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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A fase de aleitamento das bezerras tem grande importância, pois é um 

período crítico do ponto de vista sanitário, no desenvolvimento para o recém-nascido 

e econômico para a propriedade. Diversas pesquisas reafirmam a importância que a 

criação das bezerras tem para que estas bezerras se tornem animais adultos mais 

produtivos. Neste sentido a produção de bezerras de reposição tem um papel 

fundamental na atividade, pois estas substituirão as vacas do rebanho a medida que 

vão sendo descartadas 

A Falha de transferência passiva de imunidade (FTPI) ocorre devido ao 

administração da quantidade de colostro insuficiente, atrasado ou de baixa 

qualidade, essa FTPI aumenta o risco para aparecimento de doenças, aumento da 

mortalidade e redução ganho de peso em bezerros. O sucedâneo de colostro (CR) 

surgiu como uma alternativa, para garantir que o bezerro receba imunoglobulinas 

suficiente após o nascimento e assim diminuindo risco de aparecimento de doenças. 

 

2 BASE TEÓRICA 

                                                           
1. Resumo revisado pela Professora Grace Kelly Martins Carneiro da Faculdade Morgana Potrich- 

FAMP Mineiros - Goias.  
2 Discente do curso de Pós Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal de Goiás 
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A colostragem é um procedimento que consiste no fornecimento de colostro 

em qualidade, quantidade e tempo adequado e é determinante para a manutenção 

da saúde e desempenho futuro das bezerras (TEIXEIRA et al., 2017). 

Boito et al. (2015), definiram sucedâneos como misturas preparadas que 

devem ser diluídas em água e utilizadas para a alimentação do recém-nascido, em 

substituição ao leite integral, após a fase da colostragem e os sucedâneos de 

colostro são produtos formulados, não sendo desenvolvidos para substituir 

completamente o colostro, mas para serem fornecidos associados ao colostro 

materno. Segundo Chamorro et al., (2014), um animal é diagnosticado com FTIP 

quando as concentrações séricas de Ig ficam abaixo de 10g IgG/mL. O CR tem sido 

usado como uma alternativa para evitar a FTIP em bezerros, quando a 

disponibilidade de colostro materno é baixa ou quando a qualidade do colostro 

materno é comprometida devido aos baixos níveis de IgG ou o presença de 

patógenos no colostro. 

Existem trabalhos que mostram que o uso de CR como suplemento da dieta 

líquida em bezerros nas primeiras semanas de vida, foi capaz de diminuir o 

aparecimento de doença e a necessidade da utilização de antibióticos Berge et al., 

(2009), Chamorro et al., (2017) e Berge et al., (2018). Nesse sentido, esta pesquisa 

procura determinar se existe efeito do CR na dieta líquida, sobre desempenho e ou 

saúde de bezerros. 

A FTIP aumentam a morbidade e mortalidade por doenças infecciosas nos 

primerios meses de vida dos bezerros, sendo a causa mais comum de perdas 

econômicas aos produtores. Windeyer et al., (2014) estimaram que a morbidade por 

diarreia neonatal e broncopneumonias em bezerras é ao redor de 23% e 21,9%entre 

o nascimento e desmame respectivamente. Por outro lado, o setor pecuário tem sido 

constantemente cobrado para reduzir o uso de antibióticos na produção animal  

devido a preocupações sobre o desenvolvimento de bactérias com resistência aos 

antimicrobianos utilizados em medicina humana. Neste sentido torna se importante 

usar tecnologias que possibilitem a diminuição do uso de antimicrobianos. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se existe o efeito do uso CR na dieta 

líquida durante os primeiros de vida, sobre a ocorrência de doenças e 



desenvolvimento corporal e taxa de crescimento de bezerros. Analisar os aspectos 

econômicos (mortalidade e incidência de diarreias) e rentabilidade do fornecimento 

de dieta com adição de colostro após nascimento. 

 

4 METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, o qual utilizou-se uma 

abordagem qualificativa de todo o material disponível relacionado ao tema do 

trabalho, e feito isso, pode-se concluir que uma pesquisa bibliográfica é uma fonte 

de estudo elaborado a partir de materiais já redigidos, que podem ser constituídos 

de livros, artigos científicos possibilitando então absorver o máximo de 

conhecimento, mediante a interpretação do que pode ser absorvido fundamentando 

em bases teóricas já existentes sobre o tema em questão. 

O objetivo foi conseguir a maior quantidade possível de informação, para 

melhor fundamentação do trabalho. E como foco principal, observou tudo que 

abordava suplementação de colostro e criação de bezerras, utilizando as base de 

dados e mecanismos de busca online, como o “PubMed, Medline”,Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Google acadêmico e o “LILACS”, com a 

finalidade de poder ter acesso ao maior número possível de material, visto que 

esses podem ser considerados as maiores ferramentas de busca na internet. 

