função social de determinada 

propriedade? É necessário que exista função social para que se caracterize o 

proprietário ou esta relação é independente?  

Diante disso, este trabalho visa elucidar estes questionamentos analisando 

um caso concreto, vejamos: da reintegração de posse da ocupação do frigorífico de 

Jataí.  

 

 BASE TEÓRICA 

 

A posse é pressuposto para todas as ações possessórias, sendo esta a 

conduta do dono conforme teoria Ihering (adotada no direito brasileiro).  

Conforme art. 1196 do Código Civil Brasileiro, possuidor será “todo aquele 

que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade”. 

Ademais as características essenciais que se distinguem da própria 

propriedade é que para a configuração da posse é necessário que o possuidor 

possua a disponibilidade e não a disposição, e sim uma relação potestiva e não o 

efetivo exercício e o seu titular tem o interesse em conservá-la e protege-la de 

qualquer eventual perturbação que interfira na sua função social. 

No caso da reintegração de posse ou ação de esbulho possessório, o dano já 

ocorreu sendo necessária à retomada desta posse.  Para que ocorra a reintegração 

de posse é necessário que haja o esbulho.  

Maria Helena Diniz5 conceitua ESBULHO como: 

 

 “Esbulho é o ato pelo qual o possuidor se vê despojado da 
posse injustamente, por violência, por clandestinidade e por 
precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada 
por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada 
findo o contrato. (...) O possuidor poderá, então, intentar ação 
de reintegração de posse.” 

 

                                                           
5
  DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 12ª ed., 2006, p. 950. 

 



             Portanto para a mesma autora, Maria Helena Diniz6 a ação de reintegração 

de posse visa recuperar a posse: 

 É a ação movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse 
perdida em razão de violência, clandestinidade ou 
precariedade (CPC, art. 926) e pleitear indenização por perdas 
e danos (CPC, art. 921). Se o esbulho datar menos de ano e 
dia ter-se-á expedição de mandado liminar, a fim de reintegrar 
o possuidor imediatamente. 

 

 

Ademais o artigo 560 do Código de Processo Civil garante ao possuidor a 

manutenção da posse em caso de turbação e reintegração se for esbulhado.  

Ideologicamente se concebe o regime jurídico da propriedade subordinado ao 

direito civil, tratando-o como direito real fundamental, contudo, se olvidam das regras 

do direito público constitucional que disciplinam a propriedade7. Como regra se 

invocam as normas constitucionais que tutelam a propriedade, se esquecendo, ou 

se fazendo esquecer de sua função social, e quando a funcionalidade da 

propriedade é invocado somente o fazem para justificar as exceções limitativas, 

confundindo-o com o poder de polícia8.. 

Nota-se que para a configuração da propriedade é preciso que ela cumpra a 

sua função social, sendo que é primado o benefício do interesse publico frente ao 

interesse privado. Conforme dispõe José Afonso da Silva: 

 

“(...) o princípio da função social não autoriza a suprimir, por via legislativa, 

a instituição da propriedade privada. Contudo, parece-nos que pode 

fundamentar até mesmo a socialização de algum tipo de propriedade, onde 

precisamente isso se torne necessário à realização do princípio, que se põe 

acima do interesse individual. Por isso é que se conclui que o direito de 

propriedade não pode mais ser tido como um direito individual”. 
9
  

 

A função social implica uma transformação da atribuição dos poderes dos 

proprietários sobre o modo de sua aquisição. Trata-se de um elemento qualificante 

que impõe condições ao exercício das faculdades atribuídas, obrigando o exercício 

das faculdades de acordo com interesses coletivos e sociais10.  
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 Ibidem, p. 71. 
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 Idem referência 4, p. 74. 



OBJETIVOS 

Contribuir para o estudo da realidade social da comunidade da ocupação 

frigorífico e sobre o processo de reintegração de posse ao qual estão 

submetidos, analisando e fazendo comparativo entre casos concretos. 

 

METODOLOGIA 

No que concerne ao aspecto metodológico, foram utilizados alguns tipos de 

pesquisas, tais quais: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. 

Adota-se neste trabalho o procedimento metodológico dedutivo que se faz 

necessário para compreender o tema e suas consequências concretas para a 

população. 

Os resultados foram alcançados através de dados e notícias encontradas; 

vislumbra-se o viés politico, jurídico e sociólogo do mote. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 A área do antigo frigorífico, localizado na região nordeste da cidade de Jataí, 

está desativado a mais de 10 anos é ocupada por cerca de trezentas famílias 

residem neste espaço11. 

 As famílias que ocupam esta área fizeram diversos investimentos, obras de 

infraestrutura e edificaram suas moradias. Tratam-se de construções consolidadas, 

mas sob o risco de remoção e perda de todos os investimentos que, em muitas das 

vezes, foram quase que a totalidade dos rendimentos destas famílias12. 

 Sabe-se que o custo médio de uma casa popular monta a quantia de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo ¾ (três quartos) deste valor empenhados na 

construção e em mão-de-obra. Por estes dados pode-se concluir que as famílias 

investiram aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) apenas 

estes materiais e serviços1314. 

 Segundo os moradores desta área o Poder Público não fornece ou faz 

fornecer, via concessionária, os serviços públicos essências como água, luz e 

                                                           
11

 https://www.tvjatai.com/moradores-da-invasao-area-do-antigo-frigorifico-se-reuniram-na-tarde-de-
ontem-em-forma-de-protesto-contra-uma-possivel-reintegracao-de-posse-do-local/ 
12

 Ibidem 
13

 http://www.planilhasdeobra.com/quanto-custa-construir-uma-casa/.  
14

 http://www.cub.org.br/cub-m2-estadual/GO/  

https://www.tvjatai.com/moradores-da-invasao-area-do-antigo-frigorifico-se-reuniram-na-tarde-de-ontem-em-forma-de-protesto-contra-uma-possivel-reintegracao-de-posse-do-local/
https://www.tvjatai.com/moradores-da-invasao-area-do-antigo-frigorifico-se-reuniram-na-tarde-de-ontem-em-forma-de-protesto-contra-uma-possivel-reintegracao-de-posse-do-local/
https://www.tvjatai.com/moradores-da-invasao-area-do-antigo-frigorifico-se-reuniram-na-tarde-de-ontem-em-forma-de-protesto-contra-uma-possivel-reintegracao-de-posse-do-local/
http://www.planilhasdeobra.com/quanto-custa-construir-uma-casa/


pavimentação. Além disso não são estabelecidos canais de diálogo com as 

instituições políticas15. 

 Moradores apontam que o preço do terrenos urbanos tornam inviáveis os 

acessos à cidade “regular”, reivindicando políticas públicas de acesso à moradia, 

destacando não quererem nada gratuitamente, mas solicitando a intermediação do 

Estado na consecução de financiamentos e subsídios habitacionais16. 

Os moradores reivindicam uma solução negociada, apontando a desapropriação, 

mediante a devida remuneração aos antigos proprietária da área17 visando à 

diminuição do déficit habitacional no Município de Jataí. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Enquanto se observa haver um grande déficit habitacional no Município de 

Jataí percebe-se, ao mesmo tempo, a inobservância da regular utilização da 

propriedade por diversos daqueles que a detém. 

Em 2014, observa-se aumento do número de domicílios de déficit 

habitacional, perfazendo um total de 6,068 milhões de unidades. Mas, 

considerando o estoque de domicílios particulares permanentes e 

improvisados do país, verificou-se estabilidade, como o percentual similar 

do ano anterior (9,0%)
18

. 

 

 Trata-se de uma enorme contradição garantir o direito à propriedade de 

alguns, enquanto se nega o direito à moradia de milhões de pessoas. O direito de 

habitar o meio ambiente artificial com qualidade de vida, como previsto no artigo 225 

da Constituição Federal, também deve ser garantido aos que mais precisam e não 

podem arcar com este elevado custo19. 

 A propriedade urbana pode ser desapropriada como qualquer outro bem 

privado, em forma de sanção destinando-se a punir o descumprimento de obrigação 
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urbanística prevista no artigo 182, §4º da Constituição20. Fundada na função social 

da propriedade urbana esta se trata da privação forçada da propriedade devido ao 

descumprimento de deveres ou ônus urbanísticos. 

 O regime jurídico da propriedade urbana é fundado no princípio de sua função 

social, sendo este regime fundamentalmente de direito urbanístico-ambiental 

determinando que o regime jurídico da propriedade urbana, está submetida à função 

público-social do urbanismo21.  

 A área da ocupação frigorífico que havia deixado de cumprir sua 

funcionalidade foi ressignificada por moradores que passaram a dar “vida” à área 

abandonada ou subutilizada, movimentando a economia e consolidando o direito à 

moradia. 
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APLICATIVO COMPUTACIONAL AGROFLORESTASIM1. 

 

Autores – Paiva, Elionai Feitosa2; Rodrigues, Bruno Santos3; Sousa, Danilo 

Ferreira de4; Silva, Danielle Fabíola Pereira da5; Assunção, Hildeu Ferreira da 6. 

 

Palavras-chave: Simulação. Ambiente virtual. Sistema agroflorestal. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O AgroFlorestaSim é um aplicativo computacional que reuni informações 

agronômicas de espécies cultivadas em sistemas agroflorestais, com o qual é possível 

estabelecer configurações de plantio, em arranjos múltiplos, e sugerir ao usuário, 

desenhos agroflorestais (SAF), de acordo com a necessidade e a disponibilidade de 

espécies preferidas pelo agricultor. Por ser uma técnica interessante, onde se 

agregam vantagens econômicas e ambientais para o agricultor familiar, visto que, este 

sistema tem como finalidade a utilização sustentáveis de recursos naturais da terra 

que proporcionam reduções significativa na dependência de insumos externos 

(Armando et al., 2002). Os alimentos produzidos seguindo a técnica agroflorestal, 

proporciona ao consumidor e ao agricultor segurança e qualidade alimentar. 

 

2 BASE TEÓRICA 

No SAF, diversidades de plantas (frutíferas, madeireiras, ornamentais, 

gramíneas, medicinais e forrageiras) são arranjadas em uma área, onde cada cultura 

será implantada respeitando seus espaçamentos. Afim dê-se buscar minimizar perdas 

por competição entre plantas, ataque de pragas e doenças, maximizando com isto, a 

diversificação de produção dos alimentos e otimizando a área de cultivo. 

 

3 OBJETIVO 

mailto:elionai.fpaiva1@gmail.com


 

Com o intuito de tornar a implantação de um SAF mais amigável, 

principalmente para os agricultores não familiarizados com a técnica, o projeto tem 

como finalidade aprimorar o aplicativo computacional AgroFlorestaSim para uma 

melhor funcionalidade na configuração de cultivo agroflorestais em arranjos múltiplos, 

buscando melhor suporte durante o processo de seleção de espécies de cultivo e 

implantação de um SAF.   

 

4 METODOLOGIA 

O presente projeto vem sendo desenvolvido, na Universidade Federal de 

Goiás/Regional Jataí, onde com base em revisões de literaturas específicas e 

correlatas (ARMANDO. M. S, 2002; CIVITA.V, 1986; JÚNIOR. P, 2007; MATEEVA. A, 

2002; MICCOLIS. A, 2016; PARKER et al., 2013), um o banco de dados do aplicativo 

está sendo alimentado. As espécies cultivadas, tais como gramíneas, frutíferas, 

hortaliças, espécies madeireiras, tubérculos, plantas medicinais e outras, foram 

cadastradas em um banco de dados estruturado com MYSQL (2005), onde as 

informações agronômicas são incorporadas.  

O aplicativo basicamente atuará como suporte na tomada de decisões bem 

como na redução dos processos experimentais/observacionais em campo e analises 

de compatibilidade entre espécies aliadas às recomendações agronômicas no sistema 

de cultivo agroflorestal. 

Dentro do banco de dados pretende-se agrupar cultivos de diferentes espécies 

que apresentam compatibilidade entre si, para que não ocorra interferência no 

desenvolvimento, e que as mesmas possam ser mutuamente beneficiadas com suas 

funções múltiplas de uso, de acordo com as exigências agronômicas, ecológicas e 

fisiológicas.  

A interface do aplicativo é composta por módulos de visualização 2D e 3D, a 

programação interativa escolhida foi a Unity 3D (UNITY et al., 2016), pois adequa se 

bem as necessidades da proposta, por possibilita programar as ações de acordo com 

as interações com os usuários, além de ser possível exportar o ambiente virtual a 

diversas plataformas (computadores, smartphones, WebSite e tablets). 

 

5 RESULTADOS 



 

As interfaces de interação do aplicativo com o usuário (técnico da área 

agronômica, estudante de universidades, produtores familiares e outros) foi 

completamente desenvolvida e proporciona ao mesmo, uma livre navegação.  

A disposição das espécies, e seus devidos espaçamentos serão feitos 

automaticamente pelo aplicativo, que ao analisar o banco de dados de sua 

programação e levando em consideração as análises individuais de cada espécie 

escolhida além de suas recomendações agronômicas, vai disponibilizar o desenho do 

SAF, em forma 2D ou 3D.  

As recomendações agronômicas dizem respeito aos manejos das plantas e do 

solo, hábito de crescimento, ciclo, porte, exigências climáticas, nutricionais, hídricas e 

de luminosidade, levando em consideração os seus efeitos atrativos, repelentes, 

sinérgicos e antagônicos para fins preventivos contra pragas, doenças e competição 

por espaço. 

Todos estes detalhes permitirão ao usuário uma maior confiança na 

implantação do SAF com e espécies cultiváveis, ajudando-o na escolha das espécies 

que serão incluídas no consórcio, minimizando as escolhas erradas e viabilizando a 

sua implantação em campo. Além disso, encontra-se no aplicativo, culturas com ciclos 

diferentes que proporcionará expansão na área de produção/comercialização e com 

isso aumentar a renda familiar. 

 O cadastro de espécies selecionadas, por possuírem combinações e 

interações entre plantas, vem sendo incorporado ao banco de dados do aplicativo 

AgroFlorestaSim, com o intuito de diversificar as informações já cadastradas e dar 

uma margem de segurança e confiabilidade ainda maior aos usuários que optarem 

em utilizar o aplicativo. 

A Tabela 1 traz exemplos de espécies que o aplicativo dispõe ao usuário, e 

como as mesmas atuarão no sistema, em detrimento de outras espécies 

selecionadas. O milho, por exemplo, é uma cultura exigente em relação ao fotoperíodo 

de luminosidade, então serve de boa companheira para as cultivares que necessitam 

de menor exigência de fotoperíodo (sombreamento) em seu desenvolvimento, como 

as maiorias das cucurbitáceas (abóbora, melancia, pepino e outros).  



 

Finalidade do cultivo 
Culturas 

beneficiadas 
Companheiras Antagonicas 

Aromáticas/medicinais 

Alecrim 

°repolho, brassicas, 

cenouras, tomilho 

*feijão 

 

Manjericão 

°tomate, pimenta, 

orégano, espargos, 

petúnias, uva 

Arruda 

Grãos 

Feijão 

°milho, batata, 

cenoura, pepino, 

couve-flor, repolho, 

ervas aromáticas, 

couve, petúnia 

*alecrim, segurelha, 

nabo 

alho-poró, 

funcho, 

gladíolos, alho, 

cebola, salsão 

Girassol °pepino, feijão Batata 

Milho 

°batata, ervilha, 

feijão, pepino, 

abóbora, melão, 

melancia, trigo, 

rúcula, nabo, 

rabanete, quiabo, 

mostarda, feijão-de-

porco, serralha, 

moranga *girassol 

¹beldroega 

Gladíolos 

Frutas 

Morango 

°espinafre, alface, 

tomate, feijão 

branco 

repolho, funcho 

e couve 

Tomate 

°cebolá, cebolinha, 

salsa, cenoura, 

calêndula, serralha, 

erva-cidreira 

 



 

Finalidade do cultivo 
Culturas 

beneficiadas 
Companheiras Antagonicas 

*malmequer, menta, 

nastúrcio, urtiga, 

manjericão, 

borragem, cravo-de-

defunto 

Hortaliças 

Alface 

°cenoura, rabanete, 

morango, pepino, 

alho-poró, 

beterraba, rúcula, 

abobrinha 

salsa, girassol 

Pepino 

°girassol, feijão, 

milho, ervilha, alface 

*rabanete 

batata, ervas 

aromáticas, 

sálvia 

Repolho 

°ervas aromáticas, 

batata, salsão, 

beterraba, alface 

*nastúrcio, hortelã, 

estragão, 

cebola,cebolinha 

morango, 

tomate, vagem, 

manjerona 

° favorece o crescimento e acentua o sabor; *repele pragas; ¹ajuda a recompor o 

solo 

Tabela 1: Exemplares de cultivares cadastradas no banco de dados do AgroFlorestaSim 
 

Outra associação é o girassol com o pepino e feijão, que vai estar atuando nos 

processos de crescimento e evidenciando/acentuando o sabor de ambas as 

cultivares, em contrapartida temos o antagonismo ao plantar girassol com batatinha. 

O girassol secreta substancias alelopáticas que vão inibir o desenvolvimento da 

batata-inglesa no campo. 

 

6 CONCLUSÕES 



 

O aplicativo segue como alternativa de implantação rápida e mais certeira de 

um SAF, visto que através dele o agricultor terá em mãos as possíveis culturas base 

para sua construção, arranjos e diversificação de cultivares em campo.  
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ESTUDO DO ÓXIDO NÍTRICO ENDOTELIAL, POR MEIO DA SALIVA, EM 

PRATICANTES DE EXERCÍCIOS RÍTMICOS E RESISTIDOS1. 

 

MATIAS, Hallicha Carneiro2; DOS SANTOS, Jessica Vilma3; VIEIRA, Marieli Inês4; 

AGRICOLA, Nestor Persio Alvim5. 

 

PALAVRAS CHAVE: Óxido nítrico; Exercício resistido; Exercício Rítmico; Saúde 

Humana. 

 
1. INTRODUÇÃO 

           O conceito de saúde se refere ao equilíbrio entre o bem-estar físico, social e 

mental. A realização de exercícios físicos em prol da saúde é fundamental para a 

vida humana. Novos temas relacionados ao exercício físico vêm crescendo, dentre 

eles o óxido nítrico (NO) e sua relação com o exercício e a saúde (ZAGO, 2006). O 

óxido nítrico (NO) é um radical livre, incolor, inorgânico, com baixo período de meia 

vida, gasoso, com um elétron desemparelhado em sua última camada. É 

caracterizado tanto quanto agente oxidante, quanto redutor (FLORA FILHO, 2000). 

O NO é produzido por demanda em nosso organismo, possui um potencial 

citotóxico, com capacidade de destruir organismos invasores. Está envolvido em 

uma gama de reações no organismo e tem a capacidade tanto de ser benéfico, 

quanto potencialmente tóxico, conforme sua concentração (DUSSE, 2003). É 

produzido de forma endógena por uma variedade de tipos diferentes de células. É o 

principal mediador citotóxico de células imunes no organismo. Faz parte da primeira 

linha de defesa com seu poder microbicida (DIAS, 2011). Além de atuar de forma 

direta na vasodilatação, possui a propriedade de inibição da agregação plaquetária, 

prevenindo a formação de trombos. Inibe também a adesão plaquetária e 

leucocitária na parede dos vasos (CERQUEIRA, 2002). 
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2. BASE TEÓRICA 

           Os exercícios moderados realizados até por volta de 65% da capacidade 

máxima de esforço, tem melhores resultados na produção de NO e 

consequentemente nos efeitos que este composto pode proporcionar (BRANDÃO, 

2007). Isto porque o esforço mais elevado gera uma produção de metabólitos 

indesejáveis que caracterizam o chamado stress oxidativo, com efeitos antagônicos 

aos apontados por concentrações ótimas de NO (DJORDJEVIC, 2012). As 

atividades físicas que envolvem grandes grupamentos musculares, como 

caminhadas, corridas e natação, também se destacam em relação a exercícios mais 

localizados devido ao aumento da frequência cardíaca, do volume sistólico e do 

débito cardíaco que em atividades desse tipo são mais pronunciados (FORJAZ, 

1998). 

A produção do NO endotelial estimulada pelo exercício físico ainda é um 

campo fértil de pesquisa na medida em que este composto tem revelado interações 

importantes com os diversos sistemas do organismo humano (BRANDÃO, 2007). As 

pesquisas que relacionam a produção de óxido nítrico e o exercício físico ainda 

apresentam certo desacordo principalmente no que tange ao protocolo experimental 

e às condições do exercício (ZUARDI, 2012). Assim, a contribuição que poderia ser 

gerada com a testagem do NO salivar em diversas modalidades de exercícios, 

mesmo ainda em caráter introdutório, poderá auxiliar na compreensão das 

interações bioquímicas que envolvem essas duas variáveis.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar o comportamento das concentrações 

de óxido nítrico salivar e a relação com o exercício físico para, assim, inferir sobre as 

modalidades e suas potencialidades para a saúde humana, procurando avançar nos 

conhecimentos sobre a temática da fisiologia e da bioquímica do exercício físico.  

4. METODOLOGIA 

            Este estudo se configura como observacional descritivo de mensuração, no 

qual foi monitorado o NO endotelial a partir de amostras de saliva. O material 

coletado foi submetido a ensaios laboratoriais utilizando o reagente de Griess 

(GREEN, ET AL. 1982). Os voluntários foram divididos em 2 grupos:   

• Grupo exercícios rítmicos;  

• Grupo exercícios resistidos  



            Em cada grupo de atividade física foram colhidas quatro amostras de cada 

voluntário nos seguintes momentos: antes do treinamento, imediatamente após o 

treinamento, 15 minutos após e 30 minutos após o treinamento. Optou-se por 

quantificar o nitrito, devido à estabilidade da molécula. A densidade óptica 

(absorbância) foi medida por espectrofotometria, utilizando filtro de 550nm. Foi 

utilizada microplaca de 96 poços. A leitura das placas forneceu valores de 

concentração de nitritos. Todo o material utilizado e coletado foi descartado como 

lixo biológico, após o experimento.  

5. RESULTADOS 

            Pode-se observar no Quadro 1 que a concentração média de nitrito salivar, 

tanto no grupo de exercícios rítmicos quanto no de exercícios resistidos, apresenta 

um comportamento bastante semelhante. Antes da seção de treinamento, valores 

mais baixos. Após as seções de treinamento, valores mais altos. 15 minutos após o 

termino da seção, a pequena diminuição em relação ao “depois do treino”. 30 

minutos após, uma contínua diminuição nas concentrações de nitrito. Esse 

comportamento está expresso pelos gráficos 1 e 2. 

 

Quadro 1: comparação entre os valores de nitritos dos grupos, em µm (micromolar) 

Coletas Rítmicos 
média 

Erro 
padrão 

Coef. 
variação 

Resistidos 
média 

Erro 
padrão 

Coef. 
Variação 

p-valor 

Antes 46,32 4,60 0,43 70,38 10,96 0,67 0,043 

Despois 58,67 9,28 0,68 94,17 12,06 0,55 0,041 

15 min 44,72 7,00 0,68 89,92 11,45 0,55 0,014 

30 min. 38,87 4,47 0,50 87,36 11,38 0,56 0,005 

Fonte: pesquisa de campo 

 

           Os valores de nitrito salivar dos praticantes de exercícios rítmicos são 

notadamente menores do que os valores expressos pelos praticantes de exercícios 

resistidos.  Essa diferença chega a ser mais do que o dobro, como nas coletas de 15 

minutos e 30 minutos depois do treinamento.  



  

Gráfico 1: Variação média de NO salivar – grupo exercícios resistidos 

 

 

 

Gráfico 2: Variação média de NO salivar – grupo exercícios rítmicos 

 

            No grupo de exercícios rítmicos a baixa do NO após 30 minutos é tão 

acentuada que apresenta média menor do que a medida inicial, antes do treino. Por 

outro lado, no grupo de exercício resistido a baixa após 30 minutos é menos 

acentuada e apresenta média bem mais elevada do que a medida inicial, antes do 

treino. Os resultados do grupo de exercícios resistidos sugerem que neste grupo os 

efeitos do exercício são mais duradouros para a produção de NO. 

            Como se pode observar, todos os conjuntos de medidas apresentam o 

mesmo comportamento, qual seja: um aumento nos valores de antes do treino para 

depois do treino e uma baixa constante nos valores a partir daí. Essa evidencia, leva 

a concluir de forma segura que o nitrito salivar é influenciado pelo exercício físico, 
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expressando na saliva as variações do óxido nítrico endotelial. Alguns fatores que 

estão além do controle deste trabalho podem interferir na expressão do nitrito salivar 

e revelar valores atípicos, entre eles, a alimentação, afecções bucais e o uso de 

suplementos alimentares.   

            Os valores de nitrito salivar no grupo de exercício resistido (gráfico 1) caem 

após o termino do treinamento, mas não a valores menores do que antes do 

treinamento, sugerindo que no treinamento baseado em exercícios resistidos os 

efeitos são mais duradouros. Mesmo com a queda nos valores após 30 minutos do 

termino da seção de treinamento, os valores ainda se mantém muito acima dos 

valores iniciais de antes do treinamento. Já no grupo de exercício rítmico (gráfico 2), 

embora os resultados apresentem o mesmo comportamento, a queda nas 

concentrações após é exercício é mais pronunciada, atingindo valores bem abaixo 

dos valores iniciais de antes do treino. Esse resultado sugere que o exercício rítmico 

não proporciona efeito durador na produção de óxido nítrico endotelial.  

6. CONCLUSÃO 

            Segundo o que se pode verificar, o exercício resistido apresenta melhores 

resultados na produção do NO, como efeitos mais duradouros do que o exercício 

rítmico. Os praticantes desse tipo de exercício obviamente se beneficiam de uma 

produção mais pronunciada deste composto em todos os aspectos que ele oferece. 

Além disso, as evidências demonstram que as variações de óxido nítrico endotelial 

se expressam na saliva. Apesar de fatores intervenientes que produzem efeitos 

diversos, os dados aqui apresentados corroboram essa afirmação.  

             Sugerem-se novos estudos desta relação entre o NO e o exercício físico em 

diferentes condições e tipos de exercícios e com maior número de voluntários a fim 

de possibilitar analises estatísticas mais exatas.                     
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A consolidação do uso de agrotóxicos no Brasil ocorre na década de 1950, com 

o advento da Revolução Verde, modificando drasticamente o tradicional modelo da 

agricultura, com vistas à produção extensiva das commodities agrícolas. O pacote 

tecnológico proposto pela Revolução Verde contribuiu significativamente para o avanço 

tecnológico no campo, especialmente, em função de novas técnicas e práticas 

agronômicas envolvendo a biologia e a química (BRASIL, 2012). O principal objetivo 

reside no controle das doenças, aumento da produção/produtividade e, 

consequentemente, a maximização do capital. Esse fato denota claramente a 

caracterização da agricultura num sistema de produção pautado no capitalismo.  

É nesse cenário que se insere o uso intensivo de produtos químicos na 

agricultura, o que faz emergir a preocupação da análise dos reais riscos que 

representam/ocasionam ao meio ambiente (solo, água, fauna e flora) e a todos os seres 

vivos. Por essa razão, estudos, análises e pesquisas configuram importantes 

instrumentos para subsidiar um melhor gerenciamento e controle do uso de agrotóxicos, 

políticas públicas, normas e fiscalização eficiente, contribuindo para reduzir os riscos à 

saúde das populações e ao meio ambiente. 