Os critérios de inclusão utilizados na pesquisa foram: Artigos de revisão 

redigidos em português e Inglês. Como critérios de exclusão, foram artigos que não 

possuíssem relação com o objetivo do estudo, artigos com metodologia inadequada, artigos 

incompletos e artigos não disponíveis na íntegra nas bases de dados avaliadas. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No Brasil, a criação de bezerros é deficiente conforme levantamento realizado 

com produtores de leite brasileiros. De acordo com o estudo mais de 60% das 

propriedades ainda permite que o bezerro permaneça com a vaca por mais de 8 

horas, não conseguindo determinar a quantidade de colostro ingerida nas primeiras 

horas de vida, 74% não fazem banco de colostro, 89% não avaliaram a qualidade do 

colostro e ainda quando avaliaram, 33% utilizaram o método visual, e 98% dos 

avaliados não monitoraram a proteína sérica dos animais (SANTOS e BITTAR, 



2015). Morril et al., (2012) cita que a composição do colostro de diferentes regiões 

norte americanas e concluiram que apenas 39% de amostras adequadas em 

concentrações de IgG. 

A colostragem é um procedimento que consiste no fornecimento de colostro 

em qualidade, quantidade e tempo adequado e é determinante para a manutenção 

da saúde e desempenho futuro das bezerras (TEIXEIRA et al., 2017). Van Amburgh 

et al., (2011) avaliaram o efeito da colostragem no pré-desmame e a variação de 

ingestão de substitutos do leite após a ingestão de colostro. As bezerras 

alimentadas com colostro tinham significativamente maiores ganhos de peso médio 

diário pré-desmame e pós-desmame. 

Berge et al., (2009) começaram  a testar a administração contínua de colostro 

para bezerros após 24 h de vida. No estudo, utilizou-se uma dose baixa (70g) de CR 

para complementar a dieta de sucedâneo de leite de bezerras por prazo 14 dias 

após nascimento. Os resultados deste estudo demonstraram um reduzido número 

de dias com diarréia e menor necessidade de terapia antibiótica em bezerros com 

falha parcial ou total na transferência de imunidade passiva. 

Chamorro et al., (2017 ) relacionaram alguns estudos que avaliaram a 

capacidade do sucedâneos de colostro em diminuir a apresentação de doença e uso 

de antibioticoterapia em bezerros com adequada transferência de imunidade 

passiva, os autores citaram que o CR pode ser usado como um suplemento de dieta 

de sucedâneo do leite para diminuir a ocorrência da doença independentemente do 

seu status de transferência de imunidade passiva. 

Curtis et al., (2018), relataram em seu estudo que a quantidade de colostro 

fornecido para bezerros ao nascer tem influência na taxa de crescimento de pré-

púberes e mostraram uma tendência para a maior produção de leite através da 

segunda lactação e citaram que indícios crescentes que as taxas de crescimento e 

ingestão de sucedâneo antes do desmame são positivamente associados com o 

aumento da produtividade na vida adulta.  

Berge et al., (2018), evidenciaram em seu estudo que a o uso de sucedaneo 

de colostro pode facilitar a colostragem, melhorar a produtividade e saude em 

cordeiros, alimentados com CR em comparação ao colostro materno. 

 

 

 



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto acima, a criação bezerras tem como objetivo principal a 

reposição de bezerras mais saudáveis, devido aos custos envolvidos da reposição 

de animais na produção de leite e a possibilidade de maior produção de leite nas 

primeiras lactação dessa bezerra, este estudo demosntrou que a suplementação de 

CR junto com o a dieta líquida nos primeiros dias de vida, tem efeito positivo nos 

índices de mortalidade e morbidade de doenças em bezerras jovens e auxiliará na 

tomada de decisão do melhor manejo nutricional e alimentar na fase de aleitamento. 
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ANATOMIA MACROSCÓPICA DO ENCÉFALO DE Tropidurus torquatus1 

 

FREITAS, Letícia Menezes2; LIMA, Fabiano Campos3 

 

Palavras-chave: Morfologia. Lagarto. Cérebro. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Os répteis apresentam membrana amniótica em seus embriões, uma 

adaptação que os permitiu a independência da água na reprodução. Devido a 

posição filogenética dos repteis, suas espécies fornecem pistas sobre como ocorreu 

esta adaptação (SHEDLOCK; EDWARDS, 2009). Destes animais, os lagartos se 

destacam como organismos modelos para vários tipos de estudo devido a sua fácil 

observação, captura e manuseio (ARRUDA, 2009; ROCHA, 1994). 

Com isto em mente, uma espécie de lagarto, Tropidurus torquatus está sendo 

utilizada por nosso grupo de pesquisa como modelo animal para avaliar o efeito do 

herbicida 2,4-D no desenvolvimento do encéfalo. Como base de comparação para 

esta investigação e para estudos futuros com este modelo animal, a anatomia do 

encéfalo adulto e juvenil de T. torquatus precisa ser descrita, sendo este o objetivo 

deste trabalho. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O sistema nervoso central (SNC) coordena atividades que irão permitir a 

sobrevivência e reprodução dos organismos no ambiente ao qual estão inseridos. 