 

2 BASE TEÓRICA 

No Brasil, os agrotóxicos, no modelo de desenvolvimento agrícola, são 

considerados de extrema importância. Assim, esses produtos possuem uma ampla 
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cobertura legal, consequência de sua importância para a agricultura, e da ponderação 

quanto a sua toxidade e escala de consumo. O referencial legislativo brasileiro mais 

importante é a Lei dos Agrotóxicos (7.802/1989), regulamentada pelo Decreto nº 

4.074/2002, que dispõe sobre o processo de registro de produtos agrotóxicos (BRASIL, 

2012). 

Destaca-se que, indubitavelmente, o uso intensivo de produtos químicos, que 

apresentam graus de toxidade relevante, resulta em impactos negativos à 

sustentabilidade dos sistemas agroprodutivos, além de gerar efeitos deletérios à saúde 

dos trabalhadores rurais e da sociedade em geral de cidades localizadas em regiões 

tradicionais à agricultura, como é o caso do município de Jataí/GO. Esses indivíduos 

encontram-se totalmente vulneráveis aos riscos advindos da utilização desses produtos. 

Assim, nas últimas décadas,  

 

[...] a imposição deste modelo de agricultura tem provocado verdadeiras 
epidemias de intoxicações humanas e ambientais. Mesmo assim, os 
agrotóxicos continuam sendo recomendados aos agricultores pela assistência 
técnica rural e técnicos vendedores. Até as cooperativas, que deveriam 
beneficiar seus associados, estimulam o consumo maior de agrotóxicos para, 
com o lucro das vendas, cobrir custos de folhas de pagamento de funcionários. 
Como o controle das sementes comerciais e dos insumos está nas mãos de um 
punhado de empresas, elas têm grande poder para determinar o perfil e as 
características da produção agrícola nacional. (GUAZZELLI; SPERB, 2013, p. 
4-5). 

 

Os agrotóxicos são considerados como um sério problema de saúde pública, em 

função das intoxicações exógenas por exposição direta ou indireta, que ocasionam 

efeitos agudos ou crônicos na saúde das populações. No ano de 2016, o Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas registrou 2.198 casos de intoxicação 

por agrotóxico de uso agrícola (SINITOX, 2018). Esse quantitativo, provavelmente, deve 

ser muito maior, considerando o fato de que muitos casos não são notificados. 

Nessa perspectiva, insere-se o município de Jataí/GO, que apresenta uma 

dinâmica econômica consolidada na produção de grãos, especialmente, soja, milho e 

sorgo, ocupando a maior parte da área agricultável do município. Corroborando o 

dinamismo do agronegócio, o município, no ano de 2016, ocupou a segunda posição no 

ranking do estado de Goiás na produção de soja (798.000 toneladas), representando 

7,8% do total da produção do estado. Além disso, cultivou, no mesmo ano, uma área 

total de 285.000 ha com soja, o que representou 8,6% da área cultivada de Goiás 

(SEGPLAN, 2018). Aliado a isso, encontra-se o uso de agrotóxicos pelos agricultores 



que, por vezes, utilizam de forma intensiva e inadequada, ocasionando impactos ao 

meio ambiente, ao sistema produtivo e, sobretudo, à saúde da população.  

 

3 OBJETIVOS 

A pesquisa objetiva analisar as implicações do uso de agrotóxicos, no município 

de Jataí/GO, a partir do levantamento e análise dos dados quantitativos das intoxicações 

exógenas ocasionadas por esses produtos químicos.  

 

4 METODOLOGIA 

A área de estudo compreende o município de Jataí/GO, em função do histórico 

agrícola da região, com grande destaque na produção de grãos, que pressupõe larga 

utilização de agrotóxicos.  

A pesquisa, quanto à abordagem, prioriza os pressupostos do método dedutivo, 

partindo-se de uma premissa geral aplicável nas diferentes individualidades. A premissa 

consubstancia-se no fato de que o uso contínuo de agrotóxicos por um determinado 

período pode ocasionar efeitos deletérios, especialmente, na saúde humana (GIL, 

2008). Desse modo, o estudo ampara-se na abordagem metodológica quantitativa-

qualitativa, com análise de dados secundários, sendo essencialmente descritiva. A 

articulação entre as duas pesquisas possibilita conhecer os múltiplos fatores envolvidos 

na questão estudada, contribuindo para uma concepção mais ampla e inteligível da 

complexidade de um fato ou fenômeno (GOLDENBERG, 2004). 

No tocante às técnicas, priorizam-se a bibliográfica e a documental. A 

bibliográfica é utilizada em todas as fases da pesquisa, envolvendo o estudo da literatura 

e subsidiando a análise dos dados. A pesquisa documental consubstancia-se em 

relatórios, leis, bases de dados, entre outros documentos disponibilizados em sites de 

órgãos públicos e privados. Os dados secundários, referentes às intoxicações exógenas 

no município de Jataí/GO, foram coletados na base de dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), do Ministério da Saúde. O recorte 

temporal compreende o período de 2007 a 2017. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1, apresentam-se os dados coletados no Datasus referentes ao 

município de Jataí/GO, sobre as intoxicações exógenas por agrotóxico, conforme a 

finalidade de uso, sexo, idade e forma de exposição, no período de 2007 a 2017. 



 

Figura 1 - Total de pessoas intoxicadas por agrotóxicos no município de Jataí/GO, por tipo de       
exposição, por sexo, por faixa etária e por finalidade de utilização - 2007-2017 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados no Datasus (BRASIL, 2018). 

 

Os dados revelam que o maior quantitativo de intoxicações advém dos 

agrotóxicos agrícolas, com destaque para os anos de 2009 e 2011, que apresentaram 

38 casos notificados (BRASIL, 2018). Outro dado importante refere-se ao percentual das 

notificações, em que Jataí, no ano de 2017, foi responsável por 31% das notificações 

do Sudoeste de Goiás. Esses dados evidenciam o uso contínuo e intensivo dos 

agrotóxicos com impacto na saúde humana, principalmente, porque os trabalhadores 

que pulverizam os agrotóxicos encontram-se expostos diretamente aos produtos de 

elevada toxicidade e em grandes concentrações (ALMEIDA et al., 1985). 

Quanto ao tipo de exposição, os dados indicam uma maior incidência de 

exposição aguda (única e repetida), enquanto que a crônica apresenta-se menos 

recorrente (BRASIL, 2018). Esse fato pode ser explicado em função dos efeitos, pois, 

na aguda, o efeito é imediato ou logo após o contato com o agrotóxico, ao passo que, 

na crônica, manifesta semanas, dias, meses ou, até mesmo, anos após o contato. 

Portanto, não é difícil inferir que as intoxicações crônicas por agrotóxicos apresentam 

um número muito maior que as intoxicações agudas, porém, são pouco conhecidas e 

registradas no Datasus. Ademais, considera-se que muitos casos não são notificados, 

pois, conforme estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, para 

cada evento de intoxicação por agrotóxico notificado, existam outros 50 não notificados 

(PERES et al., 2001 apud REBELO et al., 2011). 
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Quanto às intoxicações diferidas por sexo, verifica-se uma grande incidência de 

intoxicações nos homens. No ano de 2017, 100% das notificações registradas foram do 

sexo masculino, evidenciando que os homens são as pessoas mais expostas às 

intoxicações por agrotóxicos agrícolas, justamente, por constituir a maioria dos 

trabalhadores na agricultura.  

Os dados revelam que os maiores índices de intoxicação pelo uso de agrotóxicos 

em Jataí ocorrem em pessoas com idade entre 20 a 39 anos, enquanto que as demais 

faixas etárias possuem maior grau de variação, no período temporal analisado. Bochner 

(2007), em pesquisa realizada no período de 1999 a 2003, corrobora os dados, 

identificando que os adultos jovens entre 20 a 29 anos constituem a faixa etária mais 

comprometida com as intoxicações pelo uso de agrotóxicos agrícolas. Em análise 

comparativa com a maior incidência de intoxicações pelo uso de agrotóxico agrícola, os 

dados permitem inferir que a faixa etária mais acometida pelas intoxicações relacionam-

se aos trabalhadores no campo, o que corrobora, mais uma vez, a alta exposição deles 

aos riscos inerentes aos agrotóxicos.  

Por fim, verifica-se que as intoxicações exógenas decorrem de uma série de 

fatores implícitos à utilização de agrotóxicos como, tais como, a falta de conhecimento 

técnico do agricultor e/ou trabalhador sobre os riscos, o manejo, o uso de equipamentos 

adequados e os efeitos danosos ao meio ambiente e à saúde.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, observa-se que o uso de agrotóxicos é consolidado no agronegócio 

brasileiro, a partir da década de 1970, como uma solução científica para o controle de 

pragas que atingiam as lavouras, com vistas a uma maior produção e produtividade. No 

entanto, analisando o processo produtivo, depreende-se que os efeitos deletérios 

advindos da utilização intensiva dos produtos químicos ficaram à margem dos agentes 

sociais coletivos e individuais envolvidos nos sistemas de produção agrícola. Tais 

produtos apresentam alto potencial nocivo ao meio ambiente e à saúde das populações. 

Apesar da existência de legislação específica que regulamenta a comercialização e o 

manejo dos agrotóxicos, muitos agricultores não respeitam as regras impostas. Por isso, 

há ainda muito o que se construir quanto aos riscos que apresentam e no que se refere 

à sustentabilidade produtiva.   

Em sentido amplo, espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para o 

repensar agroprodutivo brasileiro, com a instituição de políticas públicas direcionadas a 



minimizar os efeitos deletérios dos agrotóxicos, seja na conscientização de uso, seja na 

adoção de novas alternativas. Assim, as estratégias governamentais apresentam-se 

como importantes instrumentos para prevenir e mitigar as externalidades decorrentes 

do uso de agrotóxicos, garantido a sustentabilidade dos agrossistemas e uma qualidade 

de vida às populações.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A partir do século XXI, com as novas tendências de sustentabilidade, 

alimentação saudável e produção, a canola (Brassica napus L.) tem ganhado 

destaque no mercado em nível nacional e mundial. A partir dos grãos de canola, é 

possível extrair o óleo, tanto para consumo humano ou para produção de biodiesel, 

além do farelo, sendo um excelente suplemento proteico na formulação de rações 

para bovinos, suínos, ovinos e aves (TOMM, 2007).  

Surge, também, como alternativa na rotação de culturas, diversificação 

agrícola e cobertura do solo, chamando a atenção de novos agricultores em diversos 

lugares do mundo (BERTOL & MAZZUCO, 1998). 

Os grãos de canola produzidos no Brasil possuem de 24 a 27% de proteína, 

enquanto que o farelo extraído a partir dos grãos possui de 34 a 38% de proteínas 

(TOMM, 2007). No Canadá, um dos principais países produtores da cultura da 

canola, o teor de proteína analisado no farelo é de, em média, 36% (CANOLA 

COUNCIL OF CANADA, 2009). 

Por se tratar de uma cultura considerada recente no Brasil, tudo que se sabe 

sobre a canola é advindo de experimentos e da tentativa de adaptação da mesma a 
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nossas condições de cultivo (TOMM et al., 2009). Dessa forma, faz-se necessário 

estudar a produção de canola em diferentes regiões, bem como quantificar a 

composição proteica de seus grãos.  

 

2 BASE TEÓRICA 

A canola (Brassica napus L.) é uma oleaginosa da família das crucíferas que 

foi desenvolvida a partir do melhoramento genético da colza, que, por sua vez, 

origina-se do cruzamento interespecífico que ocorreu de forma espontânea entre a 

mostarda (Brassica rapa L., syn. campestris) e o repolho selvagem (Brassica 

oleracea L.) (ANGELOTTI-MENDONÇA et al., 2016). 

Atualmente, o termo canola é utilizado para cultivares que apresentam no seu 

óleo menos de 2% de ácido erúcico e a cada grama de componente sólido da 

semente seco ao ar apresenta no máximo 30 micromoles de glucosinolatos 

(CANOLA COUNCIL OF CANADA, 1999). 

Dentre os farelos e farinhas originados de grãos destinados à alimentação 

animal, o de canola é o segundo de maior produção, representando 13,5%, atrás 

apenas do farelo de soja8, no período de 2008-2012 (EMBRAPA, 2014). O farelo da 

canola é um aproveitamento de um subproduto da indústria; além de diminuir a 

dependência do farelo de soja como fonte proteica e redução de custos para 

pecuaristas (BERTOL & MAZZUCO, 1998).  

No Brasil, a utilização destas fontes alternativas na formulação de volumosos 

é bem quista (OLIVEIRA e FURTADO, 2001). Nesse sentido, a canola surge como 

uma nova proposta para suprir essa demanda. 

Salienta-se ainda, que a demanda por diversificação de oleaginosas para a 

produção de biodiesel aponta um cenário favorável para o crescimento do cultivo da 

canola no país, podendo expandir a produção às mesmas áreas que produzem soja 

e milho no verão, ou realizar safrinha na região Centro-Oeste (ANTUNES, 2016). 

 

3 OBJETIVOS 

Tendo em vista a importância da cultura da canola, a busca por fontes 

proteicas e a busca de genótipos adaptados aos mais diversos ambientes do Brasil, 
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objetiva-se com a presente pesquisa avaliar o teor de proteína em grãos de cincos 

híbridos de canola cultivados em Jataí-Goiás. 

 

4 METODOLOGIA 

O material híbrido de canola foi obtido através da Embrapa Trigo, o qual foi 

cultivado na Fazenda Escola da Universidade Federal de Goiás, localizada a 17º 55’ 

25’’ S e 51º 42’ 51’’ W, e 696 m de altitude, na cidade de Jataí-GO, na safrinha 

2016/17. Os grãos foram colhidos e armazenados no Laboratório de Sementes da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, em temperatura controlada a 

10ºC para serem utilizados no presente experimento. 

A análise do teor de proteína foi realizada no Laboratório de Nutrição Animal e 

Bromatologia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, pelo Método de 

Kjeldahl. Coforme Nogueira e Souza (2005), este método é baseado na 

decomposição da matéria orgânica através da digestão da amostra a 400 ºC com 

ácido sulfúrico concentrado, em presença de sulfato de cobre como catalisador que 

acelera a oxidação da matéria orgânica. O nitrogênio presente na solução ácida 

resultante é determinado por destilação por arraste de vapor, seguida de titulação 

com ácido diluído. 

Inicialmente, os tubos foram identificados de acordo com o híbrido 

correspondente em duplicata. As amostras foram pesadas (0,25g) em balança de 

precisão (0,0001g). O procedimento seguinte foi a digestão por via úmida da matéria 

orgânica em um bloco digestor. Após uma série de reações, a matéria orgânica foi 

convertida em sulfato de amônio ((NH4)2SO4). 

Em seguida, iniciou-se o processo de destilação do nitrogênio. Adicionou-se 

cinco mL de solução de ácido bórico (H3BO3) em um erlenmeyer de 125 mL, e este 

foi colocado no equipamento. O tubo contendo (NH4)2SO4 foi acoplado ao aparelho, 

tomando-se os devidos cuidados quanto à firmeza. Após tais procedimentos, o 

registro responsável pelo depósito de hidróxido de sódio (NaOH) foi aberto até que 

25 mL da solução fossem adicionados. A partir do momento em que cerca de 100 

mL foram retornados no erlenmeyer, abaixou-se esta vidraria, no intuito de evitar o 

refluxo. Ao final dessa etapa, o tubo foi desacoplado, o erlenmeyer retirado e o 

aparelho desligado, tendo o borato de amônio (NH4H2BO3) como produto.  



Por fim, foi feita a titulação do borato de amônio com uma solução padrão de 

ácido clorídrico (HCl) de título conhecido até a viragem do indicador, obtendo a 

porcentagem de proteína.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 5 tratamentos 

(Hyola 50; Hyola 61; Hyola 433; Hyola 571CL e Hyola 575CL) e duas repetições. Os 

valores dos teores de proteína obtidos foram submetidos à comparação das médias 

de tratamento, através do Teste de Tukey, sendo realizadas com auxílio do pacote 

estatístico AgroEstat (BARBOSA E MALDONADO, 2011), a um nível de significância 

de 5%. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

A partir da análise estatística dos dados de teor de proteína (%) obtidos, 

observa-se que os híbridos Hyola 50, 575CL, 61 e 433 não se diferenciaram 

estatisticamente. Em contrapartida, o híbrido 571CL se diferenciou deste grupo, 

demostrando média inferior de 33,17%, conforme tabela 1.  

 

Tabela 1. Teor de proteína (%) em grãos de cinco híbridos de canola. 

Híbridos Teor de Proteína (%) 

Hyola 50 39,60 a 

Hyola 575CL 39,11 a 

Hyola 61 38,42 a 

Hyola 433 38,36 a 

Hyola 571CL 33,17 b 

DMS (5%) 4,04 

CV (%) 2,67 
CV (%): Coeficiente de Variação. DMS: desvio mínimo significativo. Médias seguidas da mesma letra 
na coluna não se diferem pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

De acordo com os dados obtidos, pode-se observar que o valor encontrado 

para o teor de proteína dos híbridos, é maior que o valor médio nacional, 24 a 27%. 

Os valores obtidos assemelham-se à faixa de teor de proteína observada em farelo 

de canola produzido no Brasil, que é de 34 a 38% (TOMM, 2007). 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os grãos dos híbridos de canola cultivados em Jataí-Goiás tem teor de 

proteína acima da média nacional. Logo, fica evidente a viabilidade desta cultura 



para a região de Jataí - GO e que possui um potencial de crescimento elevado, 

sendo uma alternativa para o produtor no sentido da produção de farelo.  

Os teores de proteína, no Brasil, ainda são muito variáveis, evidenciando a 

necessidade de estudos sobre a cultura da canola e seu teor proteico, bem como as 

causas dessas variações. 
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 INTRODUÇÃO 

  O Brasil é o maior produtor de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis f. 

flavicarpa) e seu fruto é bastante utilizado na indústria, mas também tem grande 

valor in natura. Uma das preocupações em geral, com a produção de maracujá, 

além do seu rendimento de polpa é a aparência e uniformidade de características 

como, peso e tamanho de frutos. E as exigências do consumidor são por frutos 

maiores, de boa aparência mais doces e com baixa acidez (CALVICHIOLI, 

2008). Ainda segundo Cavichioli et al. (2008) os frutos destinados a indústria 

devem possuir alto rendimento de suco e teor de sólidos solúveis. Para Aguiar 

et al. (2015) além dessas características desejáveis a produtividade é 

fundamental para suprir as necessidades do mercado e garantir remuneração ao 

produtor. Portanto, é de suma importância estudos que possam agregar 

tecnologia voltada a obtenção da qualidade de frutos. 

 

 BASE TEÓRICA 

As características dos frutos de maracujazeiro relacionadas a qualidade 

são bastante estudadas. São vários os parâmetros que podem ser avaliados 

quanto as características que influenciam na obtenção da qualidade final dos 

frutos.  
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O peso de frutos segundo Lúcio et al. (2013) tem relação com outros 

parâmetros como, comprimento, diâmetro, espessura de casca e percentagem 

de polpa. O número de sementes por frutos está relacionado ao rendimento de 

polpa, pois cada semente é envolvida por um arilo, que por sua vez possui uma 

determinada quantidade de líquido que constitui a polpa. 

 Segundo Fortaleza et al. (2015) o peso de frutos de maracujá é 

proporcional ao número de sementes e ao rendimento de polpa, pelo fato da 

presença do arilo que envolve a semente. Uma vez que esses dois parâmetros, 

peso de frutos e número de sementes por frutos, têm influência no rendimento 

de polpa podem ser correlacionados nas avaliações.  

    

 OBJETIVO 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as características peso de frutos e 

número de sementes por frutos entre os genótipos de maracujazeiro-azedo e da 

cultivar FB 200. 

 

 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Núcleo de Pesquisas Agronômicas da 

Universidade Federal de Goiás -Regional Jataí, localizado a 17º 53’ de Latitude 

Sul, 51º 43’ de Longitude Oeste e 670 metros de altitude. Segundo a 

classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw, megatérmico, com a 

estação seca de maio a setembro, e chuvosa, de outubro a abril. A temperatura 

média é 23,3 °C e a média anual de pluviosidade é de 1541 mm. 

Foram coletados frutos de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis f. 

flavicarpa e Passiflora edulis f. flavicarpa cultivar FB 200 (Flora Brasil), oriundos 

do pomar experimental, onde coletou-se todos os frutos das plantas de 

maracujazeiro selecionadas que estavam livres de doenças, patógenos e 

pragas. Os frutos foram colhidos manualmente com o auxílio de tesoura de poda. 

Os frutos coletados foram submetidos às seguintes avaliações: peso individual 

dos frutos e número de sementes por fruto. Os frutos foram quantificados por 

contagem direta do número total de frutos por genótipo por planta. Após a 

contagem total dos frutos, foram realizados a seleção de cinco frutos por sorteio 



 

via aplicativo para android denominado Número aleatório, e numerados na 

sequência de um a cinco. 

Os frutos selecionados foram pesados individualmente em balança 

analítica AAKER, com precisão mínima de 0,5g e máxima de 3.100 kg. As 

sementes foram retiradas manualmente dos frutos e submetidas à lavagem com 

água mais cal virgem para a remoção da parte mucilaginosa. Posteriormente, as 

sementes foram acondicionadas em peneiras de polietileno e lavadas em água 

corrente. Após a lavagem as sementes foram armazenadas em local com 

circulação de ar e temperatura ambiente, após a secagem, por meio de 

contagem direta obteve-se o número de sementes por fruto. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco 

frutos por planta em cada bloco, sendo que cada bloco possuía três plantas, 

assim foram coletados frutos da planta central considerando a faixa de 1,25m 

para esquerda e 1,25m para a direita com espaçamento entre plantas de 2,5m, 

num total de 20 blocos de cada genótipo em estudo, perfazendo um total de 100 

frutos avaliados por genótipo. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e testados pelo teste 

F com 5% de significância. Os cálculos referentes às análises estatísticas foram 

executados utilizando-se do software estatístico Rbio (BHERING, 2017). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados observa-se que o maracujazeiro-azedo obteve 

219,81g para o peso dos frutos, e o cultivar FB 200, obteve peso de 238,73g. 

Para o parâmetro peso de frutos houve diferença estatística ao nível de 5% de 

probabilidade, segundo o teste de F, entre o maracujazeiro-azedo e FB 200. No 

entanto, não foi constatado diferença estatística, para o número de sementes 

para ambos genótipos (Tabela 1). 

Segundo Freitas et al. (2011) os frutos com média de peso acima de 180g 

são considerados de ótimo valor comercial para consumo in natura. Em trabalhos 

realizados por Santos et al. (2017) verificou-se que o maior valor de peso de 

frutos foi de 201,75g para o maracujazeiro-azedo. 

 



 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as características peso de frutos 

(g) e número de sementes dos frutos de maracujazeiro-azedo e FB 200. Jataí – 

GO, 2018 

Fonte de Variação Quadrados médios 

GL Peso de Frutos Número de 
Sementes 

Tratamento 1 38979* 164NS 
Resíduo 179 7746 15435 

CV (%)  39,16 54,68 
* Significativo à 5%; NS Não significativo à 5%. 

 

  Tais resultados demonstram que se implantados na região os dois 

cultivares poderão ser destinados tanto para o consumo in natura quanto para a 

indústria, pois devido ao peso possivelmente maior quantidade de polpa haverá 

nos frutos, sendo uma das características de maior interesse.  

Também é válido destacar o potencial e boa adaptação do cultivar FB 200 

na região, já que na literatura encontra-se dados inferiores, como observado por 

Coimbra et al. (2012) que em avaliação, obteve média total 109g para frutos do 

cultivar FB 200.  Quanto a média observada verificou-se para o maracujazeiro- 

azedo um total de 228,11 (sementes/frutos) e para o cultivar FB 200 a média de 

226,30 (sementes/frutos).  

O fato de não existir diferença estatística entre o número de sementes por 

frutos, possivelmente possa ter relação com as características arílicas das 

sementes quantificadas, assim como foi observado por Jesus et al. (2017) em 

trabalho realizado para avaliação da qualidade de frutos de maracujazeiro-azedo 

e maracujazeiro-doce, cuja sementes verificadas não se diferenciaram devido à 

presença de arilo numa mesma proporção. 

 

CONCLUSÃO 

 O número de sementes não influenciou no peso médio dos frutos.  

O cultivar FB 200 apresentou resultados promissores quanto a 

característica peso de frutos e número de sementes. 
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INTRODUÇÃO 

O setor rural é uma das atividades de maior índice com acidente no 

mundo, ao lado da construção civil e mineração (MAIA e RODRIGUES, 2012). 

Diante dos números assustadores de acidente de trabalho, ações de 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego no campo, fizeram com que 

se estabelecesse legislação específica para o meio rural, a NR 31. 

De acordo com a NR31 toda empresa que tem acima de 51 

funcionários, tem que ter pelo menos um técnico de segurança, a segurança 

do trabalho juntamente com a atuação do técnico de segurança é responsável 

por trazer ao trabalhador seguridade e bem estar em seu local de trabalho, o 

empregador precisa proporcionar ao seu empregado um ambiente com higiene 

e conforto, assim como também fazer avaliação dos riscos de acidentes e 

doenças relacionadas ao trabalho. (Brasil, 2005) 

A NR31 é a Norma Regulamentadora que se aplica a quaisquer 

atividade de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 

aquicultura, verificadas as formas de trabalho e emprego e o local das 

atividades. (BRASIL, 2005). 

 
BASE TEÓRICA 
 

Em 1943 o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, iniciou o 

processo de direitos trabalhistas individuais e coletivos com a criação da 

(Consolidação das Leis do Trabalho) CLT. Em 03 de Março de 2005, foi 

publicada a Portaria n°86, denominada Norma Regulamentadora de Segurança 



e Saúde no Trabalho, Agricultura, Silvicultura, Exploração Florestal e 

Aquicultura, conhecida como NR 31, concebida a partir da formação de uma 

comissão permanente com representação do Ministério do Trabalho 

Confederação Nacional da Agricultura e representação dos empregados. 

(Brasil, 2005) 

 
 
OBJETIVO 

    
Este trabalho tem por objetivo avaliar os riscos à segurança e saúde 

dos alunos, professores e técnicos ao exercer atividades nos setores 

zootécnicos da UFG (Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí). 

 

           MATERIAIS E METÓDOS 
 

Para avaliar e determinar os riscos à saúde e segurança dos alunos, 

professores e técnicos que desenvolvem suas atividades nos setores 

zootécnicos da UFG (Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí). O 

trabalho foi separado em duas partes: 1) reconhecimento de área analisando 

as condições do local considerando as instalações físicas, ambiente e 

condições de maquinas e equipamentos; 2) solicitado a um membro de cada 

setor zootécnico que respondesse um questionário. Os setores que foram 

avaliados foram: Confinamento, Ordenha, Fábrica de Ração, Setor de Caprinos 

e Ovinos e Laboratório de Aquicultura. O questionário aplicado foi elaborado 

para avaliação dos riscos ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, 

ergonômico e de acidente (ZOOCHIO, 2002).  

 
          RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

A partir de todas as observações, foram obtidos, como resultados das 

análises, os riscos ocupacionais presentes em cada setor zootécnico. De forma 

geral foram encontrados riscos ergonômicos, químicos, físicos, biológicos e de 

acidente. Será discutido a seguir cada setor separadamente. 

 



           Laboratório de Aquicultura 
 

O Laboratório de Aquicultura é o setor zootécnico responsável por 

realizar experimentos e projetos com espécies de peixes, é coordenado pelo 

Prof. Dr. Igo Guimarães. As atividades desempenhadas no setor são: manejo, 

pesagem de peixes, processamento de ração, trocas de filtro das caixas, 

manipulação de reagentes químicos, dentre outros.  

Foram identificados:  

1) Risco Físico: Excesso de Umidade Relativa do Ar; ruído contínuo 

provocado pelo soprador e bomba d´água e ruído intermitente provocado 

pela estufa; radiação transmitida pelo filtro que transmite raios UV (Ultra 

Violeta) utilizado na esterilização da água das caixas.  

2) Risco Químico: Manuseio de diversos tipos de produtos químicos; 

emanação de gases por volatização; utilização de solventes diariamente.  

3) Risco Biológico: Manuseio direto com os animais mortos, para realização 

de experimentos.  

4) Risco Ergonômico: Esforço físico pesado no desenvolvimento de algumas 

atividades; postura incorreta; trabalho excessivo em determinadas 

situações ocorridas pelo acaso como quando na falta de energia.  

5) Risco de acidentes: corredores estreitos com alguns obstáculos; produtos 

químicos guardados em local não adequado; transporte de produtos 

químicos feitos manualmente; equipamentos e tomadas sem identificação 

de voltagem; iluminação pouco adequada; casos de aparecimento de 

animais peçonhentos no setor. 

 
          Setor de Caprinos e Ovinos. 
           

                 Coordenado pela Prof. Dr. Roberta Assis o setor é composto por área 

de pastagem, aprisco e contêiner e as atividades são desempenhadas por um 

funcionário terceirizado e alunos estagiários. As atividades do setor se 

resumem em manejo completo que envolve: casqueamento, vacinação, 

alimentação, procedimentos de prevenção de doenças, troca de piquetes e 

apartação. 



 Os riscos detectados foram:  

1) Risco Físico: radiação transmitida pelo sol em atividades desempenhadas 

nos piquetes rotacionados e excesso de calor nas instalação.  

2) Risco Químico: não foi detectado nenhum tipo de risco químico no 

desenvolvimento das atividades.  

3) Risco Biológico: contaminação por Linfadenite Caseosa (Corynebacterium 

pseudotuberculosis), é uma zoonose e pode ser transmitida ao homem. 

Clostridiose: microrganismo que pode estar presente nas fezes do animal 

e contaminar o ambiente.  

4) Risco Ergonômico: trabalho monótono, posição inadequado ao fazer o 

casqueamento dos animais, excesso de função.  

5) Risco de Acidente: piso de chão batido desregular, tomadas e 

equipamentos sem identificação de voltagem, risco elétrico, aparecimento 

de animais peçonhentos. 

 
Setor de Fábrica de Ração 

 

                  A Fábrica de Ração é coordenada pela Prof. Dra. Ana Luísa de 

Castro, o setor é responsável pelo processamento de rações dos animais da 

fazenda escola da UFG.  

As analises que foram feitas no setor constataram:  

1) Risco Físico: ruído intermitente causado pelo triturador.  

2) Risco Químico: quantidade excessiva de poeira.  

3) Risco Biológico: aparecimento de fungos.  

4) Risco Ergonômico: esforço físico pesado, trabalho excessivo, trabalho 

monótono, excesso de responsabilidade.  

5) Risco de Acidente: escada de acesso ao deposito sem nenhuma proteção       

de apoio lateral, matérias primas armazenadas em local incorreto, 

manuseio do triturador. 

 

Setor de Ordenha 
 



O Setor de Ordenha está localizado na fazenda escola da UFG é 

coordenado pelo Prof. Dr. Edgar Collao. As atividades desenvolvidas envolvem: 

manejo de vacas em lactação e bezerros, processo de ordenha, alimentação 

dos animais e limpeza do local. 

Foram identificados: 

1) Risco Físico: ruído intermitente provocado pela ordenha mecânica.  

2) Risco Químico: materiais de limpeza composto por produtos químicos de 

desinfecção.  

3) Risco Biológico: vacinas com composição de microrganismos vivos.  

4) Risco Ergonômico: esforço físico pesado, transporte manual de peso, 

monotonia e repetitividade.  

5) Risco de Acidente: manejo com animais, aparecimento de animais 

peçonhentos. 

 
Setor de Bovino de Corte: Confinamento 

 

O Setor de Bovino de Corte é composto pelo confinamento e pastos 

onde são alojados os animais. O setor desenvolve projetos relacionados ao 

manejo de gado de corte a pasto e confinado. No confinamento os animais 

ficam em baias fechadas até atingir o peso de abate. O setor é composto por 

alunos participantes dos projetos e coordenado pela Prof. Dr. Adriana Bocchi. 

São desempenhadas atividades de manejo de animais, vacinação, pesagem, 

fornecimento de alimentos e descargas de ração, além da limpeza do local. 

Com base nas análises feitas no setor foram identificados: 

1) Risco Físico: excesso de calor no ambiente e radiação solar, uma vez que 

o curral de manejo não é coberto.  

2) Risco Químico: não foi detectado no local.  

3) Risco Biológico: a disponibilização de água não é tratada, vacinas com 

patógenos vivos.  

4) Risco Ergonômico: Esforço físico pesado constantemente e transporte 

manual de peso. Risco de Acidente: manejo direto com os animais, monta 

a cavalo e subida e descida de escadas no curral de manejo. 

            O ambiente de trabalho deve ser projetado pensando não só nas 

características técnicas relativas à construção, mas também nas atividades 



desempenhadas, no tempo de permanência e principalmente no trabalhador. 

Todo investimento com segurança reflete positivamente na qualidade de vida, 

consequentemente, na capacidade produtiva, além de evitar demais 

transtornos.  

Algumas medidas podem ser tomadas, de forma simples, sem 

necessidade de gastos, para evitar acidentes. O treinamento é umas das 

melhores formas de conscientização e conhecimento sobre os cuidados com a 

saúde e segurança no trabalho. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos mostram que há riscos ocupacionais em todos 

os setores zootécnicos. Com isso pode-se concluir que são necessárias ações 

para a redução dos riscos ocupacionais e monitoramento dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

Os frutos de Campomanesia pubescens além de serem base para 

alimentação humana, também são consumidos por mamíferos e pássaros. A 

espécie é indicada para uso em projetos de reflorestamento, sendo apropriada 

para recuperação de áreas degradadas. Dessa forma, é considerada de alto 

potencial para exploração (CAMPOS et al., 2014). 

No entanto, o consumo dos frutos da gabirobeira tem sido restrito por 

questão de predação por parte da fauna e pelo consumo indiscriminado da 

população local, tornando o uso desse recurso limitado, haja visto a ausência de 

domesticação da espécie, diminuindo tanto o potencial de conservação quanto  

de produção. 

 

BASE TEÓRICA 

No Brasil existem muitas espécies que possuem grande potencial 

produtivo, no entanto, por serem exploradas de forma exclusivamente 

extrativista e sem tecnologias que assegurem a colheita apropriada não tem sem 
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frutos comercializados em grande escala, o que leva a escassez desse recurso 

pelo uso indiscriminado  reduzindo a fonte de novas bases alimentares 

(HOMCZINSKI et al., 2017). 

Apesar da potencialidade da espécie, o cultivo comercial ainda não é 

praticado, existindo carência de informações sobre propagação e tratos culturais 

apropriados. O método mais utilizado é a propagação sexuada, porém, observa-

se grande desuniformidade entre os indivíduos gerados (VILLA et al.,2016). 

Uma das alternativas a esta técnica é a propagação vegetativa por 

estaquia, que possui como vantagem a combinação e fixação de genótipos, além 

de permitir a uniformidade populacional, podendo acelerar o processo de 

formação de raízes, (HARTMANN et al., 2011). 

O ácido indolbutírico é usado devido ao estímulo que fornece na produção 

de primórdios radiculares, a rápida resposta na formação de raízes e no reduzido 

tempo mantidas em viveiro (AMARAL et al., 2012). 

 

OBJETIVO 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade de utilização 

de estacas de Campomanesia pubescens tratadas com AIB. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Jatai que está 

localizado a latitude 17º 55’ sul e longitude 51º 43’ oeste. Segundo a classificação 

de Köppen, o clima da região é do tipo Aw megatérmico, com a estação seca 

definida de maio a setembro, e estação chuvosa de outubro a abril. A 

temperatura média é 23,3 °C e a média anual de pluviosidade é de 1541 mm. 

Os ramos de gabirobeira foram coletados em 12 de Agosto de 2017 na 

coleção do banco de germoplasma de Campomanesia spp. da UFJ. Foram 

utilizadas estacas lenhosas da espécie Campomanesia pubescens. Após a 

coleta, os ramos foram acondicionados em baldes contendo lamina de água pela 

metade, posteriormente foram levados para casa de vegetação. Os ramos foram 

segmentados em estacas de 15 cm de comprimento contendo um par de folhas 

na parte apical, com superfície reduzida pela metade, ainda forma selecionadas 

as estacas que apresentavam diâmetro médio de 6,50 ± 2,00 cm.   



O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 

5 tratamentos, 4 repetições e 8 estacas por parcela. Os tratamentos foram 

compostos pelas concentrações: 0, 2000, 4000, 6000 e 8000 mg.L-1 de Ácido 

Indolbutírico (AIB), as estacas foram imersas por 15 segundos na solução. 

Durante o período de avaliação foi feito acompanhamento da temperatura do 

substrato, Casa de Vegetação e das folhas das estacas, com auxílio de 

termômetro infravermelho InfraRed Thermometer - ICEL TD 961. 

Após tratamento com AIB foi feito o estaqueamento em bandejas de 

isopor (66 x 34 x 6 cm), com as bases perfuradas com 128 células contendo 

como substrato a areia lavada. Durante todo o período experimental foi utilizado 

o sistema de nebulização intermitente, com acionamento de um minuto a cada 

hora. Após 60 dias da instalação do experimento as estacas foram avaliadas, 

quanto a brotação, sobrevivência, porcentagem de enraizamento e porcentagem 

de calejamento. Os dados obtidos em função das diferentes concentrações de 

AIB foram submetidos à análise descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para o número de brotos, estacas vivas, estacas 

enraizadas e estacas com calos da espécie Campomanesia pubescens nas 

diferentes concentrações de ácido indolbutírico utilizadas podem ser observados 

na (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Dados observados de número de brotos, estacas vivas, estacas 

enraizadas e estacas com calo de Campomanesia pubescens, após 60 dias de 

avaliação em Jataí-GO, no ano de 2017. 

Doses Broto Estacas Vivas Estacas Enraizadas Estacas com Calo 

0 0 5 0 0 

2000 0 3 0 0 

4000 0 15 0 2 

6000 0 7 0 0 

8000 0 3 0 2 

 

Não foram observadas a emissão de brotos nas estacas nos tratamentos 



avaliados. Possivelmente a quantidade de reservas não foram suficientes para 

a produção das brotações. Gomes & Krinski et al. (2017) em trabalho com a 

propagação vegetativa de Piper umbellatum em função de substratos e 

comprimentos de estacas em casa de vegetação, relataram que  a presença de 

brotos em excesso podem afetar o enraizamentos de estacas adventícias. 

Verificou-se que a concentração de 4000 mg.L-1, promoveu o maior 

número de estacas vivas, onde observou-se a sobrevivência de 15 estacas. A 

concentração de 6000 mg.L-1 proporcionou o segundo maior número de estacas, 

sendo que se mantiveram vivas 7 estacas, seguido da testemunha e das 

concentrações de 2000 e 8000 mg.L-1 que tiveram 5, 3 e 3 estacas, 

respectivamente. 

Martins et al. (2015) em trabalho realizado com estaquia de 

Campomanesia adamantium em casa de vegetação, testando diferentes épocas, 

tipos de estacas e reguladores de crescimento no enraizamento, verificaram que 

apenas o tratamento de Aib na concentração de 2000 mg.L-1 promoveu o maior 

número de estacas lenhosas vivas. 

A presença de calos nas estacas avaliadas foi observada nos tratamentos 

de 4000 e 8000 mg.L-1, para cada uma das concentrações foram verificados a 

formação de 2 calos. Segundo Gomes & Krinski et al. (2017) os calos têm origem 

em centros meristemáticos, sendo células do tipo parenquimáticas e a sua 

formação independe do processo que leva a formação das raízes. 

Resultados semelhantes foram verificados por Pereira et al. (2017) 

propagando vegetativamente a espécie Campomanesia pubescens pelo método 

da estaquia em casa de vegetação na cidade de Jataí-Go, puderam concluir que 

as concentrações de 0, 800, 1600, 2400 e 3200 mg.L-1 não contribuíram na 

formação de calos nas estacas. 

 

CONCLUSÃO 

            Não houve formação de brotos nas estacas utilizadas, apesar da 

presença de calos não foi possível verificar a existência de estacas enraizadas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMARAL, G.C.; BRITO, L.P.S.; AVELINO, R.C.; JÚNIOR, J.V.S.; 
CAVALCANTE, M.Z.B.; CAVALCANTE, I.H.L. Produção de mudas de Duranta 



repens L. pelo processo de estaquia. Revista de Ciências Agrárias, v. 35, n. 1, 
p.134-142, 2012. 
 

CAMPOS, N.A.; PAIVA, R.; ARTHUR, M.A.S.; SILVA, L.C. Tipo de explante e 
constituição da cápsula na produção e armazenamento de unidades 
encapsuláveis de gabirobeira (Campomanesia pubescens). Plant cell culture & 
micropropagation. Lavras, v.10, n.1, p. 13-19, 2014. 
 
GOMES, E.N; KRINSKI, D. Propagação vegetativa de Piper umbellatum 
L.(Piperaceae) em função de substratos e comprimentos de estacas. Scientia 
Agraria, v. 17, n. 3, 2016. 
 
HARTMANN, H.T.; KESTER, D.E.; DAVIES JUNIOR, F.T.; GENEVE, R.L. Plant 
propagation: principles and practices. 8. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2011. 
915p. 
 

HOMCZINSKI, I.; FIGUEIREDO FILHO, A.; DE SOUSA RETSLAFF, F. A.; DIAS, 
A. N.; FIGUEIREDO, A. P. M.; CORRÊA, A. J. M.; LERNER, J. Biometric 
characterization of Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O. Berg. in an araucaria 
forest. Acta Biológica Catarinense, v. 4, n. 2, 2017. 
 
MARTINS, W. A.; MANTELLI, M.; SANTOS, S. C.; NETTO, A. P.; PINTO, 
F.  Estaquia e concentração de reguladores vegetais no enraizamento de 
Campomanesia adamantium. Revista de Ciências Agrárias, v. 38, n. 1, p. 58-
64, 2015.  
 
PEREIRA, L. D.; COSTA, M. L.; PINTO, J. F. N.; ASSUNÇÃO, H. F.; REIS, E. 
F.; SILVA, D. F. P. Propagação de gabirobeiras via estaquia associada ao ácido 
indolbutírico. Brazilian Journal of Sustainable Agriculture, v. 7, n. 1, 2017. 
 
VILLA, F.; PIVA, A. L.; MEZZALIRA, É. J.; SANTIN, A. Estaquia na propagação 
de espécies de fisális. Magistra, v. 28, n. 2, p. 185-193, 2017. 
 



USO DA METODOLOGIA QUECHERS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ATRAZINA 
EM URINA DE GESTANTES DA CIDADE DE JATAÍ-GO 1 

 

REIS¸ Juliana Morais 2; OKA, Leandro 3; FREITAS, Alisson Benite 4; NEBO, Liliane 
5; MACHADO , Monica Rodrigues Ferreira 6 ; FERREITA, Mariana da Silva7; 

MALAQUIAS, Karla Silva8  

 
Palavras-chave: Atrazina. Urina. QuEChERS. Gestante. Toxicidade. 

 
 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

A atrazina é um herbicida seletivo, de ação sistêmica. Este insumo é indicado 

para plantações de cana-de-açúcar, milho e sorgo, amplamente utilizada no Estado 

de Goiás. Tem classificação toxicológica III (AGRODEFESA, 2018), Tabela 1, 

podendo intoxicar seres vivos por meio de contato com a pele, inalação, ingestão 

direta ou indireta. Atrazina também apresenta adsorção moderada em matéria 

orgânica e argila o que possibilita que seus resíduos possivelmente contaminem o 

solo e o sistema hídrico da região onde foi aplicado (ALMEIDA, 2013). 

Tabela 1. Classificação toxicológicas dos defensivos agrícolas. 
 

 

 
Classe 

 
Toxicidade 

 
Cor 

indicativa 

DL50 Oral 
(mg/Kg) 

DL50 Dérmica 
(mg/Kg) 

CL50 

Inalatória 

Form. 

Liquida 

Form. 

Solida 

Form. 

Liquida 

Form. 

Solida 

(mg i. a./L 

ar/h) 

I 
Extremamente 

Tóxico 
Vermelha ≤ 20 ≤ 5 ≤ 40 ≤ 10 < 0,2 

II Altamente Tóxico Amarela 20- 200 5- 50 40- 400 
10- 

100 
0,2- 2,0 

III 
Medianamente 

Tóxico 
Azul 

200- 

2000 

50- 

500 

400- 

4000 

100- 

1000 
2,0- 20,0 

IV Pouco Tóxico Verde >2000 >500 >4000 >1000 >20,0 

Fonte: Portaria 03/92 - ANVISA 
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Este herbicida pode afetar a gestação de diferentes modos, alguns deles são: 

no tempo de gestação, aborto espontâneo, proporção sexual e diminuição da idade 

gestacional (ATSDR, 2006). Em um estudo feito com ratos foi possível, pela absorção 

da atrazina via trato gastrointestinal, determinar sua concentração através da urina e 

excreção fecal (ATSDR, 2006 et al EPA 2002). Em animais, ratos e porcos, foi 

comprovado que a atrazina causou efeitos neuroendócrinos e reprodutivos, levando a 

alterações no ciclo estral (ATSDR, 2006). 

Apesar da utilidade dos produtos fitossanitários no aumento da produção de 

alimentos, o uso extensivo e irresponsável destes nas etapas de produção, 

processamento, armazenamento, transporte e/ou comercialização dos produtos 

agrícolas podem levar a contaminação ambiental e a presença de resíduos nos 

alimentos (BRASIL, 1989). Em função da preocupação com a toxicidade dos produtos 

fitossanitários há uma estrita regulamentação para proteger consumidores, meio 

ambiente e os aplicadores des produtos. Assim, métodos analíticos confiáveis e 

precisos são essenciais para proteger a saúde humana e apoiar a conformidade e 

aplicação de leis e regulamentação realacionadas à segurança alimentar 

(RODRIGUES et al, 2016). 

Os primeiros métodos analíticos para análise de pesticidas foram 

desenvolvidos nos anos 1960, empregando uma extração inicial com acetona, 

seguida por etapas de particionamento após a adição de um solvente não polar e sal. 

Este método envolve o uso de vários solventes e etapas de limpeza. Mesmo sendo 

inicialmente promissoras, estas técnicas não tiveram sucesso no campo da análise 

dos defensivos por razões como: preço elevado, baixa confiabilidade dos 

instrumentos, incapacidade de extrair diferentes classes de defensivos em alimentos 

com a mesma eficiência, requerendo otimização separada para diferentes analitos. 

Mais tarde, uma simplificação bem-sucedida da tradicional extraçao por solvente foi 

apresentado por Lehotay e colaboradores, a metodologia recebeu o nome de 

QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Ruged and Saf). Neste tipo de análise 

estão envolvidas uma extração / partição simples usando acetonitrila e sais, seguida 

da limpeza dispersiva simples (PRESTES et al, 2009). 



3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo avaliar quanti e qualitativamente se nas amostras 

de urina da população de Jataí – GO contém o insumo agrícola Atrazina. Para 

extração do herbicida, será aplicada a metodologia analítica de multirresíduos 

empregando para extração pela metodologia QueChrERS seguido pela 

caracterização por Cromatografia Gasosa aliada à Espectrometria de Massas (CG- 

EM). 

 

 
4 METODOLOGIA 

 

Para determinar a presença de atrazina foram analisadas 53 amostras de urina 

da população de Jataí - GO cedidas pelo laboratório do Hospital das Clínicas Dr. 

Serafim de Carvalho. O método QueChrERS foi utilizado no preparo das amostras de 

urina e a atrazina caracterizada por CG-EM. Para o preparo das amostras pelo método 

foi utilizada uma alíquota de 10 mL de cada amostra de urina acrescida de 10mL de 

acetonitrila e 10mL de tampão acetado. O material resultante foi transferido para um 

tubo falcon de 50mL e agitado vigorosamente por 1min. À esta solução será 

adicionado: 10mL de Braine . O tubo falcon foi novamente agitado novamente por 

1min e levado a centrífuga com rotação de 3000rpm por 7min à 10°C. Para o clean 

up, foram transferidos 2mL do sobrenadante para um eppendorf e adicionado 50mmg 

do sorvente PSA (amina primária secundária), 50mg de C-18 e 250mg de sulfato de 

sódio anidro. A solução foi agitada por 1min e levada à centrífuga com rotação de 

3000rpm por 3min à 10°C. Para a análise por CG-EM, foram transferidos 500uL do 

sobrenadante para um vail submetido à cromatografia. Onde foi utilizado o 

cromatógrafo gasoso Perkin® modelo Clarus S8 acoplado a um espectrômetro de 

massas tipo triplo quadrupolo e ionização por impacto eletrônico de 70 eV. O aparelho 

é equipado com columa Optima-5® (250 µm diâmetro interno x 30 m comprimento). 

As condições de analise foram as seguintes: 

- temperatura do injetor: 290 ºC 
 

- temperatura inicial: de 160 ºC (hold 3min) 
 

- taxa de aquecimento 25°C/min 
 

- temperatura final: de 290 ºC (hold 7.5min). 



- Vazão do gás de arraste: 1mL/min 
 

Para a quantificação foram preparadas 5 soluções padrão de atrazina nas seguintes 

concentrações: 0,1ppm; 0,5ppm; 1ppm; 1,5ppm e 2,0ppm. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No início do trabalho foram desenvolvidas e otimizadas algumas condições 

analíticas para a metodologia QueChrERS, tais como: proporção de analito e solvente 

extrator e concentração mais adequada do tampão – controle do pH. Estes testes são 

primordiais para a otimização a fim de garantir que todo o analito fosse recuperado na 

fase orgânica. Assim, O emprego da técnica escolhida permitiu a análise da atrazina 

sem comprometer a qualidade da resposta do defensivo fitossanitário. 

As análises quanti e qualitativas foram processadas no modo de rastreamento 

de íons específicos (SIM), sendo monitorados o íon m/z = 200 para a atrazina, Figura 

1. Este modo de análise aumenta consideravelmente a sensibilidade do equipamento. 
 

Figura 1. Analise qualitativa de atrazina residual encontrada em 8 amostras de urina de gestantes na 

cidade de Jataí-GO, evidenciando a fragmentação do íon monitorado. 

 
 

Os limites de detecção e quantificação foram, respectivamente, ≤ 0,16 ppm e ≤ 

0,41 ppm. A análise qualitativa revelou a presença de atrazina em 37 das 53 amostras 

analisadas. 



As análises quantitativas estão em fase final de processamento estatístico, 

contudo já foi possível detectar em 5 das 37 amostras positivas para a atrazina, 

concentrações superior a do limite de ingestão diária aceitável que é de 0,01ppm, 

Figura 1. 

Pretende-se, como ensaio biológico, testar a atividade teratogênica da faixa de 

concentração encontrada nas amostras de urina em Zebrafish. Uma vez que, foram 

analisadas urinas de gestantes. 

 

 
6 CONCLUSÃO 

 

Como há relevante preocupação com a toxicidade dos residuos de produtos 

fitossanitários nos alimentos, o trabalho foi uma proposta de desenvolvimento de uma 

metodologia de extração a partir de matriz biológica – urina - confiável e precisa. Desta 

forma, será possível determinar quali e quantitativamente a presença do herbicida 

atrazina na urina de gestantes residentes na cidade de Jataí-GO. Como há uma estrita 

regulamentação para proteger consumidores, os dados obtidos com estas análises 

serão indicadores que apontarão o concentração residual encontrada está em 

conformidade com a regulamentação realacionada à segurança alimentar. Os 

resultados preliminares indicam que há presença de atrazina em 37 das 53 amostras 

analisadas. Sendo que destas em que o herbicida está presente, 5 estão acima do 

limite determinado pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento. 
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PRODUTIVIDADE E CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE MILHO SAFRINHA 
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INTRODUÇÃO 

Entende-se que o milho (Zea mays L.) cultivado após a colheita da safra e em 

condições de sequeiro, detêm o nome de Milho Safrinha. A partir da necessidade de 

diminuir o tempo de ociosidade da terra essa prática tem se tornado bastante comum, 

e com 7.664,7 mil hectares cultivados (CONAB, 2017) a região Centro-Oeste é a maior 

produtora de milho safrinha. A interferência de plantas daninhas nesse sistema pode 

ser um fator de grande relevância para baixa produtividade, isso porque competem 

com a cultura por água, luz, CO2 e nutrientes. Segundo Pitelli (1987), essas plantas 

são também chamadas de pioneiras por apresentarem normalmente rápido 

crescimento, produção de diásporas de alta resistência e longevidade que germinam 

de maneira descontínua, além de desenvolverem mecanismos que dão maior 

capacidade de sobrevivência. Por conta dessa interferência, a colheita pode ser 

prejudicada ocasionando baixa produtividade. 

 

BASE TEÓRICA 

Toda espécie indesejada que germine em áreas de utilidade humana pode ser 

chamada de planta daninha (Shaw, 1956). Segundo Blanc (1972) quanto maior a 

população de plantas daninhas, maior será também a competição por recursos será 

sofrida pela cultura, e Pitelli em 1987 diz que o grau de competição dessas 

comunidades infestante e as culturas se dá por fatores ligado a características das 

plantas daninhas, da cultura e do sistema que estão inseridos.  Sem dúvidas a 

competição é o dano direto mais conhecido nas culturas, porém a qualidade do 

produto sofre grandes riscos com longos períodos de convivência com a comunidade 
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infestante. Como dano indireto, Pitelli ainda acrescentou a importância das plantas 

daninhas como hospedeiras de nematóides, doenças e pragas.  

 

OBJETIVOS 

Diante disso fez-se necessário avaliar os efeitos da comunidade infestante no 

desempenho agronômico na cultura de milho safrinha.  

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Fazenda Santa Rosa do Rochedo, pertencente 

à Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, no município de Jataí – GO com 

as coordenadas: S 17º 55’ 30,7” e WO 51º 42’ 38,7”. O solo é caracterizado como 

Latossolo Vermelho distroférrico, de boa drenagem e textura argilosa. Com a 

precipitação pluviométrica anual de 1650 a 1800 milímetros e uma altitude ao redor 

de 670 metros, essa região passa por temperatura média em torno de 25ºC (Mariano 

& Scopel, 2001).  

A área experimental após sucessivos cultivos de culturas anuais foi mantida em 

pousio durante o período de safra com o objetivo de aumentar a infestação por plantas 

daninhas. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com três repetições. 

Cada parcela experimental foi composta por oito linhas de milho, semeada num 

espaçamento de 0,45m entrelinhas e com comprimento de seis metros. O 

experimento foi composto por 3 tratamentos: no limpo, no mato e com o controle de 

herbicida. 

No dia 04 de março de 2018 foi realizado o plantio da cultura de milho, nesse 

momento foi realizado uma adubação no sulco com a formulação 08-20-18 mais 

micronutrientes a 320 kg haˉ¹. Nos estágios fenológicos V3 e V4 foi realizada uma 

adubação de cobertura com 200 kg haˉ¹ de Uréia. E para manter a sanidade das 

plantas foram feitas nos estágios V4 e V8, duas aplicações respectivamente, de 

inseticidas e fungicidas.  

No dia 21 de março de 2018 e a cultura do milho com cinco folhas totalmente 

expandidas (V5), foi realizada a aplicação do herbicida com pulverizador de pesquisa 

customizado, à pressão constante (pressurizada por 𝐶𝑂2) de 210 kPa usando pontas 

TT 110 015. A taxa de aplicação foi de 150 L haˉ¹. No momento da aplicação, entre 

9h 30min e 11h 06min foram observadas as seguintes condições atmosféricas: 



umidade relativa do ar de 60%; temperatura média do ar de 30,1ºC; temperatura do 

solo a cinco centímetros de 29ºC; ventos intermitentes de até 1,8 m sˉ¹ e com 90% de 

cobertura por nuvens.  

De acordo com as médias diárias das condições climatológicas obtidas no 

INMET, estação de Jataí (Figura 1) foi verificado que durante o período do 

experimento o regime hídrico registrado foi de 444,1 milímetros. 

 

                                    Dias após a semeadura  

       Precipitação                            Temperatura máxima          - - - - - Temperatura mínima           

Figura 1. Médias diárias de temperatura máxima e temperatura mínima e acúmulo da 

precipitação pluviométrica, obtidas durante os meses de março a julho de 2018 na 

estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET de Jataí-GO. 

 

No final do ciclo da cultura em campo, foi realizado avaliação de Altura de 

Inserção de Espigas em 10 plantas tomadas aleatoriamente na área útil da parcela 

medindo o comprimento (cm) da base da planta até a inserção de sua espiga.  

Para os componentes de produção foram colhidas manualmente duas linhas 

de 4 metros na área útil de cada parcela. Para determinar o número de fileiras e 

números de grãos por fileira foram utilizadas 8 espigas tomadas aleatoriamente. A 

produtividade foi obtida por meio dos grãos colhidos, com o ajuste de umidade para 

13% e dados para kg haˉ¹. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, para 

comparação das médias utilizou-se do teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

                                                             



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos parâmetros avaliados na pesquisa são apresentados na 

Tabela1. A cultura de milho safrinha não sofreu interferência na presença ou ausência 

de plantas daninhas. Resultados semelhantes foram obtidos por Ferreira et al. (2017). 

Silva (2017) trabalhando com a interferência de plantas daninhas em milho safrinha 

não verificou diferenças significativas em números de fileiras por espiga, números de 

grãos por fileira e produtividade, o que reforça os resultados obtidos nesse 

experimento.  Nota-se também que o uso do herbicida no estágio V5 da cultura não 

afetou o desempenho da cultura. Vale ressaltar que para a manutenção da área é 

indispensável pelo menos o uso de um método de controle de plantas daninhas. 

 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância e dados médios inserção de espiga (AE), 

número de fileiras de grãos por espiga (NF), número de grãos por fileira por espiga 

(NG) e produtividade de grãos (P). Jataí, GO. 2018 

 

CONCLUSÃO 

O período de convivência com a comunidade infestante não interferiu nos 

componentes agronômicos da cultura de milho safrinha.  
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GIBERELINAS E CITOCININAS ALTERAM A MORFOANATOMIA DE 

VITROPLANTAS DE Dietes bicolor1 

 

SILVA, Lázara Aline Simões2; COSTA, Andrey de Oliveira3; SAMPAIO, Vitor 

Fernandes4; BORGES, Cássio do Prado5; ROCHA Diego Ismael6 

Palavras-chave: Cultivo in vitro. Moreia. Morfogênese. 

 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A ornamentação funcional se mostra como uma solução alternativa para o 

distanciamento do homem moderno para com a natureza atuando como uma nova 

opção para a otimização de espaços verdes em grandes centros urbanos, os quais 

se encontram cada vez mais reduzidos (ALENCAR & CARDOSO, 2015). O mercado 

de plantas ornamentais se consolidou como um dos principais segmentos do 

agronegócio e, dentro da prática de ornamentação e paisagismo externo, espécies 

de folhagens tem se destacado no mercado atual de ornamentais, dentre elas, 

Dietes bicolor (DEMATTÊ, 2001), popularmente conhecida como a moreia.  

D. bicolor é uma espécie de monocotiledônea, perene e rizomatosa (RUDALL, 

1983). A propagação dessa espécie ocorre pelo método vegetativo, por meio da 

repicagem das touças que se formam durante seu desenvolvimento vegetativo, visto 

que, essas plantas apresentam desenvolvimento vegetativo lento e baixa taxa de 

germinação. (KAMPF et al., 1995). Como alternativa, a determinação de protocolos 

específicos de germinação in vitro e micropropagação pode ser uma estratégia 

interessante para a propagação de espécies comerciais. No presente trabalho 

investigou-se a ação de giberelinas e citocininas no desenvolvimento de vitroplantas 

de D. bicolor. 
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A floricultura representa um segmento promissor do agronegócio 

contemporâneo. O setor de produtos ornamentais tem crescido nos últimos anos em 

todo o mundo, com potencial para expansão adicional. Nesse contexto, Dietes 

bicolor, popularmente conhecido como moreia, está gradualmente ocupando novas 

áreas e desfrutando de crescente popularidade em projetos paisagísticos do Brasil 

(JUNQUEIRA E PEETZ 2017). 

O avanço do setor de plantas ornamentais ocorre devido à constante 

incorporação de novas tecnologias de produção e logística e a aceitação de muitas 

espécies ornamentais tem sido reforçada pelos programas de melhoramento 

genético (JUNQUEIRA E PEETZ 2017). Assim, sistemas de propagação in vitro têm 

sido estabelecidos como ferramenta biotecnológica para reprodução, clonagem e 

multiplicação em larga escala de plantas ornamentais. O sucesso deste processo 

depende de alguns fatores, como tipo de explante e a suplementação exógena de 

fitorreguladores (DESCHAMPS, 1993 KOMALAVALLI & RAO, 2000, MORAIS, 2012). 

As citocininas e giberelinas se destacam como reguladores de crescimento 

atuantes em processos de propagação in vitro. As citocininas atuam estimulando o 

desenvolvimento e crescimento de brotações múltiplas e na diferenciação durante o 

desenvolvimento foliar de vitroplantas. Por sua vez a classe de giberelinas, são 

bastante utilizadas quando se tem o interesse de promover o alongamento da 

arquitetura foliar de vitroplantas, visto que meios nutritivos suplementados com 

classes de GAs proporcionam a proliferação e expansão celular. A compreensão de 

como esses fitorreguladores podem afetam o desenvolvimento de D. bicolor podem 

auxiliar no processo de estabelecimento de sistemas de regeneração in vitro para a 

espécie. 

 

3. OBJETIVO  

No presente estudo, investigou-se a ação de giberelinas e citocininas na 

germinação in vitro, desenvolvimento e anatomia de vitroplantas de Dietes bicolor, 

monocotiledônea de grande relevância no mercado ornamental. 

 

4. METODOLOGIA  

Sementes de D. bicolor foram lavadas em água corrente e submetidas a de-

sinfestação com solução de dióxido de cloro 1% por 5 min, álcool 70% por 5 min, 

hipoclorito de sódio por 30 min e finalizando com enxague utilizando água deioni-



 

zada autoclavada. Posteriormente, as sementes foram inoculadas em Água + 

Ágar e em meio MS suplementado com 1 e 2 mg.L-1 de ácido giberélico (GA) ou 1 

e 2 de 6- Benziladenina (BA). No tratamento controle não houve adição de fitorre-

guladores. 

Para analise anatômica, foram coletadas duas amostras de cada tratamento 

e fixadas em paraformaldeido 50% até as mesmas serem processadas conforme 

técnica usual de microscopia.  

O experimento obedeceu a um delineamento inteiramente casualizado. Para 

os parâmetros avaliados, todos os dados foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA) e as médias foram comparadas utilizando teste de Tukey a 5% de signi-

ficância. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O crescimento, arquitetura das plantas apresentaram alterações significativas 

em função dos tratamentos com os reguladores de crescimento. No meio 

suplementado com 2 mg.L-1 de GA, as vitroplantas apresentaram um aumento 

significativo no comprimento foliar e no número de folhas (Tabela 1). Porém, não 

foram observadas diferenças no comprimento radicular. A adição de BA no meio de 

cultura acarretou na ativação de gemas laterais alterando a arquitetura das 

vitroplantas. Em média, foram observadas cerca de 3 gemas ativas por 

repetição.  Porém, as vitroplantas apresentaram redução significativa de 

comprimento foliar e radicular (Tabela 1). Não foram observadas diferenças 

significativas em relação às concentrações de BA testadas. 

Tabela 1- Parâmetros de crescimento de vitroplantas de D. bicolor submetidas 

a diferentes tratamentos com reguladores de crescimento. 

 

 

 

Os tratamentos com citocininas e giberelinas também promoveram alterações 

Tratamentos Comprimento foliar Comprimento de raiz Comprimento total Nº de folhas Nº gemas

Água+Ágar 4.85
c

10.65
a

15.51
b

4.25
ab

1
b

MS0 14.16
b

11.75
a

25.92
a

5.57
ab

1
b

1 mg. L
-1

 BA 4.40
c

3.43
b

7.83
c

6.85
ab

2.85
a

2 mg. L
-1 

BA 3.09
c

3.03
b

6.13
c

5.8
b

3.2
a

1 mg. L
-1

 GA 16.79
ab

13.17
a

29.96
a

5.83
ab

1
b

2 mg. L
-1

 GA 17.14
a

13.03
a

30.17
a

8.5
a

1
b

Parametros de crescimento de vitroplantas



 

histológicas nas folhas de vitroplantas de D. bicolor. As folhas possuíam uma 

epiderme unisseriada e anfiestomática. O mesofilo era homogêneo constituído por 4-

5 camadas de células parenquimáticas. Os feixes vasculares eram do tipo colateral 

e idioblastos foram encontrados dispersos ao longo de todo mesofilo. Porém, a 

suplementação exógena de BA induziu aumento na espessura da lâmina foliar e 

maior diferenciação celular. O mesofilo era constituído por células parenquimáticas 

isodiamétricas. Em contrapartida, os tratamentos suplementados com GA 

apresentaram redução da espessura foliar, em relação ao tratamento sem 

fitorreguladores. O mesofilo era constituído por células parenquimáticas com formato 

retangular. Futuras análises serão realizadas a fim de quantificar as diferenças 

histológicas observadas. 

Após 60 dias cultivo, as vitroplantas obtidas em meio suplementado com BA 

foram subcultivadas em meio contendo 1 mg.L-1 de GA por 30 dias para o 

alongamento das multibrotações. As plantas regeneradas foram mantidas em casa 

de vegetação para aclimatização.  

 

6. CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram que a alteração das 

concentrações endógenas de citocinina e giberelina foram capazes de modificar o 

padrão e a estrutura de vitroplantas de D. bicolor. Acreditamos que essas informa-

ções contribuirão para a maior compreensão da importância dos fitorreguladores 

no desenvolvimento vegetal, bem como, no processo de micropropagação dessa 

importante espécie ornamental. 
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POTENCIAL ANTIMICROBIANO E QUANTIFICAÇÃO DE FENÓIS E 

FLAVONOIDES TOTAIS DE ESPÉCIES DO CERRADO 

BARBIERI, Hellen Bertoletti1; SILVA, Rafael Severino2; BARBOSA, Júlio Cesar 

Jeronimo3; SILVA, Flavio Barbosa4; MOREIRA, Cecília Nunes5; MALAQUIAS, Karla 

Silva6; NEBO, Liliane7. 

Palavras-chave: Atividade antimicrobiana. Espécies do cerrado. Escherichia Coli. 

Flavonoides. Fenóis. 

INTRODUÇÃO 

Desde o início da história da humanidade, as plantas são utilizadas como 

fontes de alimentos e medicamento. Neste contexto, os produtos naturais e seus 

derivados vem contribuindo, significativamente para a descoberta e desenvolvimento 

de novos medicamentos. (COSTA, et al; 2017, NEWMAN, et al; 2016).  

No Brasil, a sua diversidade de clima e solo proporcionam uma ampla 

variedade de espécies vegetais. O Cerrado brasileiro por exemplo, apresenta uma 

grande diversidade de espécies de plantas, estimada em aproximadamente sete mil 

espécies, compondo este cenário. Isso ocasiona um grande interesse em estudos 

com plantas desse bioma. Dentre as espécies já conhecidas do cerrado, destacam-

se Anacardium humile, Caryocar brasiliense, Siparuna guianesis e Serjania lethalis. 

A. humile, conhecida popularmente como cajuzinho-do-cerrado, apresentou 

em diversos estudos grande potencial antifúngico, anti-rotavirus, antidiarreico, anti-

inflamatório e hipoglicemiante. Já a C. brasiliense, conhecida popularmente como 

pequi, possui alta atividade antioxidante, anti-hipertensiva, anti-demência, entre 

outras. Além disso, estudos apontam essa espécie para o tratamento de doenças 

cardiovasculares. (PORTO, et al., 2008, LEMES, et al., 2017, NETO; 2017) 



S. lethalis é conhecida popularmente como mata-fome e apresentou atividade 

narcótica, hemolítica, anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana, entre outras. E a 

espécie S. guianensis, conhecida popularmente como negramina, folha-santa ou 

marinheiro, apresentou em diversos estudos, atividade antioxidante, antibacteriana, 

antifúngica, inseticida e repelente. (PEREIRA; 2013, MELO; 2017) 

Nos últimos anos, diversas espécies de bactérias têm apresentado resistência 

a agentes antimicrobianos, como a Escherichia coli e a Salmonella. Nesse sentido, 

os produtos naturais vêm sendo uma forma alternativa para o controle da 

proliferação de bactérias patogênicas devido a produção de uma grande diversidade  

de metabólitos secundários. (MENDONÇA, et al; 2018, ELISHA; et al; 2017) 

OBJETIVO 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana dos 

extratos e frações de Anacardium humile e Serjania lethalis frente à bactéria E. coli, 

bem como, realizar a quantificação de fenóis e flavonoides totais nos extratos e 

frações de A. humile, S. lethalis, S. guianensis e C. brasiliense. 

METODOLOGIA 

Para a quantificação de fenóis totais, a curva de calibração foi construída 

através de diluições sequenciais de 500-15 ug/mL (n=3) de uma solução padrão de 

ácido gálico. As amostras (n=3) foram preparadas através da adição de 100 uL de 

solução do extrato ou fração com concentração de 250 ug/mL, 500 uL de ácido folin, 

6,4 mL de água destila e 2 mL de solução de Na2CO3 15%. O controle foi realizado 

conforme metodologia descrita, sem a adição do extrato e/ou fração. As amostras 

foram colocadas em frascos recobertos por papel alumínio e mantidas no escuro por 

duas horas. A análise foi realizada em um equipamento espectrofotométrico no 

comprimento de onda de 760 nm. 

Para a quantificação de flavonoides, a curva de calibração foi construída 

através de diluições sequenciais de 250-15 ug/mL (n=3) de uma solução padrão de 

quercetina e as amostras (n=3) foram preparadas através da adição de 500 uL de 

solução do extrato ou fração com concentração de 250 ug/mL, 1,5 mL de metanol, 

100 uL de acetato de potássio 1 mol/L, 2,4 mL de água destilada e 500 uL de 

solução de AlCl3 10%. O controle foi realizado conforme metodologia descrita, sem a 



adição do extrato e/ou fração. As amostras foram colocadas em frascos recobertos 

por papel alumínio e mantidas no escuro por trinta minutos. A análise foi realizada 

em um equipamento espectrofotométrico no comprimento de onda de 415 nm. 

Para a avaliação antimicrobiana das espécies frente à bactéria E. coli, os 

ensaios antimicrobianos foram realizados em três meios de cultivo bacteriano (BHI, 

MacConkey e Mueller Hinton) em tubos de ensaio, em placas de Petri e em placas 

de difusão. A partir de uma solução de extrato e/ou fração (10mg/mL) em DMSO,  

realizou-se diluições de 10-2 a 10-5. A leitura de todos os testes antimicrobianos foi 

realizada após 24 horas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presença, principalmente, de compostos fenólicos e flavonoides está 

diretamente relacionada com a resposta positiva de algumas plantas na inibição da 

proliferação de bactérias, ou no potencial anti-helmintico ou dentre outras atividades 

biológicas. 

A curva de calibração para a quantificação de compostos fenólicos foi obtida 

através de diluições sequenciais (500-15 ug/mL) de três diferentes soluções padrões 

de ácido gálico. A curva obtida é apresentada a seguir: 

 

Figura 1. Curva de calibração de compostos fenólicos, utilizando soluções diluídas de ácido gálico 

como padrão. 

Como pode ser observado na Figura 1, a equação da reta que foi obtida é 

apresentada a seguir: 

y = 0,0012x + 0,0408 
R² = 0,9971 
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𝑦 = 0,0012𝑥 + 0,0408 (1) 

Através da Equação 1, foi possível obter a concentração de fenóis totais, em 

mg/equivalente de ácido gálico (EAG)/g de amostra, presente em todas as amostras 

analisadas. A amostra que apresentou maior concentração de fenóis totais foi o 

extrato hidroetanólico das folhas de C. brasiliense, com uma concentração de 136,0 

mg de EAG/g de amostra, o que está diretamente relacionado com a atividade anti-

inflamatória apresentada por essa espécie em diversos estudos já realizados. 

A curva de calibração para a quantificação dos flavonoides foi obtida através 

de diluições sequenciais (250-15 ug/mL) de três diferentes soluções padrões de 

quercetina. A curva obtida é apresentada a seguir: 

 

Figura 2. Curva de calibração de flavonoides, utilizando soluções diluídas de quercetina como 

padrão. 

Conforme pode ser observado na Figura 2, a equação da reta obtida é indica 

abaixo: 

𝑦 = 0,008𝑥 + 0,0963 (2) 

Através da Equação 2, foi possível calcular a concentração de flavonoides, 

em mg de equivalente de quercetina (EQ)/g de amostra, presentes em todas as 

amostras analisadas. A única amostra que foi detectada concentrações significativas 

de flavonoides foi a fração acetato de etila das folhas de A. humile, com 

concentração igual a 3,087 mg de EQ/g de amostra, a qual apresentou a segunda 

maior concentração de fenóis totais, com concentração de 88,5 mg de EAG/g de 

amostra. Isso está diretamente relacionado com as atividades antifúngicas, anti-
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rotavirus, antidiarreica, anti-inflamatória, hipoglicemiante apresentada por esta 

espécie em diversos estudos realizados. 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada através da análise de 

turvação das soluções presentes nos tubos de ensaio ou por meio da alteração da 

coloração do meio MacConkey presente em placas de Petri com as frações das 

espécies A. humile e S. lethalis.  Para que não houvesse um falso resultado positivo, 

todos os solventes orgânicos utilizados para a preparação dos extratos foram 

avaliados, os quais não apresentaram atividade inibitória em nenhuma das diluições 

analisadas (10-2-10-5). 

Após avaliação, nenhuma das amostras apresentaram resultados positivos 

sobre E. coli. Na Figura 3, são apresentados os resultados obtidos na análise nas 

placas de difusão para as frações acetato das folhas de A. humile e S. lethalis. 

 

Figura 3. Teste em placa de difusão das frações acetato das folhas de A. humile (a) e de S. lethalis 

(b) nas concentrações de 10 mg/mL. 

CONCLUSÃO 

Portanto, os resultados até o momento, apontaram que as frações acetato 

das folhas de A. humile e S. lethalis não apresentaram potencial antimicrobiano 

frente à bactéria E. coli. 

No estudo do teor de compostos fenólicos totais e flavonoides totais, verificou-

se que o extrato hidroetanólico das folhas de C. brasiliense obteve-se a maior 

concentração de compostos fenólicos, seguido da fração acetato de etila das folhas 

de A. humile, a qual apresentou a maior concentração de flavonoides totais.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil se destaca como o segundo maior produtor de soja do mundo e há 

a expectativa de que safra 2018/2019 o Brasil ultrapasse a produção dos Estados 

Unidos, tornando-se o maior produtor mundial de soja. Sabe-se que os defensivos 

agrícolas são importantes para que a cultura da soja seja economicamente viável, 

uma vez que as pragas ganharam maior importância em decorrência da maior 

produtividade alcançada nos últimos anos. Em contrapartida, deseja-se reduzir o 

uso de produtos fitossanitários, sabendo que existem riscos ao meio ambiente 

inerentes à sua utilização, como o desaparecimento de inimigos naturais, redução 

da biodiversidade, contaminação de água e de alimentos e a seleção de 

indivíduos resistentes aos mecanismos de ação. Uma alternativa ao uso dos 

produtos fitossanitários tradicionais é o controle biológico. Neste trabalho foi 

avaliado a eficiência de bactérias benéficas, reconhecidas como agentes de 

controle biológico de pragas agrícolas, multiplicadas no sistema “on farm”, no 

controle da Ferrugem-asiática na cultura da soja. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O controle biológico consiste na redução da soma de inóculo ou das 

atividades determinantes da doença, provocada por um patógeno, realizada por 
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um ou mais organismos que não o homem (Cook & Baker, 1983). Há diversos 

relatos da atividade de microrganismos que promovem o controle biológico de 

agentes causais de doenças de plantas, a grande maioria, contudo, em condições 

controladas de laboratório. Poucos são os exemplos de viabilidade técnica do 

emprego no campo. MEDICE (2007) observou que B. subtilis promoveu controle 

da Ferrugem asiática em condições de casa de vegetação e em exames 

complementeres de microscopia eletrônica de varredura, observou a ausência de 

germinação e murcha dos urediniósporos nos tratamentos com B. subtilis, em 

relação a testemunha que emitiu tubos germinativos. De acordo DORIGHELLO 

(2013), isolados de B. subtilis QST 713 e B. pumilus inibiram completamente a 

germinação de uredósporos de P. pachyrhizi em condições controladas. 

WAGACHA et al. (2007) observou a eficiência de antibióticos produzidos por 

bactérias do gênero Bacillus CA5, na infecção da ferrugem do feijoeiro (Uromyces 

appendiculattus) e na capacidade de translocação na planta do feijoeiro, 

demonstrando que os antibióticos produzidos transcolaram da face adaxial para 

face abaxial das folhas e entre os folíolos de cada folha trifoliolada, porém não 

transcolam entre trifólios. BETTIOL et al. (1992) observaram em condições 

controladas, que isolados de B. subtilis inibiram a germinação de urediniósporos 

de Hemileia vastatrix, agente causal da ferrugem do cafeeiro. Avaliaram ainda o 

efeito de B. subtilis sobre a infecção de H. vastatrix em discos de folha e 

observaram que o controle foi efetivo apenas quando B. subtilis foi pulverizado 24 

horas antes da inoculação dos urediniósporos de H. vastatrix. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia das bactérias Bacillus subtillis 

QST 713 e Bacillus pumilus QST 2808, multiplicadas no sistema “On Farm” no 

controle da Ferrugem-asiática (Phakopsora pachyrhizi) na cultura da soja. 

 

4 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no campo experimental da Fazenda Escola da 

Regional Jataí da UFG. O plantio realizado no dia 26 de novembro de 2016, 



utilizando a variedade de 7739 INTACTA RR2 PRO com adubação a lanço de 400 

Kg/ha-1 de NPK (05-25-25).  

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 4 

repetições. Cada parcela experimental foi composta por 5 linhas de seis metros de 

comprimento, com espaçamento de 0,45 metros entre linhas. A área útil para 

coleta de dados foi de 3 linhas centrais da parcela, descontando 0,5 metros de 

cada extremidade. 

As bactérias foram multiplicadas no sistema “On Farm”. a partir do produto 

comercial Serenade® (Bacillus subtillis QST 713) e de a partir de Sonata® (Bacillus 

pumilus). Utilizou-se um tanque fermentador de inox, ventilado e auto circulante. O 

processo iniciou-se a partir da dissolução de uma pastilha de cloro para 

esterilização, deixando o sistema circulando durante 15 minutos. Após a limpeza, 

foi necessário 3 enxágues para eliminar o restante do cloro. A água utilizada em 

todas as fases do processo foi obtida por meio de poço artesiano. Após a 

lavagem, o tanque foi preenchido com 50 litros de água e dissolvido 1 Kg de 

açúcar comum. Após a dissolução do açúcar, foi adicionado 1,5 Kg de substrato 

para multiplicação seguido de 0,2 litros de antiespumante e inóculo. Durante a 

multiplicação utilizou-se tanto para Bacillus subtilis quanto para Bacillus pumilus, 

0,5 litros de produto comercial. Após a inoculação, o restante do tanque foi 

preenchido com água, totalizando 100 litros. Após 24 horas o produto foi retirado e 

refrigerado. 

Os tratamentos consistiram de diferentes combinações de pulverizações 

com B. subtillis e B. pumilus isolados e em mistura com fungicida convencional, 

totalizando oito tratamentos, sendo uma testemunha absoluta e outro apenas com 

aplicações de produtos de base biológica. Os demais tratamentos foram 

associações de fungicidas químicos com fungicidas biológicos ou apenas 

fungicidas químicos. Os tratamentos foram aplicados via foliar, por meio de 

pulverizador costal pressurizado por CO2, com uma barra de dois metros de 

comprimento e quatro bicos de pulverização, com pontas modelo jato leque XR 

11002, pressão de serviço de três bar e volume de calda de 200 L ha-1. 



O índice de área foliar (IAF) foi obtido por meio do ceptômetro (Ligth 

Interception–ACCUPar–DECAGON), quando as plantas atingiram os estádios 

fenológicos R5 e R7 de desenvolvimento. Para quantificação da doença 

(porcentagem da área foliar tomada por lesões) foram coletados, em cada data de 

avaliação, 4 folíolos do terço inferior, médio e superior de plantas escolhidas 

aleatoriamente dentro da área útil de cada parcela e a severidade foi estimada em 

cada folíolo por meio da escala diagramática proposta por Godoy et al. (2006). 

Com os dados de severidade de cada data de avaliação foi calculada a área 

abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) pelo método da integração 

trapezoidal. 

O experimento foi colhido manualmente e a produtividade foi obtida por 

meio da pesagem dos grãos provenientes da área útil de cada parcela 

experimental. A massa de mil grãos foi obtida de acordo com as Regras para 

Análise de Sementes (Brasil, 2009).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ocorrência de Ferrugem asiática teve início quando as plantas da área 

experimental se encontravam no estádio R5 de desenvolvimento. Houve 

crescimento epidêmico explosivo da ferrugem-asiática no tratamento sem 

pulverização (testemunha). A análise da área abaixo da curva de progresso da 

doença (AACPD) demonstrou que nos tratamentos em que houve a pulverização 

de fungicidas convencionais, isolados ou em associação com fungicida protetor e 

com bactérias Bacillus subtilis e Bacillus pumilus, houve redução significativa da 

Ferrugem-asiática em comparação com à testemunha e o tratamento com 

aplicação apenas com B subtilis e B. pumilus. 

Com relação ao índice de área foliar índice de área foliar (IAF) observou-se 

que a testemunha e o tratamento com B. subtillis e B. pumilus apresentaram 

valores significativamente inferiores de IAF em relação aos demais tratamentos, 

ou seja, maior desfolha em relação aos tratamentos que envolveram o uso de 



fungicidas convencionais isolados ou em mistura com os dois agentes de controle 

microbiológico.  

A menor AACPD e o maior IAF observados nos tratamentos com fungicidas 

convencionais isolados ou em mistura com B. subtilis e B. pumilus tiveram reflexo 

na produtividade e na massa de mil grãos, cujas médias foram significativamente 

superiores à testemunha sem pulverização e ao tratamento apenas com B. subtilis 

e B. pumilus. 

Nas condições em que o presente trabalho foi conduzido, não foi observada 

eficácia de B. subtilis e B. pumilus no controle biológico da Ferrugem-asiática da 

cultura da soja. De acordo com PHAE e SODHA (1991) e OHNO et al. (1995), as 

características de cada meio, tais como temperatura e aeração, podem influenciar 

nos metabólitos produzidos e nas concentrações dos metabólitos. No presente 

trabalho, após a multiplicação de B subtillis e B. pumilus no sistema “On Farm”, 

não foi realizado análises do produto para certificação de sua qualidade. Apesar 

da multiplicação “On Farm” apresentar concentrações semelhantes aos produtos 

comerciais, não foi mensurado a viabilidade das bactérias reproduzidas no 

sistema no que tange a qualidade e concentração dos metabólitos responsáveis 

pela inibição da germinação de esporos de P. pachyrhizi. 

 

6 CONCLUSÕES 

 As aplicações de bactérias para o controle de Ferrugem Asiática não 

reduziram a severidade da doença e não promoveram maior produtividade 

em relação a testemunha. 

 A associação de bactérias à fungicidas químicos não apresentou melhor 

controle da Ferrugem asiática ou maior produtividade em relação aos 

fungicidas convencionais isolados. 
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Promoção de Saúde. 

INTRODUÇÃO 

A saúde pública é dividida em níveis de atenção, atualmente em nível 

Primário, Secundário e Terciário, com alguns hospitais já se enquadrando como de 

nível Quaternário. Tem como escopo prevenir, diagnosticar e tratar doenças e 

incapacidades, desenvolver a saúde física e mental dos indivíduos, aumentando o 

tempo estimado de vida, trabalhando com educação, organização de seus serviços, 

bem como o controle de infecções, administração de vacinas, estratégias que 

melhorem a promoção de saúde individual e da comunidade, com propostas de 

assistência integral a saúde da família (CARLOS NETO, DENDASCK, OLIVEIRA, 

2016). 

O Sistema Único de Saúde – SUS foi criado pela Lei Orgânica de Saúde n° 

8080/90 e tem como objetivo a prestação de saúde pública, como a atenção primária 

com foco na promoção, prevenção e educação em saúde. Com o propósito de ampliar 

a abrangência e a meta das ações da Atenção Primária, o Ministério da Saúde, em 

2008, criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os profissionais que 

integram este núcleo são psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, profissional da educação física, nutricionista, terapeuta ocupacional, 

ginecologista, homeopata, acupunturista, pediatra e psiquiatra (ELLERY; PONTES, 

LOYOLA, 2013). 

No Brasil, existem 14 áreas de nível superior reconhecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde que compõem esse setor: Biomedicina, Biologia, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

As entidades de classe vêm empreendendo esforços para garantir a inserção de 

categorias na Estratégia da Saúde da Família, por ser o campo comum, o espaço do 



 

compartilhamento, da socialização de práticas e saberes entre os diversos 

profissionais que integram a atenção primária à saúde (ELLERY; PONTES, 

LOYOLA, 2013). 

O fisioterapeuta compõe a equipe multidisciplnar nos programas de saúde 

pública, pois de acordo com a literatura, é considerado um profissional generalista, 

sendo capaz de atuar em todos os níveis de atenção á saúde, em programas de 

prevenção e promoção de saúde. Assim sendo, ele tem autonomia para avaliar 

pacientes, estabelecer diagnósticos fisioterapêuticos, programar as ações 

preventivas, emitir laudos, além de educação em saúde (MAIA, et al., 2015). 

A fisioterapia tem conquistado mais espaço na saúde coletiva através de leis e 

regulamentos que garantam a implantação desses profissionais no SUS. Cavalcante 

e colaboradores (2017) considera muito importante para a profissão a escolha de 

estratégias para convencimento dos seus próprios pares, da sociedade e do Estado 

quanto à sua utilidade, necessidade de sua existência. Para impulsionar o papel e 

atuação do fisioterapeuta nas esferas básicas da saúde, o objetivo deste estudo é 

discutir a atuação e a inserção da fisioterapia na promoção de saúde na rede 

pública. 

BASE TEÓRICA 

A saúde no Brasil é garantida pelo poder público, como um direito de todos e 

dever do Estado executá-la, de forma igualitária e integral. A base do SUS é a 

promoção da saúde, constituída por normas de proteção e recuperação dos 

indivíduos, visando oferecer serviços de qualidade (BIANA, et al., 2014). 

É na Atenção Básica que ocorre o primeiro contato com a comunidade, a 

chamada Atenção Primária. Nesse contexto, ela representa a coordenação dos 

serviços de saúde, no âmbito ambulatorial e médico (BIANA, et al., 2014). 

Com base nesses critérios, em 2008 o Ministério da Saúde por meio da 

Portaria Ministerial n° 154/2008, desenvolveu o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

– NASF que surge como uma ferramenta para mudar as práticas profissionais e dar 

suporte ao PSF (BIANA, et al., 2014). Voltada para ampliar as ações da atenção 

básica, humanizar e melhorar o acolhimento da saúde coletiva em conjunto com as 

outras equipes que tem um só propósito: melhorar a qualidade da oferta de seus 

serviços (SOUZA, et al., 2013). 

O fisioterapeuta está inserido conforme a necessidade local. Porém se 

depara com grandes desafios, pois sua origem mundialmente (no final do século XIX) 



 

voltada principalmente para a reabilitação começa a desenvolver de forma lenta, uma 

visão mais humanista (ALMEIDA, MARTINS, ESCALDA, 2014). A fisioterapia foi 

estabelecida no Brasil como profissão de nível superior no ano de 1969, quando foi 

publicado o Decreto-Lei n° 938/692. Antes disso, ela atuava como nível técnico, com a 

função de recuperar pessoas lesionadas, principalmente no pós-guerra (BISPO 

JÚNIOR, 2010). 

No SUS, as diferentes demandas obrigam os fisioterapeutas sair desse 

modelo reabilitador e produzir novas práticas de prevenção e promoção de saúde 

(BIANA, et al, 2014). Assim como também exerce função em outros setores, no 

nível secundário voltado para oferecer serviço mais especializado e nível terciário 

atribuído á reabilitação do paciente, pois os fisioterapeutas têm capacidades 

múltiplas (MAIA, et al., 2014). Não realizando só a atenção ao indivíduo com a 

sequela instalada, rompendo as barreiras do biológico-curativo e partindo assim 

para a nova organização dos serviços de saúde (BISPO JUNIOR, 2010). 

Entre as atribuições dos fisioterapeutas, principalmente no NASF, é a 

educação em saúde, atendimento domiciliar, atividades interdisciplinares, em 

grupo, individuais e aos cuidadores, e também o acolhimento (LEAL, SANTOS, 

LEITE, 2015). Realizam intervenções educacionais e abordagem cinética funcional 

de patologias ou danos que podem ser temporários ou permanentes, propondo 

mudanças nos hábitos de vida, evitando que o quadro se agrave (MAIA, et al., 

2014).  

De acordo com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -

COFFITO, a fisioterapia é uma ciência que estuda, previne e trata os problemas 

cinéticos funcionais causados por algum trauma, lesão, patologias adquiridas ou 

alteração genética. Possui habilidades para atuar tanto na atenção básica, como na 

prevenção e promoção da saúde em diferentes grupos (COFFITO). 

Além disso, melhora a função motora, promove controle da dor, desenvolve 

resistência e relaxamento muscular, aumenta a flexibilidade e melhora a qualidade 

de vida dos indivíduos. Reduz agravos, atua no acolhimento, educação e 

reabilitação, proporcionando a assistência individual e coletiva, visando a melhora 

das funções corporais, desenvolvendo a motricidade. Possui conhecimento 

generalista e promove saúde em todos os níveis (LEAL, SANTOS, LEITE, 2015). 

O COFFITO descreve o número de fisioterapeutas cadastrados até dia 31 de 

julho de 2017, que era de 243.644, e de terapeutas ocupacionais 18.852, totalizando 



 

262.496 profissionais registrados. Em 2012, o NASF apresentou cerca de 87,4% dos 

fisioterapeutas atuando (BIANA, et al., 2014). 

Assim sendo, a partir do ano de 2001, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), instalou as Diretrizes Curriculares Nacionais, visando a formação de 

profissionais da saúde com olhar voltado para o SUS. E em 2002, o curso de 

Fisioterapia determinou que os alunos desenvolvessem a visão voltada para o caráter 

social, porém há ainda maior ênfase nas disciplinas biomédicas com perfil curativo-

reabilitador-privatista com pouco aspecto integralista (ALMEIDA, MARTINS, 

ESCALDA, 2014). 

Estudos afirmam que desde a formação do indivíduo é necessário que haja o 

princípio da integralidade, baseada na visão do paciente como um todo e não 

somente características, modo de vida, necessidades de cada um e sair da forte 

tendência ao uso do ambiente hospitalar como prioridade (ALMEIDA, MARTINS, 

ESCALDA, 2014). 

Para assegurar a atuação profissional, a lei n° 8.080 de 19 de setembro de 

1990, prevê que a fisioterapia realize atendimento no SUS. Em 2013, foi criado o 

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) pela portaria n° 963, onde o fisioterapeuta atua 

como profissional para promoção de saúde (LEAL, SANTOS, LEITE, 2015). 

A LEI N.º 4.261-A, de 2004, O Congresso Nacional decreta no artigo 1° que 

oa profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, integrem o Programa Saúde da 

Família (PSF), no SUS, e que cabe ao gestor de cada esfera do governo organizar 

de que forma eles se inserem e participam, de acordo com as necessidades da 

população (Coordenação de Comissões Permanentes – DECOM, 2004). 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo discutir o papel e a inserção do fisioterapeuta 

na saúde pública no Brasil. 

METODOLOGIA 

Revisão integrativa onde as seguintes etapas foram percorridas: 

estabelecimento da hipótese e objetivos; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das informações a serem 

extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão e 

apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na apresentação da revisão. 

A questão norteadora da pesquisa foi: conhecer o papel e a inserção do 

fisioterapeuta na saúde pública e no SUS. Para a seleção dos artigos foram 



 

utilizadas as bases de dados, a saber: SCIELO, Google Acadêmico e LILACS, sites 

de órgãos, no mês de agosto a setembro de 2018. Como critérios de inclusão foram 

artigos publicados no período de 2010 á 2018, que abordavam o tema escolhido, e 

como critérios de exclusão, artigos com mais de oito anos de publicação e que não 

se enquadravam no tema.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O SUS propõe atendimento integral, preocupando-se não somente com a 

saúde individual e coletiva, mas com intuito de gerar bem-estar e direito á saúde 

completa (MAIA, et al., 2015). A fisioterapia está assegurada no atendimento no 

SUS por leis que regulamentam a profissão (BIANA, et al., 2014). Tem papel 

importante em conjunto com a equipe, porque apresenta conhecimento prévio, 

habilidades, atende em todos os níveis de atenção á saúde, além de realizar a 

promoção de saúde, avaliação, decidir diagnósticos e realizar ações preventivas. 

Por isso percebe-se que a presença do fisioterapeuta na saúde pública é muito 

importante, pois se pode afirmar que a saúde funcional é primordial (MAIA, et al., 

2015).   

De acordo com Maia e colaboradores (2015), a dificuldade encontrada em 

inserir esses profissionais na saúde pública, é relacionada ao seu histórico mais 

curativista, reabilitador, que tem passado por mudanças, mesmo que lentas, 

principalmente na formação acadêmica. 

O objetivo da fisioterapia continuará sendo o movimento humano, porém a 

partir das novas características da saúde, sua atuação busca transformar hábitos e 

condições de vida, evitando, consequentemente, distúrbios cinéticos funcionais 

(BISPO JUNIOR, 2010).  

CONCLUSÃO 

O fisioterapeuta atuando na atenção básica é de extrema importância, pois 

esse profissional é capaz de realizar a promoção, prevenção e educação em saúde, 

bem como a reabilitação de indivíduos, devolvendo qualidade de vida. Faz-se 

necessário à implementação e o fortalecimento das mudanças na formação 

profissional, norteadas pelas novas diretrizes curriculares, envolvendo o ensino na 

graduação e pós-graduação, capacitando de forma adequada os recursos humanos 

na área da saúde. Evidencia-se, portanto a necessidade do profissional 

fisioterapeuta para que se possa efetivar um sistema de saúde universal, eqüitativo, 

com objetivo primordial a promoção da saúde, a prevenção de doenças, a educação 



 

continuada e a participação popular. 
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INTRODUÇÃO 
 

O milho apresenta importância crescente na região Centro-Oeste do Brasil, 

devido ao seu papel socioeconômico. No contexto nacional, a safra 2018 teve uma 

área plantada de 16,6 milhões de hectares e produção superior a 82 milhões de 

toneladas (CONAB, 2018). Parte significativa dessa produção advém de plantio de 

segunda safra (safrinha) que conta com maior possibilidade de ocorrer condições 

adversas do ambiente em que irá interferir negativamente na produção do cereal, 

além das condições do ambiente o milho responde a fatores abióticos o que 

demonstra a importância da variabilidade genética para poder sobressair situações 

em que o ano agrícola não for dos melhores. 

A cultura do milho desperta o interesse de muitos pesquisadores em função 

de sua alta domesticação, desde primórdios da agricultura até os dias atuais. Fato 

esse que é observado pelas mais diversas técnicas do melhoramento e que 

possibilita uma gama de cultivares com as mais variadas indicações para uso, e 

devido a estas características é possível observar o cereal presente nos mais 

diversos ambientes, desde os que julgam como pouco produtivo até ao mais 

tecnológicos. Para atender essas exigências em ambiente, a variabilidade genética 

tem papel fundamental para o desenvolvimento de novas cultivares e na indicação 

de populações para uso na hibridação e no melhoramento. 
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O sucesso de um programa de melhoramento depende fundamentalmente da 

variabilidade genética existente nas populações escolhidas para estudos genéticos, 

sendo que em milho, grande parte dos esforços está concentrada nos caracteres 

quantitativos. Segundo Vencovsky (1987) a maior complexidade genética destes, 

aliados a erros experimentais e efeitos do meio ambiente que estão sempre 

presentes, obrigam os melhoristas a utilizar técnicas específicas no tratamento dos 

mesmos com o fim de separar e interpretar as variações genéticas e ambientais. 

Como o desempenho das características agronômicas pode variar de um 

genótipo para outro, faz-se necessário um estudo em que diferentes genótipos 

sejam testados (Cruz, Ferreira & Pessoni, 2011) que pode ser realizado através de 

procedimentos multivariados. Dentre os procedimentos multivariados, o método de 

otimização de Tocher e o da distância de Mahalanobis tem sido frequentemente 

empregados (Almeida et al., 2011; Martins et al., 2012; Simon et al., 2012; Reina et 

al., 2014; Santos et al., 2014; Santos et al., 2015; Silva et al., 2015).  

 
OBJETIVOS 

 
Agrupar as populações de milho em estudo por meio do método de 

otimização de Tocher e análise canônica e indicar as populações mais divergentes. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

    

Foram avaliados 98 híbridos topcross e determinado a capacidade 

combinatória de linhas parcialmente endogâmicas. Nestes híbridos oriundos das 

linhas parcialmente endogâmicas, foram utilizadas três estratégias de seleção para a 

execução do presente trabalho. Para composição das novas populações foram 

selecionadas cinco combinações híbridas para maior produção de grãos; cinco de 

melhor desempenho para posição relativa da espiga e cinco de menor florescimento 

masculino. 

Dentre essas combinações híbridas, quatro foram repetidas entre as 

estratégias e, com isso, geraram 11 populações. As cinco progênies S3 de cada 

critério de seleção foram utilizadas e suas sementes misturadas, em igual 

quantidade, para composição do campo de intercruzamento entre elas. Também 

foram adicionados quatro sintéticos provenientes do campo de avanço de geração 

que apresentaram maior tolerância a fatores bióticos e abióticos. 



A recombinação foi feita em campo no esquema em cadeia, ou seja, uma 

determinada planta recebe o pólen de uma planta e doa para outra, com plantio 

efetuado em agosto de 2017. Assim, foram recombinadas as 11 populações 

híbridas, as três originadas da mistura das linhas endogâmicas e as 4 provenientes 

do campo de avanço de geração com maior tolerância para fatores bióticos e 

abióticos. As 18 populações, juntamente com duas testemunhas (Híbrido comercial 

– P30K75 e AS1633) foram avaliadas em experimento de campo na segunda safra 

2017/2018. 

O experimento de avaliação das populações foi em delineamento em blocos 

ao acaso com quatro repetições. As parcelas foram de duas linhas de quatro metros 

espaçadas de 0,90 m entre linhas e 0,20 m entre plantas. Foram intercalados os 

híbridos comerciais P30K75 e AS1633 como testemunha. A adubação foi feita de 

acordo com análise de solo e realizadas adubação de cobertura fracionada em duas 

fases de desenvolvimento da cultura. Foram feitas controle de pragas e plantas 

daninhas sempre que necessário. Foram avaliados os caracteres FM - número de 

dias para florescimento masculino, FF - número de dias para florescimento feminino. 

Em cada parcela foi utilizada uma amostra de cinco plantas para avaliação dos 

seguintes caracteres: AP – altura da planta, AE – altura da espiga, CE – 

comprimento da espiga, DE – diâmetro da espiga, NR – número de ramificações do 

pendão, CP – comprimento do pendão. Considerando o total da parcela foram 

avaliados os seguintes caracteres: PE - peso de espigas e PG - peso de grãos que 

foi corrigido para a umidade de 13%. Foi estimada a distância generalizada de 

Mahalanobis entre todos os pares de genótipos. Com base na matriz de distância 

genética foi constituído o agrupamento das progênies através do método de 

otimização de Tocher, e feita a análise canônica conforme CRUZ et. al (2012). 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa GENES (CRUZ, 

2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A tabela 1 apresenta as menores distâncias de cada população em relação às 

demais. Nota-se que a população 16 foi a que apresentou o maior valor, indicando 

que ela é mais divergente das demais. De acordo com as médias obtidas, verifica-se 

que essa população foi a de menor ciclo, apresentando florescimento masculino aos 



54 dias e florescimento feminino aos 53 dias, enquanto as demais populações 

estavam próximas à 60 dias, destoando apenas a população 15 com 71 dias. Outro 

fato que chama a atenção da pop16 é sua baixa produtividade e elevado número de 

ramificação do pendão. Em virtude das diferenças marcantes da POP16, sua 

medida mínima de dissimilaridade foi utilizada como o discriminador dos grupos no 

método de otimização de Tocher. 

 

Tabela 1. Estimativas dos menores valores de dissimilaridade (D2) para 20 
populações de milho, baseadas em 10 características agronômicas, no período de 
safrinha em Jataí-GO – 2018 
_________________________________________________________________________________ 
(POP1)    14.08      (POP2)    9.44          (POP3)  9.44        (POP4)    4.41       (POP5)    15.72  
(POP6)    12.57      (POP7)    4.69          (POP8)  4.89        (POP9)    4.89       (POP10)    4.41  
(POP11)  10.73      (POP12)11.83        (POP13)10.22        (POP14)  4.67       (POP15)107.67  

(POP16)129.76*      (POP17)72.98        (POP18)10.22        (POP19)21.68        (POP20)  68.97  

_________________________________________________________________________________ 

*Maior entre os mínimos:129.76  
 

Na tabela 2 está o agrupamento com base no algoritmo de otimização de 

Tocher, indicando a formação de 4 grupos divergentes entre as populações 

avaliadas. Nota-se que apenas o híbrido comercial (POP20: AS1633) formou grupo 

isolado, enquanto o híbrido comercial P30K75, está incluso dentro do grupo I que 

está inserido a maior parte das populações em estudo. O fato do híbrido comercial 

estar incluído no maior grupo das populações em estudo, indica a boa performance 

das populações para uso no sistema produtivo e para inserção em programas de 

melhoramento. 

 
Tabela 2. Grupos de genótipos estabelecidos pelo método de otimização de Tocher, 
com base na dissimilaridade expressa pela distância generalizada de Mahalanobis 
considerando as características florescimento masculino, florescimento feminino, 
altura da planta, altura da espiga, comprimento da espiga, diâmetro da espiga, 
massa de espiga, massa de grãos, comprimento de pendão e número de 
ramificação do pendão, no período de safrinha em Jataí-GO – 2018 
_________________________________________________________________________________ 
GRUPO                                  Populações 
_________________________________________________________________________________ 
I          POP4 ; POP10; POP7; POP9 ; POP14; POP8; POP6; POP13; POP11; POP2; POP5; POP1;  
           POP3; POP12; POP18; POP19  
II         POP15; POP17  
III        POP20 
IV        POP16 
_________________________________________________________________________________ 
POP19: Híbrido comercial P30K75; POP20: Híbrido comercial AS1633.  
 
 



Complementando as informações obtidas pelo método de otimização de 

Tocher, foi feita a dispersão das populações com base na análise canônica. Nota-se 

que as duas primeiras variáveis canônicas indicaram a representação da variação 

total de 84,2% o que, segundo CRUZ, et al. (2012) é um valor adequado para uso da 

dispersão gráfica via análise canônica para tomada de decisão. Assim, nota-se na 

dispersão gráfica um grande grupo com várias populações próximas, uma 

proximidade entre a POP15 e POP17 e a POP16 e POP20 situadas de forma 

isolada no gráfico. 

 
Figura 1: Dispersão de 20 populações de milho, avaliadas para 10 caracteres 
agronômicos, com base nas duas primeiras variáveis canônica (VC1: 55,41%; e 
VC2: 28,82%), no período de safrinha em Jataí-GO – 2018 
 
 

CONCLUSÃO 
 
Pelo presente trabalho, conclui-se que: 

- As populações avaliadas apresentam divergência genética; 

- A população 16 mostrou mais divergentes das demais; 

- Várias populações mostraram-se semelhantes ao híbrido comercial P30K75. 
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INTRODUÇÃO 
 

O milho apresenta importância crescente na região Centro-Oeste do Brasil, 

devido ao seu papel socioeconômico. No contexto nacional, a safra 2018 teve uma 

área plantada de 16,6 milhões de hectares e produção superior a 82 milhões de 

toneladas (CONAB, 2018). Parte significativa dessa produção advém de plantio de 

segunda safra (safrinha) e com predominância de híbridos, em destaque o híbrido 

simples. 

Para produção do híbrido de milho a seleção criteriosa de linhagens constitui 

uma das principais etapas de um programa de melhoramento voltado à obtenção de 

híbridos superiores. Para isso, técnicas adequadas que permitam discriminar 

linhagens com alto potencial de complementação gênica é de grande importância. 

A seleção de linhagens com base no seu comportamento em combinações 

híbridas é uma das etapas mais importantes e dispendiosas do programa de 

produção de híbridos. Diferentes técnicas e delineamentos genéticos podem ser 

aplicados para a seleção das linhagens, entre elas os cruzamentos dialélicos, que 

constituem uma metodologia para a seleção de genótipos com elevada capacidade 

de combinação e complementaridade alélica. No entanto, o uso do esquema 

dialélico completo é inviabilizado em muitas vezes, pois os programas de 

melhoramento incluem elevado número de linhagens, sendo, portanto, importante o 

uso de técnicas alternativas com os dialelos parciais e os topcrosses. Entre os 

métodos desenvolvidos para facilitar essa avaliação destaca-se o uso de topcrosses, 
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que representam o cruzamento de linhagens com um testador comum, 

respectivamente, de base genética ampla, para avaliação da capacidade geral de 

combinação, ou restrita, para avaliação da capacidade específica de combinação 

(SAWAZAKI, et al. 2000).  

Quando se trata da avaliação do híbrido, interessa ao melhorista a capacidade 

específica de combinação ((HALLAUER e MIRANDA FILHO, 1988)), pois objetiva-

se, neste caso, discriminar combinações híbridas superiores, indicando boa 

complementação gênica. Neste caso, busca-se um testador de base genética 

restrita que, conforme salienta Souza Junior et al. (2001), nos programas de 

melhoramento tem sido amplamente utilizados híbridos simples ou linhagens elites, 

por apresentarem uma série de características desejáveis e permitir o uso direto de 

seus resultados, produzindo híbridos simples ou triplos conforme o testador utilizado. 

Assim, quando se utiliza um híbrido simples como testador de linhagens em 

estágio avançado de autofecundação, os híbridos produzidos correspondem ao 

híbrido triplo que, dependendo da situação, podem ser utilizados no sistema 

produtivo. 

 
OBJETIVOS 

 
Identificar linhagens de bom desempenho quando cruzada com o híbrido 

simples 30F53, e verificar a relação dos melhores híbridos triplos produzidos com os 

principais híbridos cultivados na região Sudoeste do Estado de Goiás. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

    

Foram utilizadas 76 progênies em estágio avançado de homozigose (S5 ou 

S6), originadas de híbridos comerciais plantados na região Sudoeste do Estado de 

Goiás ou de população semiexóticas, que apresentavam características 

agronômicas desejáveis. Para geração dos híbridos topcross foi feito cruzamento 

entre as progênies e o híbrido simples 30F53. O híbrido foi o testador, sendo o 

doador de pólen, e as progênies, que foram emasculadas, utilizadas como 

receptoras do pólen. O campo de geração dos híbridos foi conduzido em local 

irrigado e área isolada.  Após a geração dos híbridos, foi implantado o campo 

experimental, sendo feito em segunda safra 2017/2018, utilizando o delineamento 

de blocos ao acaso com três repetições. As parcelas foram compostas por quatro 



linhas de quatro metros com espaçamento 0,45m entre linhas e 0,20 entre plantas. 

Utilizaram-se quatro híbridos comerciais como testemunha (30F53, P3646, BM709 

e AS1633). Foram avaliados os seguintes caracteres: Altura de planta, altura da 

espiga, comprimento da espiga, diâmetro da espiga, peso de espiga e peso de 

grãos.  

Após a coleta dos dados realizou-se a análise estatística e as médias foram 

agrupadas, para produção de grãos, pelo método de agrupamento Scott Knott. 

Para uma melhor visualização do comportamento dos híbridos topcrosses em 

relação aos híbridos comerciais utilizados como testemunhas, foi feita uma 

relativização das produtividades. As análises estatísticas foram feitas com o auxilio 

do programa Genes (CRUZ, 2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
A tabela 1 apresenta a produtividade dos genótipos avaliados. Nota-se que o 

híbrido comercial P3646 apresentou maior produtividade. Com produtividade 

estatisticamente igual ao segundo melhor híbrido comercial utilizado como 

testemunhados (AS1633), encontram-se 9 híbridos originados das linhagens com o 

testador (30F53). O testador mostrou-se no grupo de menor produtividade, indicando 

que embora tenha boa contribuição gênica com as linhagens endogâmicas, fatores 

relacionado ao desenvolvimento cultural afetou o desenvolvimento do híbrido. Uma 

das explicações para o desempenho desfavorável do 30F53 foi a alta incidência de 

enfezamento, sendo um híbrido de alto teto produtivo, mas de sanidade ruim. Na 

avaliação do enfezamento, numa escala de 1 a 6, este híbrido ficou com média de 

4,66, o que indica alta incidência da doença. 

Como o testador apresentou baixa performance e, 9 híbridos originados do 

cruzamento das linhagens com o testador, mostraram performance adequada, 

igualando ao segundo melhor híbrido testemunha, com produtividade entre 130 e 

140 sacas.ha-1, indica que as linhagens complementam de forma satisfatória o 

híbrido utilizado como testador doando genes importantes para tolerância ao 

complexo do enfezamento, umas das mais importantes doenças do milho nos 

últimos anos no Sudoeste do estado de Goiás. 

   



Tabela 1. Médias de produtividade de grãos avaliados em híbridos topcrosses, híbridos 

comerciais e populações de polinização aberta na cultura do milho em Jataí –Go - 2018. 

 

P3646 9.966 a 65 7.123 c 21 6.709 d 37 6.042 e 

3 8.433 b 8 7.101 c 32 6.695 d 47 6.039 e 

17 8.342 b 6 7.084 c 23 6.681 d 48 6.039 e 

4 8.318 b CMV 7.081 c 13 6.668 d CCalor 5.988 e 

2 8.160 b 44 7.061 c 10 6.600 d 52 5.902 e 

AS1633 8.150 b 69 7.044 c 46 6.580 d 16 5.886 e 

15 8.123 b 27 7.005 c 71 6.521 d 55 5.874 e 

63 8.025 b 45 6.998 c CRE3 6.493 d 57 5.849 e 

1 7.912 b 19 6.984 c CRE2 6.451 d 70 5.821 e 

26 7.863 b 74 6.942 c 39 6.442 d 53 5.776 e 

62 7.807 b 33 6.919 c CRE1 6.414 d 42 5.770 e 

61 7.705 c 14 6.889 c 75 6.409 d 54 5.723 e 

31 7.635 c 73 6.830 d 12 6.402 d 30F53 5.674 e 

59 7.567 c 18 6.821 d 50 6.374 d 43 5.570 e 

5 7.535 c 67 6.816 d 66 6.365 d 41 5.435 e 

9 7.504 c 30 6.789 d 51 6.359 d 36 5.432 e 

60 7.500 c 24 6.779 d 25 6.323 d 38 5.358 e 

22 7.463 c 35 6.761 d 20 6.165 d 49 5.265 e 

58 7.421 c 34 6.756 d 11 6.122 e 29 5.265 e 

BM709 7.325 c 7 6.753 d 64 6.082 e 28 5.203 e 

76 7.251 c 68 6.730 d 72 6.079 e 40 4.772 e 
Médias seguidas pela mesma letra na vertical são estatisticamente iguais pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. 

P3646, AS1633, BM709, 30F53: Híbridos comerciais convencional; CRE1, CRE2, CRE3: Populações de origem com foco 

na resistência ao complexo do enfezamento, sob seleção recorrente nas condições do Sudoeste goiano; CCalor: composto 

formado por germoplasma com tolerância a altas temperaturas; CMV: Composto milho verde.  
 
 

A Tabela 2 mostra a performance dos 9 melhores híbridos topcrosses 

(Híbridos triplos) obtidos no experimento. Nota-se que para a maioria deles, a 

produção relativa foi superior aos híbridos comerciais, exceto para o P3646. Estes 

híbridos triplos mostraram comportamento adequado quando comparados aos 

comerciais para os demais caracteres agronômicos. Especificamente para complexo 

do enfezamento, avaliou-se a presença de espigas gessadas, que é uma 

característica da espiga apresentada devido a presença sua mal formadas e 

avaliado a incidência da doença em campo, com notas de 1 a 6. Nota-se que 

quando comparado ao testador (30F53), os valores para os 9 híbridos triplos foram 

inferiores.   

 
 
 
 



Tabela 2. Média de seis caracteres agronômicos para os 10 híbridos topcross de 
maior produtividade e a produção relativa dos híbridos topcross em relação a quatro 
híbridos simples na safrinha em Jataí – GO – 2018. 
 

hibr APL AESP CESP DESP EG NENF PESP PGRAO 
 Produção relativa (%)* 

BM709 AS1633 P3646 30F53 

1 3.00 1.34 17.73 5.47 2.7 1.67 9.739 7.912 108.03 97.08 79.39 139.44 

2 2.95 1.46 17.33 4.83 3.3 1.67 9.723 8.160 111.41 100.12 81.88 143.81 

3 2.87 1.45 18.13 5.03 2.3 1.33 10.467 8.433 115.14 103.47 84.62 148.62 

4 2.85 1.45 17.53 4.93 6.0 1.33 10.231 8.318 113.57 102.06 83.46 146.60 

15 2.64 1.23 17.27 5.33 1.0 2.67 10.070 8.123 110.91 99.67 81.51 143.16 

17 2.65 1.19 15.93 5.03 1.3 2.33 10.115 8.342 113.90 102.36 83.70 147.02 

26 2.81 1.31 19.53 4.73 0.7 1.67 9.390 7.863 107.36 96.48 78.90 138.58 

62 2.75 1.23 16.13 4.90 3.0 2.00 9.411 7.807 106.60 95.79 78.34 137.59 

63 2.63 1.22 13.85 4.98 1.0 2.00 9.575 8.024 109.56 98.45 80.51 141.42 

Média 2.79 1.32 17.05 5.03 2.37 1.85 9.858 8.109 110.72 99.50 81.37 142.92 
APL: Altura de planta em metros; AESP: Altura de espigas em metros; CESP: Comprimento de 
espigas em centímetros; DESP: Diâmetro de espigas em centímetros; EG: Espigas gessadas; NENF: 
Nota enfezamento; PESP: produção de espigas em toneladas por hectare; PGRAO: Produção de 
grãos em toneladas por hectare.  
*: Indica produção de grãos relativa do híbrido topcross em relação ao híbrido simples. 

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Pelo presente trabalho, conclui-se que: 

- As linhagens utilizadas apresentam complementariedade gênica ao testador para 

fatores bióticos; 

- Os híbridos triplos obtidos tem bom comportamento e podem ser competitivos em 

campo; 

- Uso das linhagens promissoras em cruzamentos dialélicos pode indicar a produção 

de combinações que gerem híbridos simples de boa performance. 
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PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DE PLANTAS DANINHAS NO CULTIVO 

DE MILHO SAFRINHA EM DOIS ESPAÇAMENTOS ENTRELINHAS4 

 MACIEL, Ana Laura Fernandes1; MUNIZ, João Elias Sebba Roriz2; DE 

CAMARGO, Ettore3; TIMOSSI, Paulo César4                    

 Palavras-chave: Fitossociologia. Densidade de plantas daninhas. Composição 

específica. Glycine max. Zea mays. 

INTRODUÇÃO                                                                                                                       

As perdas na produtividade de milho ocasionadas pela interferência de plantas 

daninhas podem ser de até 85% (EMBRAPA, 2006). A interferência provem de fatores 

como: as espécies que ocorrem na área, a distribuição das plantas daninhas, a 

densidade populacional e o período de convivência da cultura com as plantas daninhas.  

Além das plantas presentes na comunidade infestante, também se encontra a presença 

de plantas voluntárias de soja, denominadas de “Soja Tiguera ou Guacho”. O adequado 

arranjo espacial das plantas cultivadas pode auxiliar na supressão das plantas 

daninhas, no qual vem sendo adotado espaçamentos reduzidos de entrelinhas, além 

de aumentar a interceptação luminosa do dossel da planta de milho (GROSS et al. 2006).. 

BASE TEÓRICA 

A interferência para Pitelli (1985), refere-se a um conjunto de ações que recebe 

uma determinada cultura ou atividade do homem, em decorrência da presença das 

plantas daninhas num determinado ambiente. O conhecimento de tal processo de 

interferência, para lançar mão de práticas viáveis de manejo das plantas daninhas, 

torna-se de suma importância. Uma dessas práticas é o levantamento fitossociológico 

da comunidade infestante, o qual para Martins (1989), a Fitossociologia envolve o 

estudo das inter-relações de espécies vegetais dentro da comunidade vegetal no 

espaço e no tempo, referindo-se ao estudo quantitativo da  
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composição e estrutura; e também o manejo mais adequado (manual, mecânico e/ou 

químico), a fim de evitar perdas na produtividade (AZZI, 1970), além da modificação 

dos espaçamentos entrelinhas.  

OBJETIVOS 

Objetivou-se com a pesquisa obter informações quanto à densidade das 

plantas daninhas na cultura do milho, cultivado em nos espaçamentos de 0,45 e 0,90m 

entrelinhas no período de safrinha. 

METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido durante a safrinha do ano agrícola 2016/2017, 

na área experimental da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, situada na 

latitude 17º 52' 53”S, longitude 51º 42' 52”W e altitude de 670 m. A área onde foi 

realizada a pesquisa possui solo classificado como Latossolo Vermelho distroférrico 

(EMBRAPA, 2006). O híbrido semeado foi o “Feroz VIP” (SYN 8A98 VIPTERA) de 

ciclo precoce, a semeadura foi realizada no dia 08 de Fevereiro, no sistema de plantio 

direto, com semeadora pneumática com população estimada em 70.000 plantas ha-1. 

Foram conduzidos dois ensaios, com espaçamento entrelinhas de 0,45 m e 0,90 m 

para determinação a determinação de índices fitossociológicos de plantas daninhas 

como Densidade e Composição Específica. Os tratamentos foram determinados em 

função de dias após a emergência da cultura (DAE). A área de cada parcela foi de 

13,5 m2 (2,7 x 5 m) sendo 6 linhas de plantio para o espaçamento de 0,45m entrelinhas 

e 3 linhas para o espaçamento de 0,90m entrelinhas. A cultura conviveu com as 

plantas daninhas desde a semeadura até os períodos de determinação dos 

parâmetros propostos.  As avaliações foram realizadas com o lançamento aleatório 

por três vezes por parcela, utilizando retângulo metálico com dimensões de 0,4m x 

0,5m, por época do final de cada período de convivência nos respectivos tratamentos. 

Para determinar os dados de densidade da comunidade infestante foram 

apresentados os números de plantas m-² e identificada as espécies daninhas em cada 

unidade experimental.   

RESULTADOS 

Foram identificadas 12 espécies de plantas daninhas, pertencentes à classe 

das eudicotiledôneas e monocotiledôneas. No entanto, as que apresentaram maiores 

densidades foram: Amaranthus viridis, Chamaesyce hirta, Glycine max, Commelina 

benghalensis e Digitaria horizontalis. Na tabela 1 é apresentada a composição 

florística presente na área experimental. As espécies relatadas na área experimental 



são classificadas como plantas daninhas de áreas agrícolas por Lorenzi (2014), 

exceto a espécie Glycine max, que é considerada uma planta “tigüera”, ou seja, 

plantas que surgem voluntariamente em decorrência da cultura antecessora. 

 

Tabela 1 - Relação das plantas daninhas presentes na área experimental para os espaçamentos 

                  (0,45 e 0,90m), identificadas por espécie, família botânica e nome comum. 

De acordo com Karam et al. (2010), as espécies de plantas daninhas 

monocotiledôneas podem causar maiores prejuízos ao rendimento do milho do que 

as eudicotiledôneas. Nas figuras 3 e 4 são apresentadas as densidades da 

comunidade infestante estratificadas em plantas m-² para ambos os espaçamentos 

que foram conduzidos os ensaios, tendo como destaque para aquelas que 

apresentaram maiores densidades, além do somatório daquelas que apresentaram de 

forma casual na área ou menores densidades, agrupadas na figura como “outras”.  

 

Espécie Família Nome comum 

 

Amaranthus deflexus 

Amaranthus viridis 

Amaranthaceae 
Caruru rasteiro 

Caruru-de-mancha 

   

Conyza canadensis 
Asteraceae 

Buva 

Tridax procumbens Erva-de-touro 

   

Chamaesyce hirta Euphorbiaceae Erva-de-santa-luzia 

   

Glycine Max Fabaceae Soja tiguera 

   

Commelina benghalensis Commelinaceae Trapoeraba 

   

Ipomoea purpurea Convolvulaceae Corda-de-viola 

 

Sida sp. 
Malvaceae Guanxuma 

   

Digitaria horizontalis 

Poaceae 

Capim-colchão 

Eleusine indica Capim pé-de-galinha 

Urochloa decumbens Capim-braquiária 

Cenchrus echinatus Timbete 

  



 

Figura 3 - Densidade populacional das espécies de plantas daninhas, observadas em maiores 

densidades para os períodos de convivência no espaçamento de 0,45 m entrelinhas de 

plantio. Jataí, GO, 2017. 

Na figura 3 pode-se verificar que já nos estágios iniciais de desenvolvimento da 

cultura do milho, temos a presença de elevada densidade de plantas daninhas tais 

como soja, no momento da emergência da cultura (0 dia) com 10 plantas m-² e 8,7 

plantas m-² de erva-de-santa-luzia, além de capim-colchão já aos 10 DAE com 7,82 

plantas m-². Aos 30 DAE tem-se a maior densidade para soja com 18,9 plantas m-² e 

aos 40 DAE a densidade de plantas daninhas, começa se estabilizar e para algumas 

espécies a decair. 

 

Figura 4. Densidade populacional das espécies de plantas daninhas observadas de maiores 

densidades para os períodos de convivência no espaçamento de 0,90 m entrelinhas de 

plantio. Jataí, GO, 2017. 

Na figura 4 é notório o aumento da população da comunidade infestante 

diretamente proporcional ao tempo até 40 DAE onde há 18,08 plantas m-² de soja e 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 60 120D
e

n
si

d
ad

e
 d

e
 p

la
n

ta
s(

p
la

n
ta

s 
m

-²
)

Dias após a emergência da cultra

Soja Erva-de-Santa-luzia Capim-colchão outras

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 60 120D
e

n
si

d
ad

e
 d

e
 p

la
n

ta
s(

p
la

n
ta

s 
m

-²
) 

Dias após a emergência da cultura

Soja (plantas m-²) Erva-de-Santa-luzia



19,07 plantas m-² de erva-de-santa-luzia. Após este período ocorre uma diminuição 

na densidade de plantas daninhas, o que pode ser explicado pelo fato da cultura de 

milho causar a interceptação da energia luminosa influenciando no desenvolvimento 

da comunidade infestante. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, tanto para o espaçamento de 0,45 quanto para o de 0,90m a 

densidade de plantas daninhas no inicio da cultura aumenta, entretanto no 

espaçamento de 0,90 a quantidade é maior até os 30 DAE devido a maior 

disponibilidade de espaço para o desenvolvimento da comunidade infestante. 
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DIREITOS HUMANOS E MOVIMENTOS SOCIAIS NO SUDOESTE GOIANO1 

 

AMARAL, DANIELA SILVA2; MELO, LAYSA STEFANY FERREIRA3; DOS 

SANTOS, RENATO ALVES4; DIEHL, DIEGO AUGUSTO5 

 

Palavras-chave: Movimentos sociais. Direitos Humanos. Sudoeste Goiano. 

Mapeamento. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O projeto de pesquisa em “direitos humanos e movimentos sociais no 

Sudoeste Goiano” é desenvolvido pelo orientador Dr. Diego Augusto Diehl e por 

discentes do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí. Este projeto teve 

início no segundo semestre do ano de 2017. Ao longo de um ano de pesquisa 

obtivemos grande quantidade de conhecimento, que será detalhado a seguir. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Durante os encontros semanais do grupo de pesquisa, foram debatidas 

obras pertinentes ao objeto de estudo. Dentre elas, os principais marcos teóricos 

utilizados para compreender os movimentos sociais foram Dez teses acerca dos 

movimentos sociais, de André Gunder Frank e Marta Fuentes, e Teoria dos 

movimentos sociais - Paradigmas clássicos e contemporâneos, de Maria da Glória 

Gohn. 

A partir disso, compreendemos que existe uma variedade de movimentos 

sociais. Existem movimentos ofensivos e defensivos. Aqueles buscam a 

transformação da ordem estabelecida, enquanto estes buscam proteger conquistas 
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recentes. Há ainda movimentos progressivos, regressivos e escapistas. Os 

primeiros buscam uma ordem melhor para si mesmos e para o mundo. Já os 

escapistas visam a uma salvação milenar das provações e atribulações do mundo 

real. Outra dimensão importante de salientar é a preponderância da mulher no seio 

dos movimentos sociais e as implicações que isso gera. Movimentos com maior 

participação de mulheres são menos hierarquizados, ao passo que aqueles que têm 

menos, tendem a serem hierarquizados. Uma quarta dimensão leva em conta a 

utilização ou não de luta armada dentro do movimento social. Por fim, vale ressaltar 

que esses elementos entrelaçam-se e correlacionam-se entre si dentro de um 

mesmo movimento social. 

Outra concepção adotada neste projeto de pesquisa é a de que, apesar de 

os movimentos sociais diferenciarem-se entre si, como explanado acima, eles 

apresentam algo em comum: todos compartilham da moralidade e um sentido de 

justiça/injustiça. Esses dois elementos são as forças motivacionais e sustentadoras 

dos movimentos sociais. 

Adotamos, ainda, uma concepção pouco usual a respeito da classificação 

dos movimentos sociais em “novos” e “velhos”. Seguimos o entendimento de que os 

movimentos da classe trabalhadora e sindical, denominados como clássicos, são, 

na realidade, novos movimentos sociais, visto que surgiram no século XIX. Por outro 

lado, os movimentos sociais de comunidades locais, étnicos, nacionalistas, 

religiosos e de mulheres são verdadeiramente “velhos” movimentos sociais, posto 

que existiram durante séculos e em muitos lugares do mundo.  

Em complemento, seguimos o entendimento de que as mobilizações sociais 

relacionam-se a longos ciclos políticos e econômicos, isto é, elas se debilitam 

durante períodos de auge econômico e revivem durante crises. Além do mais, 

dentro desta perspectiva cíclica,  quando os movimentos sociais passam por 

mudanças nas condições que os dão origem, eles tendem a desaparecer. 

Com a segunda obra relevante para o presente resumo expandido, de Maria 

da  Glória Gohn, buscamos compreender os paradigmas e teorias sobre 

movimentos sociais. A professora dividiu seu estudo em 3 frentes buscando: a) a 

abordagem norte-americana, b) a produção teórica europeia e c) o paradigma latino-

americano. Além disso, delineou tendências para o Brasil com base na globalização 

da economia, na política e nas relações socioculturais. A autora também 

compreende que ocorria no Brasil e na América Latina uma divisão em áreas 



acadêmicas com foco no paradigma europeu. Como resultado dessa produção, 

sucedeu-se a uma inadequação do uso de teorias elaboradas no exterior para 

analisar o Brasil e a América Latina. 

É destacado na obra que nos anos 60 ampliou-se o estudo dos movimentos 

sociais através de várias teorias devido à visibilidade dos movimentos enquanto 

fenômenos históricos concretos na sociedade. Entretanto, apesar desse interesse, 

ainda persiste, segundo a autora, algumas lacunas ou problemas não resolvidos, 

como o conceito de movimento social e novos movimentos sociais e a distinção da 

ação coletiva e das ONGs com relação aos movimentos sociais. 

Justamente essa afirmação de que não há um conceito para movimentos 

sociais foi um dos pontos que mais nos chamou a atenção. A autora aduz que 

nunca haverá uma teoria completamente pronta e acabada sobre os movimentos 

sociais, visto que trata-se de uma característica do próprio objeto de estudo. Os 

movimentos são fluidos, fragmentados, perpassados por outros processos sociais. 

Entretanto, apesar das ondas cíclicas dos movimentos sociais, em que por vezes 

encontram-se mais direcionados a movimentos identitários, ou em certas ocasiões 

em que teorias marxistas prepondera sobre suas pautas, o que eles têm como 

ponto de intersecção é que sempre estarão presentes na sociedade. 

 

3 OBJETIVOS 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo a elaboração de um 

mapa dos movimentos sociais que lutam por direitos humanos na microrregião do 

Sudoeste Goiano. O mapeamento encontra-se em estágio avançado de construção, 

apresentando cerca de 220 movimentos sociais. Além de desenvolver este mapa, 

objetiva-se adquirir maior conhecimento sobre os movimentos mapeados por meio 

de entrevistas sobre a realidade social regional, bem como identificar as demandas 

desses movimentos sociais para futuros projetos de pesquisa e/ou extensão a 

serem desenvolvidos pela Universidade Federal de Jataí. Por fim, após a conclusão 

do mapa, a equipe de pesquisa pretende realizar palestras, seminários e 

publicações para que a comunidade acadêmica local faça uso dos resultados 

obtidos com a pesquisa.  

 

4 METODOLOGIA 



De início, foi utilizada a técnica de revisão bibliográfica de produções que 

envolviam temáticas relacionadas com movimentos sociais e direitos humanos as 

quais serão expostas na bibliografia a seguir.  

A equipe trabalha no sentido de identificar movimentos sociais a partir de 

listas telefônicas, físicas e virtuais, da internet, do Mapa das Organizações da 

Sociedade Civil, elaborado pelo Ipea, entre outras fontes.  Ao enquadrarem-se nos 

objetivos da pesquisa, os movimentos sociais identificados são inseridos em uma 

planilha virtual. Após esse processo, aplicamos um questionário via telefone com o 

objetivo de identificar as características de cada movimento. Por meio deste 

questionário, construído pelo grupo de pesquisa, buscamos identificar quando o 

movimento social foi criado, com quais objetivos, quantas pessoas participam, se 

são realizadas reuniões e, se a resposta for positiva, com qual periodicidade. 

Questionamos acerca de quem participa dessas reuniões, quais as pautas, se a 

entidade tem contato com o poder público, se sim, com qual instituição, se o 

movimento é ligado a outra organização de maior abrangência, quais as estratégias 

para a obtenção de demandas da entidade e se conhece outros movimentos sociais 

na sua região. Ao final do questionário há, ainda, um campo voltado para 

observações complementares. 

As perguntas supracitadas são bem completas, no entanto, por vezes, é 

necessário desenvolver o diálogo com os representantes dos movimentos sociais 

para que eles as respondam de forma satisfatória para que possamos compreender 

o movimento social em tela.  

Após esse processo, os questionários são organizados em pastas 

nomeadas pelas cidades em que estão localizados.  

Há, ainda, uma pasta virtual na qual são inseridas obras relacionadas à 

pesquisa que surgem no decorrer dos trabalhos. Por fim, vale ressaltar que o grupo 

de pesquisa realiza reuniões semanais nas quais são discutidas as obras 

pertinentes, questionamentos, o andamento do projeto, entre outras pautas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, foi construída uma planilha contendo mais de 220 (duzentos) 

movimentos sociais que atuam na microrregião do Sudoeste Goiano em prol de 

direitos humanos. Grande parte dos movimentos sociais identificados é composta 

por movimentos que são formalizados, como associações e sindicatos. O registro 



facilita a identificação dos movimentos sociais. Todavia, apesar da dificuldade, 

encontramos também movimentos estudantis, mormente em municípios nos quais 

existem Universidades Federais, movimentos de mulheres, movimentos de negros, 

movimentos de bairro entre outros. Em Jataí foram identificados 33 movimentos 

sociais; em Santa Helena de Goiás, 7; em Portelândia, 2; em Santa Rita do 

Araguaia, 3; em Serranópolis, 4; em Rio Verde, 96; em Santo Antônio da Barra, 1; 

em Palestina de Goiás, 3; em Perolândia, 3; em Doverlândia, 4; em Mineiros, 8; em 

Acreúna, 16; Chapadão do Céu, 4; Itajá, 2; Itarumã, 3; Aparecida do Rio Doce, 1; 

Cachoeira Alta, 2; Caçu, 6; Paranaiguara, 1; e Quirinópolis, 2. Como pode-se notar, 

tivemos embaraços para identificar movimentos sociais em pequenos municípios. 

Mas, apesar disso, seguimos com o objetivo de identificar os movimentos que 

atuam no Sudoeste Goiano. Dos movimentos sociais mapeados entramos em 

contato com 65 deles. Apenas em 16 casos conseguimos aplicar a ficha de 

entrevista telefônica, isso porque os números de telefone eram inexistentes/não 

correspondiam com os dos movimentos sociais ou os integrantes deles não queriam 

participar da pesquisa. Por fim, a equipe elaborou uma lista de obras com 69 

produções científicas pertinentes à pesquisa em direitos humanos e movimentos 

sociais no Sudoeste Goiano. 

Algumas discussões que podem ser levantadas nesse espaço são os 

imbróglios que tivemos (e que ainda temos) à pesquisa em Direitos Humanos e 

Movimentos Sociais. Podemos citar a dificuldade em se identificar os movimentos 

sociais em pequenos municípios e aqueles movimentos não formalizados. Grande 

parte das organizações populares é fluida, informal e, por não haver uma imprensa 

forte nos municípios e na região, tornam a tarefa de mapeamento delicada. Outro 

aspecto muito presente na pesquisa, que não deixa de ser consequência do 

anterior, é a dificuldade em estabelecer um contato com os movimentos sociais 

identificados. Recorrentemente os números de telefone encontrados, seja na 

internet, em listas telefônicas, no Mapa elaborado pelo Ipea, ou por indicação de 

representantes de outras entidades, não correspondem ao movimento ou são 

inexistentes. Além do mais, temos embargos em afirmar se as entidades 

identificadas são verdadeiramente movimentos sociais, se lutam ou não por direitos 

humanos, apresentam espaços para discussão de problemas sociais ou se 

demandam o poder público. Além disso, identificamos  uma grande quantidade de 

movimentos sociais assistenciais que em vez de cobrarem suas demandas do 



Poder Público, decidem assumir eles mesmos um papel ativo no atendimento das 

reivindicações. Pode-se citar aqui entidades de municípios que não apresentam 

instituições de ensino superior e que organizam-se para conduzir seus estudantes 

para cidades vizinhas bem como organizações que, ao notarem a deficiência do 

Estado no âmbito da saúde, oferecem todo o apoio às pessoas  diagnosticadas com 

câncer. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse primeiro ano de pesquisa notou-se algumas dificuldades para 

alcançar o objetivo principal do projeto, como a inexistência/equívocos nos contatos 

disponibilizados pelo Ipea e pelas listas telefônicas obtidas, bem como o 

desinteresse de alguns integrantes dos movimentos sociais em participar da 

pesquisa. Porém, essas dificuldades não fugiram da margem esperada, e o grupo 

de trabalho segue para identificar os movimentos sociais que lutam por direitos 

humanos no Sudoeste do Estado. 
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GERMINAÇÃO IN VITRO DE Pitaya (Hylocereus undatus)1 
 

VALLE, Karminne Dias do2; SILVA, Lazara Aline Simões3; MACHADO, Mariana4; 

DIAS, Lana Laene Lima2; SILVA, Danielle Fabíola Pereira da5, ROCHA, Diego 

Ismael6 

Palavras-chave: Cactaceae, micropropagação, fitorreguladores 

 

1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Pertencente ao gênero Hylocereus das Cactaceae, a Pitaya ou fruta do 

dragão é a fruta produzida pela planta de mesmo nome (HUA et al., 2014).  As áreas 

de produção vem aumentando significativamente nos últimos anos em diversos 

países, devido aos benefícios nutricionais e potencial econômico dessa cultura (Le 

Bellec et al. 2006; Esquivel et al. 2007; OrtizHernández & Carrillo-Salazar 2012). 

Além disso, apresenta prolongada resistência a seca e portanto elevado potencial 

para desenvolvimento da fruticultura, principalmente em áreas onde a seca é um 

fator limitante para a produção de outras frutíferas (FAN et al., 2013) 

A propagação de Hylocereus spp. é realizada tradicionalmente por meio de 

sementes ou estacas vegetativas (Shimomura & Fujihara, 1980), sendo o último 

método ineficiente, demandando tempo e sendo suscetível a problemas 

fitossanitários, como doenças causadas por espécies de Fusarium, Colletotrichum e 

Erwinia; podendo gerar perdas de até 80% e elevar em até 50% os custos de 

produção, devido a necessidade de constate manejo, reduzindo o potencial da 

cultura (ZAMBRANO-FORERO, 2015).  

Desta forma, a micropropagação da pitaya torna-se uma alternativa para 

minimizar o tempo de propagação, aumentar a produção de mudas e eliminar 

prejuízos causados por patógenos, principalmente o tombamento de plântulas ou 

damping-off (CRUVINEL, 2017). 

                                                 
1Resumo revisado pelo coordenador do projeto de pesquisa Profa. Diego Ismael Rocha 
2Discente do curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí-  karminnevalle@gmail.com; 
lanalaene@gmail.com 
3Discente do curso de Engenharia Florestal – Universidade Federal de Goiás- Regional Jataí- 
lazara.aline@gmail.com 
4Pós-doutoranda, Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, mmachado21@outlook.com 
5Professora – Curso de Agronomia – Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí –
daniellefpsilva@gmail.com 
6Professor – Curso de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí – diegoiro-
cha@gmail.com 
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2. BASE TEÓRICA 

De acordo com Yang et al. (2010), métodos de propagação in vitro são validos 

em programas de melhoramento genético, promovendo homogêneo e constante 

fornecimento de material vegetal com alta qualidade sanitária. 

O sucesso da propagação in vitro depende de alguns fatores, como tipo de 

explante e a suplementação exógena de reguladores de crescimento 

(KOMALAVALLI & RAO 2000; MORAIS, 2012). 

As citocininas e giberelinas se destacam como reguladores de crescimento 

atuantes em processos de propagação in vitro. As citocininas atuam estimulando o 

desenvolvimento e crescimento de brotações múltiplas e na diferenciação durante o 

desenvolvimento foliar de vitroplantas. Por sua vez, as giberelinas são utilizadas 

quando se tem o interesse de promover o alongamento de vitroplantas, visto que 

meios nutritivos suplementados com classes de GAs proporcionam a expansão 

celular (HARTMANN et al. 1997). 

 

3. OBJETIVO  

Avaliar a ação de giberelinas e citocininas na germinação in vitro e no 

desenvolvimento de vitroplantas de Hylocereus undatus. 

 

4. METODOLOGIA  

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí, Goiás. Sementes de pitaya foram extraídas de frutos 

complemente maduros, por meio de solução de HCL e água 2:1. Posteriormente, 

foram lavadas em água corrente e submetidas a desinfestação com solução de 

dióxido de cloro 1% por 5 min, álcool 70% por 5 min, hipoclorito de sódio por 30 min 

e finalizando com enxague utilizando água deionizada autoclavada.  

Após serem submetidas ao procedimento de assepsia, as sementes foram 

inoculadas em tubos de ensaio contendo 15 mL de meio MS (Murashige & Skoog, 

1962) suplementado com diferentes concentrações (1 ou 3 mg.L-1) de ácido 

giberélico (GA) ou (1 ou 2 mg.L-1) de 6-benziladenina (BA). No tratamento controle 

não houve adição de regulador de crescimento. Os tubos foram mantidos em sala de 

crescimento de cultivo a 25 ± 1 °C e fotoperíodo de 16 horas. Sementes também 

foram cultivadas em casa de vegetação (ex-vitro) a fim de comparar o crescimento 



 

das plantas nos diferentes ambientes. 

Diariamente após a inoculação, avaliou-se o número de sementes 

germinadas por tubo, durante um período de 6 dias. Aos 60 dias de cultivo os 

explantes foram avaliadas quanto ao comprimento do epicótilo, hipocótilo e raiz.   

O experimento obedeceu a um delineamento inteiramente casualizado com 

seis tratamentos (tipos de meio de cultivo), 30 repetiçoes (sendo cada tubo uma 

amostra experimental) com 3 sementes cada, totalizando 180 tubos. Os dados foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas 

utilizando teste de Tukey a 5% de significância.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O início da germinação das sementes de pitaya em casa de vegetação, foi 

verificado cerca de sete dias após a semeadura. Nos demais tratamentos, a ger-

minação ocorreu dois dias após a inoculação das mesmas nos diferentes meios de 

cultura. Neste trabalho a contaminação foi 1,1%. Do total de tubos inoculados, 87 

apresentaram sementes germinadas no primeiro dia de avaliação. Sendo que a 

percentagem de germinação variou de 60% como observado no tratamento de 

Água + Ágar, a 34% no meio suplementado com 1 mg.L-1 de BA. 

Observou-se que não houve aumento na percentagem de germinação de 

sementes de pitaya em função do hormônio, apesar das giberelinas estarem dire-

tamente ligadas a ativação do crescimento do embrião, hidrólise e mobilização de 

reservas do endosperma (Taiz & Zaiger, 2017).  

O melhor desenvolvimento radicular foi obtido em meio suplementado com 

sacarose. Yaseen et al. (2012) ressalta que a sacarose em processos com grande 

gasto energético como indução de raízes, embriogênese e morfogênese é fonte de 

energia, confirmando os resultados aqui encontrados.  

Em espécies de cactos, estudadas por Retes-Pruneda et al. (2007), o melhor 

tratamento para o enraizamento se deu na ausência de regulador vegetal e na 

presença de carvão ativado, sendo relatados para Echinocereus schmollii (72,2%) 

e Escontria chiotilla (100%).  

Os tratamentos que continham citocininas adicionadas ao meio, apresenta-

ram menor desenvolvimento radicular, possivelmente pela ação desse hormônio 

inibindo a formação de raízes.  

Meios que continham 1 mg.L-1 GA, promoveram um maior desenvolvimento 



 

do hipocótilo, o que pode ser explicado pela ação desse hormônio no crescimento 

internodal, ou seja, no alongamento celular.  

Em função dos tratamentos com os reguladores, o crescimento e arquitetura 

das plantas apresentaram alterações. Quanto ao comprimento do epicótilo, obser-

vou-se maior comprimento no meio suplementado com 1 e 3 mg.L-1 GA. O meio 

contendo sacarose também propiciou um melhor desenvolvimento do epicótilo, 

quando comparado aos que continham citocinina.  Isso se deve ao fato de que a 

utilização de citocininas é relatada como indutora de brotações em diversas cultu-

ras em especial em espécies ornamentais, suculentas e na propagação rápida da 

bananeira, quando aplicada de forma exógena (CAREY, 2008; MENEGUCCI et al. 

1995). 

A arquitetura das vitroplantas, podem ser alteradas com a adição de BA no 

meio de cultura, com a ativação das gemas laterais. Shimomura & Fujihara (1980), 

trabalhando com a indução de brotações em H. trigonus, utilizaram a citocinina 

Benziladenina (BA) para essa finalidade e notaram que o uso de BA aumentou a 

porcentagem de estacas de 7 cm que apresentaram brotações, conforme obser-

vado no presente estudo.  

Quando aplicado as citocininas BA, 2iP, Zeatina, cinetina e BAP como su-

plementação do meio nutritivo utilizado na micropropagação, obtém-se um incre-

mento no número de brotações in vitro (VIÑAS et al. 2012; MENEZES et al. 2012; 

FAN et al. 2013; HUA et al. 2015), corroborando com os resultados do presente 

estudo.  

 

6. CONCLUSÃO  

Neste trabalho foi possível observar que a aplicação de giberelinas não 

influenciou no aumento da percentagem de germinação das sementes de pitaya.No 

entanto, maiores comprimentos de hipocótilo e epicótilo foram obtidos nos meios de 

cultura suplementados com GA3. 

Além disso, a aplicação de citonininas influenciou no aumento do número de 

brotações. 
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Palavras-chave: Passiflora edulis f. flavicarpa. cultivar FB 200.  

 
1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A cultura do maracujazeiro se destaca entre as outras por suas qualidades 

organolépticas e pelo seu rápido retorno econômico, sendo uma ótima opção para a 

agricultura familiar. Com isso, objetiva-se com esse trabalho analisar a produtividade 

de duas cultivares do maracujazeiro azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa e Passiflora 

edulis f. flavicarpa cultivar FB 200 (Flora Brasil) na região sudoeste do estado de 

Goiás.  

 

2. BASE TEÓRICA 

A fruticultura é um setor da agricultura que vem se expandindo no cenário 

nacional, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de maracujá do mundo 

(Koetz et al., 2010) possuindo 2,5 milhões de hectares plantados. O maracujazeiro se 

destaca por suas propriedades organolépticas e pelo seu rápido retorno econômico, 

chamando a atenção dos produtores por sua ampla capacidade de comercialização e 

sua receita distribuída na maior parte do ano.  

É uma boa alternativa para a agricultura familiar visto que seu manejo e sua 

condução não são considerados complexos, mas necessita de uma quantidade 

significante de mão de obra (Meletti, 2011). Devido à ampla capacidade de 

comercialização o maracujá é um fruto que pode ser consumido tanto in natura, como 

ser industrializado para a produção de polpas, sucos e até cosméticos. 
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O Brasil, sendo o país de origem lidera a produção e consumo mundial de 

maracujá (Silva et al., 2010) produzindo 14 toneladas por hectare ao ano (IBGE, 

2016). A Bahia lidera a produção, produzindo 48% do maracujá nacional e o estado 

de São Paulo é o maior consumidor desse fruto, consumindo cerca de 7% do maracujá 

produzido no Brasil.  

Porém, Goiás não participou tão ativamente dessa produção, gerando menos 

de 1% da produção nacional e toda a região centro-oeste produziu apenas 2%. Mesmo 

não contribuindo significativamente para a produção nacional, o estado de Goiás teve 

maior produtividade do que a Bahia, produzindo 16 toneladas por hectare (IBGE, 

2016). 

Apesar disso, o Brasil possui uma produtividade abaixo do potencial da cultura, 

esse fator pode ser explicado por vários fatores como utilizar cultivares não adaptadas 

às condições edafoclimáticas da região (Botelho et al., 2017). Práticas como produção 

de mudas de qualidade, manejo adequado, proteção contra patógenos e doenças, 

polinização adequada e cultivares adaptadas às características físicas da região são 

fundamentais para uma produtividade proporcional ao potencial da cultura.  

A cultivar mais produzida no Brasil é o maracujazeiro azedo, também conhecido 

como maracujazeiro amarelo, essa variedade representa cerca de 95% dos pomares 

nacionais e a preferência dessa variedade deve-se à qualidade de seus frutos, ao 

vigor, à produtividade e ao seu rendimento em suco. Dessa forma, o maracujazeiro 

amarelo vem representando a fruticultura no mercado, mesmo quando comparado à 

outras fruteiras tropicais com maior tradição de consumo (Meletti, 2011). 

O estado de Goiás possui quase nenhuma influência sobre a produção nacional 

e a região sudoeste do estado ainda não possui produção dessa cultura. Visando a 

implementação do maracujazeiro no sudoeste goiano foram utilizadas duas 

variedades de maracujazeiro para avaliar qual é a espécie mais produtiva na região. 

As espécies analisadas foram o maracujazeiro azedo e a cultivar FB 200. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a produtividade e o número de 

frutos de maracujazeiro-amarelo e do cultivar FB200 cultivados em Jataí-GO. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 



O experimento foi conduzido no Núcleo de Pesquisa Agronômica da 

Universidade Federal de Goiás, localizado a 17º 53’ de Latitude Sul, 51º 43’ de 

Longitude Oeste e 670 metros de altitude. Segundo a classificação de Köppen, o clima 

da região é do tipo Aw, megatérmico, com a estação seca de maio a setembro, e 

chuvosa, de outubro a abril. A temperatura média é 23,3 °C e a média anual de 

pluviosidade é de 1541 mm.  

Foram coletados frutos de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa 

e Passiflora edulis f. flavicarpa cultivar FB 200 (Flora Brasil), oriundos do pomar 

experimental, onde coletou-se todos os frutos das plantas de maracujazeiro 

selecionadas que estavam livres de doenças, patógenos e pragas. Os frutos foram 

colhidos manualmente com o auxílio de tesoura de poda. O sorteio dos frutos foi 

realizado com o auxílio do aplicativo para smartphone Número Aleatório. 

Os frutos coletados foram submetidos às seguintes avaliações: Peso dos frutos 

e número de frutos. Depois de colhidos, os frutos foram pesados em balança semi-

analítica Toledo®, com precisão mínima de 40g e máxima de 5kg, para obtenção do 

peso dos frutos (kg), posteriormente, os frutos foram quantificados por contagem 

direta do número total de frutos por espécie por planta.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, o espaçamento 

utilizado entre as linhas foi de 3,0m, com cinco frutos por planta em cada bloco, sendo 

que cada bloco possuía três plantas, assim foram coletados frutos da planta central 

considerando a faixa de 1,25m para esquerda e 1,25m para a direita com 

espaçamento entre plantas de 2,5m, num total de 20 blocos de cada espécie utilizada, 

perfazendo um total de 100 frutos avaliados por espécie. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e testados pelo teste F com 

5% de significância. Os cálculos referentes às análises estatísticas foram executados 

utilizando-se do software estatístico Rbio (BHERING, 2017). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da tabela 1 demonstram que o maracujazeiro-azedo produziu 

frutos mais pesados e maior quantidade de frutos, confirmando que essa cultivar 

possui um maior rendimento em relação à FB 200. Para característica de peso dos 

frutos o maracujazeiro azedo apresentou peso médio de 34.166 kg.ha-¹ e o 

maracujazeiro FB 200 de 29.907 kg.ha-¹. Já para característica de número de frutos o 



maracujazeiro azedo apresentou média de 18,10 frutos por bloco e a cultivar FB 200, 

de 13,30. 

 

Tabela 1. Resumo das análises de variância para as características Peso (kg) e 

Número de Frutos dos frutos de Maracujazeiro Azedo e FB 200. Jataí – GO, 2018. 

Fonte de Variação Quadrados médios 

GL Peso dos Frutos Número de Frutos 

Tratamento 1 10,686* 1152,0NS 

Resíduo 179 2,242 56,3 

CV (%)  43,26 47,80 

* Significativo à 5%; NS Não significativo à 5%. 

 

A análise de variância é extremamente necessária para a obtenção de 

informações sobre a veracidade dos dados do experimento. Dados de um 

experimento podem oscilar bastante e esse fato pode comprometer os resultados do 

mesmo. Assim, faz-se necessária uma análise mais profunda dos números coletados 

para que os resultados experimentais sejam verídicos. 

Os resultados da tabela 1 demonstram que a diferença entre a quantidade de 

frutos entre as duas espécies não se mostrou significativa, portanto, não existe uma 

real diferença entre o número de frutos das duas cultivares. 

A quantidade de frutos produzidos por cada cultivar e seus respectivos pesos 

são de grande importância para indicar se houve tratamento adequado à cultivar, se 

a mesma se adaptou bem à região, se houve manejo, fotoperíodo e polinização 

adequados. Esses dados também são muito importantes para comparar pesquisas, 

indicar o potencial de produção da espécie na região em que foi introduzida, testar 

diferentes tipos de tratamentos, sistemas de irrigação, produtos, dentre outros.  

Cavichioli et al. (2016), no espaçamento de 3,2x 5,0m obtiveram produtividade 

média de 27.814 kg.ha-¹ do maracujazeiro amarelo na região de Adamantina, SP. Os 

valores encontrados são inferiores à produtividade encontrada nesse trabalho. Krause 

et al. (2012), encontraram produtividade média para a cultivar FB 200 na região de 

Mato Grosso, de 6.142,8 kg.ha-¹ também inferiores às médias encontradas nesse 

trabalho. Da mesma forma, Costa et al. (2009), na região do Sudoeste goiano 

obtiveram produtividade média de 10.187 kg.ha-¹ para frutos de maracujazeiro-

amarelo sem irrigação. 



Quanto ao número de frutos, Cavichioli et al. (2014), encontraram média de 

20,24 frutos por planta no espaçamento de 1,0m entre plantas, na região de São Paulo 

com frutos de maracujá amarelo, quantidade superior à obtida nesse trabalho. 

Cavichioli et al. (2010), obtiveram ainda, 16,81 frutos por plantas em maracujazeiro 

amarelo enxertado produzidos no estado de São Paulo, semelhantes aos obtidos 

neste trabalho para frutos de maracujazeiro azedo. 

Esses dados foram coletados diretamente dos frutos colhidos e foram 

submetidos à uma análise de variância para comparação entre as duas cultivares, 

para análise quanto à real diferença ou ausência de diferença entre os dados obtidos. 

Apesar de não haver diferença entre o número de frutos das cultivares, a 

análise de variância indicou diferença entre os pesos, sendo que o maracujá-amarelo 

se destacou, sendo mais produtiva do que a cultivar FB 200.  

 

6. CONCLUSÃO 

 Ambas as cultivares indicaram alta adaptabilidade em Jataí-GO, porém o 

maracujazeiro-azedo se destacou, sendo a mais produtiva na região e rendendo maior 

peso que a cultivar FB 200. Quanto ao número de frutos, ambas são indicadas para o 

município de Jataí-GO. 
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1 INTRODUÇÃO 

Determinadas doenças autoimunes são caracterizadas pela presença de 

anticorpos antinucleares (ANA) contra elementos do núcleo, do citoplasma e nucléolo 

das células (DAMOISEAUX et al., 2015). A sua detecção começou em 1940, onde foi 

encontrado anticorpo reativo ao DNA em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 

(LES) (DELLAVANCE et al., 2009). Essa revisão da literatura poderá ser utilizada na 

capacitação dos profissionais de saúde auxiliando na atualização sobre o tema. 

  

2 BASE TEÓRICA 

A detecção de ANA foi melhorada na década de 1950, com técnica de 

imunofluorescência indireta (IFI) na detecção de ANA, utilizou células de roedores 

como substrato da reação e a amostra biológica dos pacientes era soro. A partir da 

década de 80, a IFI foi padronizada com células HEp-2 como substrato da reação, que 

são uma linhagem de células tumorais da laringe humana. Devido à otimização dos 

kits que tiveram a possibilidade de avaliar diversos padrões de fluorescência em 

diferentes regiões celulares. O teste ficou conhecido como fator antinúcleo (FAN) 

(DELLAVANCE et al., 2009). 

Dentre as doenças autoimunes que apresentam ANA, consta a artrite 

reumatoide (AR) que causa sinovite em que ocorre a destruição tecidual e em alguns 

casos podem levar à infiltração celular e a um processo desorganizado de destruição 

e remodelação óssea o que em conjunto leva a impossibilidade de trabalhar 

representando um impacto na vida dos pacientes em que chega a afetar 1% da 

população mundial. Os anticorpos anti-CCP, e o anticorpo anti-PF possuem elevada 



especificidade e são importantes para a detecção da AR (GOELDNER et al., 2011). O 

LES é uma doença inflamatória crônica que apresenta diversas formas clínicas, que 

pode ser causada pela produção de autoanticorpos principalmente o anticorpo anti-

dsDNA, que promove a deposição de complexos imunes. Apresenta uma etiologia 

multifatorial e a combinação de fatores genéticos, ambientais, hormonais e infecciosos 

que levam a quebra da tolerância imunológica (SOUSA et al., 2017). A síndrome de 

Sjogren conhecida como síndrome seca, é uma doença autoimune acometida pela 

infiltração de várias células como os linfócitos nas glândulas exócrinas o que 

caracteriza a presença de xerostomia e xeroftalmia, pois afeta as glândulas salivares 

e lacrimais responsável pela falta de secreções, e possui algumas manifestações 

sistêmicas imunoinflamatórias. O seu desenvolvimento envolve a interação de fatores 

genéticos com os fatores ambientais e hormonais que vão levar a produção de 

autoanticorpos pelas células autorreativas devido à perda da tolerância imunológica. 

Sua detecção pode ser realizada pela presença dos anticorpos antinucleares 

principalmente os anti-SSA e anti-SSB (GUTIÉRREZ et al., 2017). A Esclerodermia é 

uma doença autoimune, caracterizada pela fibrose da pele, que se encontra espessa, 

lisa e sem elasticidade encontrada na esclerodermia localizada e que em alguns casos 

afeta órgãos internos presente na esclerose sistêmica. Sua causa ainda não é 

conhecida, porem pode estar envolvido com fatores genéticos e ambientais. As 

manifestações clínicas são variadas tendo danos vasculares, principalmente, 

alterações cutâneas, gastrointestinais em que a resposta inflamatória é mediada pelos 

linfócitos T e B com a produção de ANA, anti-Scl-70, anti-ssDNA, anti-cardiolipina, 

anti-RNA (CARREIRA et al., 2017). Portanto, ANA são marcadores sorológicos que 

estão presentes em diversas doenças autoimunes e a sua detecção é uma ferramenta 

que contribui para o diagnóstico e prognóstico de diversas patologias.  

                    

3 OBJETIVO 

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre anticorpos antinucleares como 

marcadores de autoimunidade.  

                                                                 

4 METODOLOGIA 

As bases de dados utilizadas foram: PubMed (Public Medline), Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e o Science Direct. Foram utilizados descritores 



em português, inglês e espanhol: 1) Anticorpos antinucleares humano e diagnóstico 

(antinuclear antibodies humans and diagnosis/anticuerpos antinucleares y 

diagnóstico); 2) Anticorpos antinucleares humano e autoimunidade (antinuclear 

antibodies humans and autoimmunit/anticuerpos antinucleares humanos y 

autoinmunidad) e 3) Anticorpo antinuclear humano (antinuclear antibodies humans / 

anticuerpos antinucleares humanos). Foram utilizados como critérios de inclusão: 

publicações que se encontram no período de 2009 a 2017; artigos primários em inglês, 

português ou espanhol; artigos disponíveis na íntegra e a presença dos descritores 

nas palavras chaves ou no resumo. Após a seleção, os artigos foram analisados e os 

dados foram interpretados. 

                                                              

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram selecionados o total de 15 artigos, desses 10 foram publicados na 

língua inglesa, um em espanhol e quatro em português. A distribuição   dos artigos 

por ano mostrou que 26% foram publicados no ano de 2013 (Fig. 1). 

   

Figura 1 - Distribuição dos artigos selecionados por período de 2009 a 2015.  

                            

 

Os estudos foram realizados em Países como Áustria, Brasil, China, Cuba, 

Egito e Turquia, sendo que a maioria foram realizados no Brasil e no Egito, com cinco 

publicações para cada um (Fig. 2). 

 



Figura 2 – Distribuição dos países encontrados nos artigos selecionados. 

                             

Das técnicas imunológicas de diagnóstico empregadas nos 15 estudos 

selecionados a mais utilizada foi a técnica de IFI apresentada em sete artigos (46,7%) 

o que comprova que é a técnica imunológica considerada como padrão ouro para 

pesquisa de ANA (CABIEDES et al., 2010). A segunda técnica mais utilizada foi o 

teste ELISA em 33,3%; e 13,3% dos artigos, utilizaram as duas técnicas em conjunto, 

com aumento da sensibilidade e especificidade; fato confirmado por Horimoto e Costa 

(2016).  A técnica de quimioluminescência (CLIA) foi empregada em 6,7% dos artigos, 

representando uma inovação na detecção de ANA (PURCAR et al., 2017). Em relação 

às doenças, a mais frequente (55%) foi a LES. Em cinco artigos foi possível 

demonstrar a relação dos autoanticorpos encontrados nas doenças autoimunes com 

as manifestações clínicas, sendo dois estudos que evidenciaram a relação de anti-

C1q e anti-dsDNA, anti-cromatina presentes no LES e danos renais ao paciente. 

Resultados semelhantes foram apresentados por López et al. (2013) em que a 

presença de anti-C1q e anti-dsDNA, que foi considerado como marcador da nefrite 

lúpica. Foi demonstrada a associação entre anti-scl-70 na esclerodermia com o dano 

cardíaco em que pacientes apresentaram miocardiopatia, fato confirmado por Souza 

et al. (2017). Houve associação do anticorpo anti-NCS presente no LES com 

manifestações hematológicas, Bashal (2013), aponta que as principais manifestações 

hematológicas são anemia, leucopenia, trombocitopenia e síndrome antifosfolipídica. 

A relação de ANA anti-ribossômico com o comprometimento nervoso foi demonstrada 

por Tzioufas et al. (2000) em 39,3% dos pacientes com LES e envolvimento ativo do 

SNC; associados ao envolvimento difuso do SNC tendo distúrbios psiquiátricos em 

71% dos pacientes e epilepsia em 75%.  

 



6 CONCLUSÃO 

Essa revisão da literatura demonstrou que as técnicas de imunofluorescência 

indireta, o teste ELISA e a quimioluminescência estão sendo utilizadas em associação 

para aumentar a especificidade do diagnóstico de anticorpos antinucleares e contribuir 

para o monitoramento do sucesso da terapêutica dos pacientes. E a detecção de 

anticorpos antinucleares apresentou associação com manifestações clínicas 

apresentadas pelos pacientes com LES e Esclerodermia. 
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PROPOSTA DE UM MÉTODO HIBRIDO BASEADO EM
CROWDSOURCING E GAMIFICAÇÃO PARA APOIAR A CRIAÇÃO DE

OBJETOS DE APRENDIZAGEM (OAs).
FERREIRA, Maikon R*. e BOAVENTURA, Ana Paula Freitas V.†

Palavras-chave: Gamificação, Crowdsourcing, Objetos de Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO
A popularização de dispositivos móveis e a difusão de redes sem fio criam novas oportu-
nidades de aprendizagem e desafios educacionais, ademais com o surgimento dos Nati-
vos Digitais o processo educacional tem sido diretamente influenciado pelas tecnologias de
computação e comunicação (CHENG et al., 2016). Um destes desafios é o ensino de algo-
ritmos nos cursos de Tecnologia da Informação (SILVA; MELO; TEDESCO, 2016; BRITO;
MADEIRA, 2015), nesse contexto dificuldades são frequentemente relatadas na literatura
entre elas: aprender a pensar algoritmicamente; o não entendimento dos enunciados; exer-
cícios dissociados de problemas reais e pouca disponibilidade extraclasse para estudos
(SILVA; MELO; TEDESCO, 2016).

No caso específico das turmas de algoritmos e programação, que geralmente são ofer-
tadas nos períodos iniciais dos cursos, há um desafio de ensinar em turmas grandes, in-
viabilizando a realização de um acompanhamento individualizado. Tal acompanhamento
justifica-se em virtude da heterogeneidade de conhecimento e ritmo de aprendizagem de
cada indivíduo (LAHTINEN; ALA-MUTKA; JäRVINEN, 2005). Apesar dessas dificuldades,
Silva, Melo e Tedesco (2016) afirma que diferentes estilos e metodologias podem ajudar a
motivar os discentes. É preciso ressaltar ingresso de uma geração de pessoas que nas-
ceram numa sociedade mais voltada para uma realidade digital, que compreende o final
do século XX e início do século XXI. Prensky (2001) rotula estes indivíduos como Nativos
Digitais e os define como uma geração que convive diretamente com a tecnologia. Yama-
kami (2015) acrescenta que Nativos Digitais e Imigrantes Digitais referem-se a grupos de
pessoas que adotaram a tecnologia digital em diferentes fases da vida. Os Nativos Digitais
diferem dos Imigrantes Digitais no sentido de que já cresceram cercados de tecnologia, en-
quanto os Imigrantes Digitais viu essas tecnologias surgirem e tiveram que se adaptar a esta
transição. Os alunos de hoje pensam e processam informações de maneira fundamental-
mente diferente de seus predecessores, a maneira de aprender está mudando rapidamente
(RIBEIRO; CASALETTI, 2013).

Diferentes tipos de experiências levam a diferentes estruturas cerebrais. Há uma neces-
sidade urgente de mudar o que é, e como é ensinado (PRENSKY, 2001). Nesse sentido
existe umamudança no paradigma pedagógico, isto é, a maneira como as pessoas ensinam
e aprendem, consequentemente, uma transformação poderá vir também na forma como
materiais educativos são desenvolvidos e oferecidos para aqueles que desejam aprender

*Aluno do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, email:
maikorodrigues787@gmail.com

†Professora Doutora do Curso de Ciência da Computação na Universidade Federal Jataí,
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(AUDINO; NASCIMENTO, 2010). Silva, Melo e Tedesco (2016) acrescenta que os alunos
de hoje usam a tecnologia constantemente e estão habituados com o mundo dos jogos, não
apenas por intermédio da experiência de jogar, mas também em relação à estética desses
ambientes Digitais. Em contrapartida, as atividades da escola, ou faculdade não os motivam
e ainda competem com a gama de alternativas proporcionadas pela tecnologia, os Nativos
Digitais estão acostumados com a instantaneidade do hipertexto, músicas baixadas, telefo-
nes em seus bolsos, uma biblioteca em seus laptops, e mensagens instantâneas, eles têm
pouca paciência para palestras e lógica passo-a-passo (SELWYN, 2009).

Outro desafio relevante no contexto do ensino aprendizagem online é a rápida desmo-
tivação do aluno com as plataformas existente, ocasionando seu atraso no curso ou até a
desistência. Diante desta situação, torna-se imprescindível buscar formas de entender me-
lhor as causas do problema e investigar possíveis soluções que possam remedia-lo de forma
efetiva. Neste trabalho serão abordadas duas estratégias com intuito de manter o aluno mo-
tivado, a primeira delas consiste na forma como o OA e obtido, sua estrutura por si só já
contribui para que o conteúdo seja aplicado de forma dinâmica, uma vez que sua criação foi
obtida na tentativa de fragmentar conteúdos extensos em pequenos blocos que possam ser
utilizados em diferentes situações (BRAGA, 2014), trazendo assim dinamicidade e rapidez
a aplicação do conteúdo gerado.

2 OBJETIVO
O objetivo geral desse trabalho e levantar requisitos para criação de um método que auxilie
a criação de OAs, e que contemplem as características da Gamificiação e crowdsourcing
para elaboração e aplicação dos conteúdos. Juntamente com um conjunto de requisitos pre-
liminares necessários para a criação desses OAs com um formato inovador para o ensino-
aprendizagem de programação.

3 BASE TEÓRICA
Este trabalho trata se de um estudo descritivo-exploratorio, quantitativo que será realizado
na Universidade Federal de Jataí (UFJ), mas especificadamente na turma de algoritmos e
programação do curso de Ciências da Computação no período entre agosto e dezembro de
2018. A população alvo são alunos ingressos no curso no semestre 2018/1 por se encaixa-
rem na faixa etária dos Nativos Digitais.

Para levantamento dos requisitos bem como definição dos métodos analisados, apre-
sentaremos uma analise na literatura, os trabalhos foram filtrados por meio do sistema de
busca de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), que possui bases referenciais importantes para este trabalho. As bases utilizadas
forma ACM Digital Library, ACM Computing Reviews, Google Scholar, IEEE Explore. Desse
modo, os trabalhos elencados neste capítulo englobam: Definição dos métodos pesquisa-
dos, Levantamentos de requisitos para criação de conteúdos, Levantamento de requisitos
para analise da aplicação dos métodos. Os resultados da pesquisa estão relacionados na
tabela1.

Inicialmente foram realizados alguns testes com palavras que seriam utilizadas como
palavras-chave nas buscas. Os testes consistiram na combinação das palavras que descre-
vem os métodos que estamos analisando (Crowdsource, Gamificação e Objetos de Apren-
dizagem) e de sinônimos e palavras relacionadas à educação e aprendizagem, todas nos
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Bases de Dados Gamificação Objeto de Aprendizagem Crowdsourcing
ACM Digital Library 689 unidades 110.990 unidades 2.718 unidades

ACM Computing Reviews 0 unidades 67 unidades 0 unidades
IEEE Xplore 782 unidades 22,068 unidades 2,766 unidades

Google Scholar 2.890 unidades 592.000 unidades 169.000 unidades
Total 4.361 unidades 133.717 unidades 174.484 unidades

Tabela 1: Dados obtidos

idiomas inglês e português. Devido ao número reduzido de artigos retornados, ficou decidido
que somente a palavra que nomeiam os métodos seriam utilizadas como palavras-chaves
e que seriam utilizados os critérios citados acima para eliminar estudos não relacionados à
área de educação. Esta decisão permitiu que um número maior de artigos fossem analisa-
dos, minimizando as chances de que artigos relevantes fossem eventualmente ignorados.

4 METODOLOGIA
Foi considerada uma metodologia para a análise dos trabalhos relacionados, Na primeira
etapa, os estudos primários recuperados foram avaliados a fim de se identificar aqueles
relevantes para responder às questões de pesquisa. Após a leitura dos títulos, resumos
e palavras chaves, este conjunto inicial foi reduzido para 56 artigos que continham estu-
dos relacionados à educação. Durante esta triagem, foram aplicados critérios de inclusão
e exclusão para cada estudo recuperado. Os critérios de inclusão elaborados foram os
seguintes:

• Definição de cada método: como alguns métodos utilizados nessa pesquisa são
utilizado em diversos senários, logo se faz necessário uma definição detalhada para
utilização em nosso projeto.

• Utilização dosmétodos em plataformas de ensino aprendizagem: O principal inte-
resse desse pesquisa e levantar características fundamentais para utilização de cada
método na criação e aplicação de conteúdos disponibilizados em ferramentas online,
esse critério e fundamental pós alguns métodos analisados na pesquisa são utilizados
em diversas áreas.

• Levantamento de características de cadamétodo: Foram analisados nos trabalhos
a presença de algum detalhamento ou levantamento de requisitos para utilização do
método, bem como critérios para avaliação dos mesmos.

• Critérios detalhados para aplicação e validação dos métodos: Como a utiliza-
ção dos métodos analisadas são amplamente utilizados em diversas pesquisas, e de
grande ajuda qualquer trabalho que apresente estrategias de como aplicar, bem como
meios de avaliar a eficacia do uso dos métodos analisados.

5 Análise Preliminar
Em uma segunda etapa, procedeu-se à leitura dos resumos, introdução e conclusão e no-
vamente à aplicação dos critérios de inclusão e exclusão dos 56 artigos pre selecionados,
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obteve se como resultado um subconjunto de 31 estudos primários. A próxima etapa consis-
tiu na leitura dos 31 trabalhos na integra, posteriormente foram selecionados 10 trabalhos,
os quais foram submetidos listagem da utilização dos métodos que está listado na Tabela 2.

Trabalhos Gamificação Crowdsourcing Objetos de Aprendizagem
(HOWE, 2008) - + -
(KIM; LEE, 2015) + - -
(SANTANA, 2016) - + -
(SAVI et al., 2011) - - +

(HAMARI; SARSA, 2014) + - -
(CARNEIRO; SILVEIRA, 2014) - - +

(LINEHAN et al., 2011) + - -
(MITROS; KIM, 2015) - + -
(TAVARES et al., 2010) - - +

(LEFFA, 2016) - + +
PROPOSTA DESTA PESQUISA + + +

Tabela 2: Trabalhos e Seus Respectivos Métodos

E importante relatar como os estudos relacionados apresentam o uso das propostas na
criação e aplicação de conteúdos, entretanto nenhum deles explora a possibilidade do uso
delas em conjunto, analisando e explorando o que cada uma tem de importante e que possa
vir a contribuir em conjunto. Tal afirmação nos estimula a pensar, como a gamificação pode
trabalhar em conjunto com o desenvolvimento fragmentos do Objetos de Aprendizagem,
bem como poder aplicar os princípios do Crowdsourcing para criar conteúdos de forma co-
laborativa.

6 Considerações finais
Para verificação da eficacia do método será desenvolvido um aplicativo móvel para geração
e aplicação dos conteúdos, juntamente com questionários que serão aplicados aos alunos
usuários do aplicativo e professores que trabalharão em conjunto para criação do conteúdo.
Para investigar quais características um OA necessita para propor a utilização do Croud-
soucing utilizaremos parte do levantamento feito por Arolas e Guevara (2012), e citado por
Dickie et al. (2015) em um mapeamento sistemático do fenômeno Croudsoucing no Bra-
sil. Tais características serão consideradas pela consistência da pesquisa realizada em 166
iniciativas Croudsoucing.

A Gamificação será implementada utilizando características levantadas por Klock et al.
(2015), em seu mapeamento o autor leva em consideração as características individuais
dos alunos (como habilidades, necessidades e interesses) para realizar analise na literatura,
bem como quais características dos alunos mais influenciam na Gamificação e sua relação
com os elementos de jogos em ambientes virtuais de aprendizagem.

Para validação da proposta será criado um OA que contemple as características pre se-
lecionadas nas etapas anteriores, será analisado como as características podem se relacio-
nar, a criação do OA seguirá a proposta de Tavares et al. (2010), que propõe características
e etapas pelas quais a criação de um OA necessita para ser bem estruturado.

Para medir a eficácia do OA usaremos faremos uso de Fichas de Avaliação mencionada
por Tavares et al. (2010), que foram propostas através de análise de critérios usados pelos
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pesquisadores da BIOE - Banco Internacional de Objetos Educacionais 1, para avaliar um
OA, envolvendo aspectos pedagógicos, técnicos e o guia do professor. As fichas usam a
escala Likert que é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em
questionários. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados
especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta escala tem seu nome
devido à publicação de um relatório explicando seu uso por (LIKERT, 1932).
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Justificativa / Base teórica 

Os acidentes de trânsito são importantes causas de mortalidade no Brasil, 

sendo um importante problema de saúde pública. Segundo a OMS (Organização 

Mundial de Saúde), foram registrados por volta de 1,24 milhões de acidentes de 

trânsito por ano em todo o mundo. No Brasil, em 2014, de acordo com o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, temos um total de 

43.780 Óbitos por Acidentes de Transporte Terrestre, o que resulta em um índice de 

21,6 mortes/100mil habitantes. Como consequência desses eventos, temos o óbito, 

a incapacidade funcional pós-trauma e a sobrecarga do sistema de saúde (PAIXÃO 

et al., 2015). 

Nos últimos anos têm sido implatadas várias estratégias com objetivo de 

redução do impacto dos acidentes de trânsito como agravo de saúde. Dentre elas: 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências 

(2001), Projeto de Vigilância de Violências e Acidentes (2006) e Projeto Vida no 

Trânsito (2011) (COSTA, MANGUEIRA, 2014). 

Dentre os envolvidos, os motociclistas são grande parte em grande maioria 

dos estudos (CAIXETA, 2010). O uso da motocicleta nas cidades brasileiras tem se 

mostrado crescente, principalmente pelo aumento da facilidade de aquisição, 

também pelo fato de ser um meio de transporte ágil e econômico. O risco de um 

motociclista lesionar-se em um acidente é até noventa vezes superior ao do usuário 

de transporte coletivo. Já o risco de óbito é até duzentas vezes superior (PAIXÃO, et 

al., 2015). 

Estudar a população e as condições associadas a esse tipo de acidente 

envolvendo esses meios de transporte é importante para a tomada de decisões 



governamentais estrategicamente direcionadas à redução desses agravos (CABRAL 

et al, 2011). 

Objetivo 

Caracterizar o perfil epidemiológico dos óbitos decorrentes de acidentes de 

trânsito envolvendo motociclistas no município de Jataí – GO entre janeiro de 2007 e 

dezembro de 2016. 

Metodologia 

Estudo epidemiológico retrospectivo a partir de relativos aos óbitos por 

traumatismo envolvendo motociclista em acidente de transporte. Avaliou-se as 

variáveis de faixa etária e sexo, comparando com dados do estado de Goiás. Os 

dados foram coletados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

Resultado e Discussão 

Entre janeiro de 2007 e dezembro de 2016 foram notificados 124 óbitos por 

acidente de transporte envolvendo motociclistas no município de Jataí. Desses 

casos, 21,8% corresponderam ao sexo feminino e 78,2% ao sexo masculino. Em 

Goiás o sexo feminino respondeu a 12% do total e o sexo masculino a 88%, no 

mesmo período de tempo. 

No município de Jataí as faixas etárias mais acometidas foram: adultos entre 

20 – 29 anos (30,6%), adultos entre 30 – 39 anos (21,7%), adultos entre 40 – 49 

anos (16,1%) e jovens entre 15 – 19 anos (12,9%). Em relação ao estado de Goiás a 

faixa etária prevalente foram os adultos entre 20 – 29 anos, com 23,6% do total dos 

óbitos notificados. 

Em 2016 no estado de Goiás foram notificados 8,9 óbitos/100mil habitantes 

por ano decorrentes de acidentes envolvendo motociclistas, enquanto no município 

de Jataí foram notificados 16,6 óbitos/100mil habitantes por ano. Na Tabela 1 foi 

descrita a evolução da incidência desse tipo de agravo no município e no estado. 

Entre 2007 e 2016 no estado de Goiás o número de óbitos envolvendo 

motociclistas (n=4.984) foi 13,5% maior comparado aos ocupantes de automóveis 

(n=4.388), enquanto no município de Jataí o número de óbitos relacionados a 



motociclistas foi 55% maior em relação aos usuários de automóveis. Em relação ao 

total de óbitos decorrentes de acidentes de transporte no município de Jataí, os 

acidentes envolvendo motociclistas representaram 38,6% do total. 

 
Tabela 1 - Série histórica de Óbitos por Acidentes de Trânsito envolvendo motociclistas (incidência 
por 100 mil habitantes). Fonte: DATASUS. 

 

É possível identificar que o perfil das vítimas dos acidentes de trânsito 

envolvendo motocicletas no município de Jataí é composto principalmente de 

homens e adultos jovens. Os dados relativos ao município são proporcionalmente 

maiores comparados ao estado de Goiás, o que revela que as ações políticas 

visando acidentes voltados aos motociclistas estão atuando de forma menos eficaz 

no município. 

Dentre os principais aspectos encontrados que justificam o aumento do 

número de acidentes de trânsito relacionados aos motociclistas, além do aumento 

da frota de motociclistas ao longo dos últimos anos, são: perfil do motociclista (que 

geralmente é jovem e do sexo masculino, que é considerado o perfil de maior 

imprudência), com baixa escolaridade, falta de educação no trânsito (em relação a 

todos os tipos de veículos e condutores), precariedade das vias de tráfego, 

sinalização inadequada e ineficaz das vias e imprudência em relação a regras de 

ultrapassagem e respeito às normas de trânsito (BACCHIERI, BARROS, 2011). 
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A estratégia voltada para desafiar esse agravo é baseada em um sistema de 

apoio aos gestores públicos visando ações mais eficientes. De acordo com o 

Ministério da Saúde, deve-se desenvolver uma estratégia de prevenção mais 

eficiente, que envolve tanto evitar que os acidentes venham a acontecer, assim 

como consolidar um sistema de atendimento em saúde rápido e eficaz. As medidas 

de repressão também são importantes para coibir condutores em estado de atenção 

alterada, fiscalizar veículos irregulares e uso de capacetes. 

 

Conclusão 

Reconhecer essas caraterísticas serve de subsídio para o planejamento de 

estratégias de prevenção dos acidentes de transporte, requerindo intervenções 

específicas para esse perfil. É necessário ainda estudar a correlação entre esses 

acidentes e o consumo de álcool/drogas, que de acordo com a literatura, a nível 

nacional mostram uma importante relação (BACCHIERI, BARROS, 2011).  

Ações de combate a esses acidentes devem priorizar, por exemplo, horários 

de entrada e saída de trabalho (assim como finais de semana), aliadas a estratégias 

de fiscalização de trânsito e educação da população (SOUZA, et al, 2005). 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A paralisia cerebral (PC) é descrita por um conjunto de distúrbios crônicos 

não progressivos do movimento ou da postura de início precoce, associado a 

dificuldades neurológicas sendo o tipo clinico espástico mais comum em 75% dos 

casos (MULLER; VALENTIN, 2016). Os indivíduos com PC podem apresentar 

anormalidades motoras associadas a deficiência visual, mental, dificuldades na 

aprendizagem, alterações no sistema sensorial e déficit de comunicação (CURY; 

BRANDAO, 2011). 

A equoterapia vem sendo aplicada há mais de 25 anos no tratamento de 

crianças com PC, e tem por significado o tratamento com auxílio do cavalo, sobre o 

qual o paciente realiza movimentos orientados por terapeutas especializados, 

aproveitando ao máximo os estímulos do cavalo e do ambiente, objetivando uma 

intervenção integrada para alcançar resultados funcionais (MONTEIRO; ABREU; 

VALENTI, 2015). Porém, existe uma limitação na literatura quanto a padronização 

do tempo, frequência e modo da equoterapia. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A PC é caracterizada por uma síndrome deficitária e de liberação piramidal 

com exacerbação dos reflexos tendinosos profundos, irradiação reflexa, déficit nos 

ajustes posturais, clônus e sinal de Babinski positivo. A espasticidade, 



frequentemente precedida de hipotonia, pode afetar todo o corpo, ou predominar em 

membros inferiores, ou ainda, em um hemicorpo (MULLER; VALENTIN, 2016). Pode 

ser classificada com dois critérios: tipo de disfunção motora presente que inclui as 

alterações de tônus: atetóide, coréico, distônico, atáxico, misto e espástico; e a 

localização das partes do corpo afetadas, caracterizando tetraplegia ou quadriplegia, 

monoplegia, diplegia e hemiplegia (LEITE; PRADO, 2004). 

Em um estudo, os autores afirmam que o cavalo fornece uma base dinâmica 

de suporte, tornando-se uma excelente ferramenta para melhora da força, controle e 

o equilíbrio do tronco, construindo em geral força postural, resistência e 

planejamento motor. Além disso, o movimento tridimensional do cavalo produz 

movimentos pélvicos semelhantes a deambulação no indivíduo) (KWON, 2011). 

A marcha do cavalo pode ser descrita em três modos: a passo, a trote e a 

galope. O cavalo não move os membros da mesma maneira, os movimentos do 

dorso são diferentes, e os do praticante serão adaptados a qualquer dessas 

alterações de andadura. Todas essas modificações de atitude impõem ao indivíduo 

um ajuste muscular a fim de responder aos desequilíbrios provocados por esses 

movimentos, tendo os resultados direcionados de acordo com a finalidade de cada 

terapia (MONTEIRO; ABREU; VALENTI, 2015; SOUSA; NAVEGA, 2012).  

A reabilitação para crianças com déficit de equilíbrio deve incluir atividades 

que envolvam os sistemas musculoesquelético, sensorial e motor, centrando-se em 

tarefas que exijam equilíbrio estático e dinâmico em que as crianças participem 

ativamente, portanto, a medida em que o terapeuta altera a velocidade, a direção do 

cavalo e o ambiente, atividades de reações antecipatórias acontecem, gerando 

respostas adaptativas que resultam na melhora funcional (MORAES, 2014).  

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo e revisar a literatura por meio de uma seleção de 

ensaios clínicos randomizados que demonstrem o efeito das diferentes metodologias 

no uso da terapia com cavalos em indivíduos com PC. 

 

4 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática em conformidade com as 

recomendações e os critérios descritos nos itens de relatórios para revisões 

sistemáticas (PRISMA) e Cochrane Handbook (HIGGINS; GREEN, 2008). O 



protocolo foi registrado no banco de dados PROSPERO 

(www.crd.york.ac.uk/prospero/) sob o número: CRD42018083641  

A busca dos estudos foi realizada de janeiro a abril de 2018, nas seguintes 

bases de dados eletrônicas: Pubmed, Medline, Lilacs, Biblioteca Virtual S, PEDro, 

SCIELO e Cochrane. As palavras-chaves foi gerada e os termos incluíram: a) 

Intervenção: hipoterapia, equoterapia, hippotherapy, equine therapy e b) População: 

paralisia cerebral, cerebral palsy, ligadas pelo operador booleano AND.  

Foram adotados os seguintes critérios para a seleção dos estudos: ensaios 

clínicos randomizados e equoterapia como principal intervenção. A população era 

composta por indivíduos crianças e/ou adolescentes com diagnostico de paralisia 

cerebral de todos os níveis funcionais com idade limitada até os 18 anos. Na 

verificação inicial, os artigos forma excluídos se a população atendida não fosse PC, 

não usassem a equoterapia como principal intervenção e não fossem ensaios 

clínicos randomizados. Os critérios de inclusão para determinar a elegibilidade foram 

realizados a partir da leitura do texto completo dos artigos, onde a adequação 

poderia não ser determinada por meio dos títulos e resumos apenas.  

 

5 RESULTADOS  

A pesquisa inicial resultou em 296 artigos: PubMed (60), Pedro (20), LILACS 

(36), SCIELO (5), Cochrane (36), Medline (100) e BVS (39). Após a análise dos 

artigos, foram excluídas 289 pesquisas que apareceram repetidamente ou não 

preenchiam os critérios de inclusão. A seleção final resultou na inclusão de 7 artigos. 

A Tabela 1 informa quanto a qualidade metodológica dos estudos, incluindo o 

seu fator de impacto e o escore PEDro.  

 

Estudo  Jornal Fator de 
Impacto 

Qualis PEDro 
0/10 

Antunes et al. 2016 Research in Developmental Disabilities 1.630 A1 7 

Kwon et al. 2014 THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND 
COMPLEMENTARY MEDICINE 

1.622 B1 7 

Kang, Jung e Yu. 2012 Jounal of Physical Therapy Science 0.492 A2 7 

Wieczorek, Sobieska e 
Synder, 2016 

Ortopedia e Traumatologia Rehabilitacja 0.268 B4 7 

Sousa e Navega, 2012 NF NF NF 7 

SIK et al, 2012  Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 0.117 NF 7 

El-Meniawy e Thabet, 
2011 

Egyptian Journal of Medical Human Genetics 0.560 NF 6 

Tabela 1 - Qualidade dos artigos. NF= não fornecido 
Fonte: Próprio autor 



A Tabela 2 apresenta informações sobre cada artigo: autores, ano de 

publicação, idade dos indivíduos, tipo de PC, instrumentos de avaliação, variáveis e 

desfechos. Onde os instrumentos de avaliação mostraram de forma objetiva os 

benefícios da terapia na postura e equilíbrio na população PC. 

 

Autor/ 
Ano  

Amostra Idade  Tipo de PC Instrumentos de 
Avaliação 

Variáveis Desfecho 

Antune
s et al. 
2016 
 
 

10 
crianças 

5 a 15 
anos 

Espástica 
bilateral 

- Escala Ashworth 
Modificada 
- Sensor de detecção 
inercial sem fio 

Tônus 
muscular e 
marcha 
 

↓ espasticidade 
dos adutores de 
quadril após o 
trote; 
↑ dos parâmetros 
temporais e 
espaciais da marcha 

Kwon 
et al. 
2014 
 

45 
crianças 
 

4 a 10 
anos 

Espastica 
Atáxica 
Dyskinetic 
 

-Escala de equilíbrio 
pediátrico 
- GMFM-88 
- GMFM-66 

Função 
motora 
grossa e 
equilíbrio 
funcional 

↑ dos escores do 
GMFM- 88 e 
GMFM-66 
↑ equilíbrio 

Kang, 
Jung e 
Yu 
2012 

14 
crianças 

8 
anos 

Diplégica 
Hemiplégica 

- Uma placa de força foi 
utilizada para avaliar o 
equilíbrio sentado 

Equilíbrio 
sentado 

↑ equilíbrio 
sentado 

Wieczo
rek, 
Sobies
ka e 
Synder 
2016 

19 
crianças 
 

6 a 12 
anos 

Diplégica 
Hemiplégica 

 

- Escala de avaliação de 
equilíbrio sentado (SAS) 
 

Postura e 
equilíbrio 

↑ equilíbrio 
sentado 

Sousa 
& 
Navega 
2012 
 
 

9 
crianças 
 

4 a 9 
anos 

NR - 2 testes p/ controle de 
tronco: sentado sobre o 
tablado sem auxílio dos 
braços com olhos 
abertos e com olhos 
fechados por 30 seg. 
- goniômetro universal 
para ADM. 

Controle do 
tronco e 
ADM 
 

↑ equilíbrio 
sentado 
↑ ADM 

SIK et 
al. 
2012 
 

13 
crianças 
 

5 a 15 
anos 

NR - GMFM-88 
-Escala pediátrica de 
equilíbrio 
 

Função 
motora 
grossa, 
equilíbrio, 

coordenação 
e marcha 

↑ dos escores do 
GMFM- 88 
↑ equilíbrio 

El-
Meniaw

y e 
Thabet 
2011 
 

15 
crianças 
 

6 a 8 
anos 

Diplégica - Instrumento para 
avaliar desvio lateral, 
desequilíbrio de tronco, 
inclinação pélvica e 
rotação de superfície da 
vertebra. 

Geometria 
posterior 

Melhora da 
geometria posterior 
em crianças 

Tabela 2- Características dos Estudo. ↑ aumento; ↓ diminuição; ADM= amplitude de movimento; 
GMFM= Mensuração da Função Motora Grossa; seg.= segundos; PC= Paralisia Cerebral; NR= não 
relatado 
Fonte: Próprio autor 



Na Tabela 3 são apresentadas as características da intervenção, como 

tempo, frequência e atividades realizadas.  

 

Estudo  
 
 
 

Intervenção Tempo 
de 
terapia 

Atividades 
realizadas 

Característica
s do cavalo 
(tipo, altura e 
andadura) 

Material 
de 
Montaria 

Terreno Auxiliares 

Antune
s et al. 
2016 
 

Hipoterapia 1 sem 2 
x 30 
min 

Não 
realizadas 

TIPO: NR 
ALTURA: NR 
ANDADURA: 
caminhada e 
trote 

Sela com 
alça 

Variado 1 condutor do 
cavalo e 1 
fisioterapeuta 

Kwon 
et al. 
2014 
 

Hipoterapia 
 

8 sem 2 
x 30 
min 

NR TIPO: pônei 
ALTURA: 
1,35m 
ANDADURA: 
caminhada 

Selas 
macias 
Capacete 
 

NR 1 terapeuta, 1 
líder de 
cavalos e 
2 caminhantes 
ao lado. 

Kang, 
Jung e 
Yu 
2012 

Hipoterapia 8 sem x 
30 min 

Sentar, 
manipular 
objetos e 
manter a 
postura  

TIPO: NR 
ALTURA: NR 
ANDADURA:NR 

NR NR 2 
fisioterapeutas 

Wieczo
rek, 
Sobies
ka e 
Synder 
2016 

Hipoterapia 12 sem 
x 30 
min 

Tocar as 
orelhas do 
cavalo, 
elevar as 
mãos, girar 
o tronco 

TIPO: NR 
ALTURA: NR 
ANDADURA: 
NR 
 

NR NR 1 terapeuta, 1 
líder de 
cavalos 

Sousa 
e 
Naveg
a 
2012 
 

Equoterapia 12 sem 
x 30 
min 

Alcance de 
objetos, 
arremesso 
de bola no 
alvo, pegar 
argolas 
com uma 
espada. 

TIPO: NR 
ALTURA: NR 
ANDADURA: 
NR 
 

NR NR NR 

SIK et 
al. 
2012 
 

Hipoterapia 10 sem 
x 30 a 
45 min 

NR TIPO: NR 
ALTURA: NR 
ANDADURA: 
NR 

NR NR RN 

El-
Menia
wy e 
Thabet 
2011 
 

Hipoterapia  
 

13 sem 
x 30 
min 

NR TIPO: NR 
ALTURA: NR 
ANDADURA: 
Marcha em 4 
batidas 

Sela, 
estribo, 
cinto, 
capacete e 
cintura 
ajustável 
de 
algodão 

NR 1 
fisioterapeuta 
e 1 auxiliar 

Tabela 3- Intervenção. NR= Não Relata; sem= semanas; min= minutos; m= metros 
Fonte: Próprio autor 

 

 

 



6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa revisão sistemática, e possível concluir que a Equoterapia pode 

que os efeitos da terapia podem ser observados a partir de 2 sessões de 30 minutos 

cada uma, proporcionando aos indivíduos melhora da função motora grossa, 

equilíbrio, controle postural e aumento do tônus muscular.  

Sugere-se que outros estudos realizem um protocolo de métodos e tempo 

versus frequência com a terapia equina, a fim de se obter ganhos específicos e que 

outros trabalhos de acompanhamento possam verificar os benefícios a longo prazo. 
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