Primeiramente um estimulo sensorial é recebido, sendo integrado e uma resposta 

motora ou glandular é emitida (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

Anatomicamente, o SNC é subdivido em encéfalo e medula espinal. O 

encéfalo possui três divisões principais no desenvolvimento, o prosencéfalo, que dá 

origem ao cérebro, está relacionado com o olfato, paladar e integração sensório-

motora. O mesencéfalo é relacionado ao processamento visual. O rombencéfalo, 

                                                           
1 Resumo revisado pelo professor orientador do programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, 

Fabiano Campos Lima, código PI02185-2018. 
2 Bolsista FAPEG do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Regional Jataí. lmf_716@hotmail.com 
3 Professor Doutor da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas e do Programa de Pós-

Graduação em Biociência Animal. Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. 
fabianocl21@hotmail.com 



que dá origem ao tronco encefálico, está associado à audição, equilíbrio e 

homeostase fisiológica (CORMACK, 2003; SENN, 1979; WYNEKEN, 2007). 

 

3 OBJETIVOS 

Descrever a anatomia macroscópica e topografia do encéfalo de indivíduos 

adultos e juvenis de Tropidurus torquatus. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram utilizados 5 espécimes adultos de T. torquatus. Os mesmos foram 

coletados na Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, com auxílio de laço. 

Após a captura foram conduzidos ao Laboratório de Anatomia Humana e 

Comparativa, onde foram eutanaziados com dose letal de cloridato de bupivacaína 

(100 mg/kg) intraperitoneal e dissecados a fresco submersos em solução fisiológica 

(pH 7,2) com auxílio de lupa estereoscópica e material de dissecação, pinça, tesoura 

e alicate. A morfologia externa e topografia do encéfalo foi então descrita e 

documentada com lupa estereoscópica trinocular (Leica ICC50 HD). 

Tais critérios propostos são respaldados pela Instrução Normativa 

no154/2007 do IBAMA e pela legislação vigente (no11.794/2008) que regulamentam 

pesquisas com animais no Brasil, através da permissão de coleta (SISBIO 61909-1) 

e comitê de ética no uso de animais UFG/REJ-CEUA 013/18. 

 

5 RESULTADOS 

O encéfalo de T. torquatus é completamente lisencéfalo, isto é, não apresenta 

sulcos e giros. Os bulbos olfatórios são suas estruturas mais rostrais, possuindo 

formato elipsoide e sendo mais robustos na parte rostral. Os nervos olfatórios 

adentram suas superfícies ventrais, vindos das cápsulas nasais. Os bulbos olfatórios 

se comunicam com os hemisférios cerebrais através de dois delgados tratos 

olfatórios. Possuem um formato cilíndrico e não se contatam ao saírem dos bulbos 

olfatórios, formando um espaço com forma trapezoide. Os bulbos olfatórios seguem 

em direção caudal entre as orbitas e se tornam mais robustos ao adentrarem a parte 

rostromedial dos hemisférios (Figura 1 I, H).  

Os dois hemisférios cerebrais têm formato ovalado e são separados entre si 

pela fissura longitudinal mediana. São conectados ao mesencéfalo por dois 

espessos pedúnculos cerebrais e sua  superfície caudal é plana, complementando  a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografias do encéfalo de T. torquatus. Encéfalo adulto: A, C, E, G, H, I. Encéfalo juvenil: 
B, D, F. Vista dorsolateral: A, B.: Vista dorsal: C, D, G, H. Vista ventral, E, F. Vista lateral: I. 
Estruturas: 1- Medula espinal, 2- Tronco encefálico, 3- Cerebelo, 4- Lobo óptico, 5- 
Hemisfério cerebral, 6- Nervo óptico, 7- Trato olfatório, 8- Bulbo olfatório, 9- Diencéfalo, 10- 
Trato óptico, 11- Quiasma óptico, 12- Órgão Pineal, 13- Olho pineal. Escala: A-G: 5 mm. H, 
I: 2 mm. 

Fonte: Imagens próprias. 

 

superfície rostral dos lobos ópticos, existindo um sulco separando as duas estruturas 

(Figura 1 A-G). O diencéfalo é coberto quase completamente pelos hemisférios na 

superfície dorsal. Entre as partes caudais dos hemisférios é possível observar uma 

estrutura que se projeta do epitálamo, o órgão pineal, que se comunica com o olho 

parietal, localizado acima dos hemisférios cerebrais. Na superfície ventral os 



espessos e curtos nervos ópticos se cruzam no quiasma óptico e adentram o 

encéfalo através dos tratos ópticos, contornando a protuberância que se forma do 

diencéfalo (Figura 1 E-G). 

O tronco encefálico é composto de mesencéfalo e bulbo. Fazendo parte do 

mesencéfalo existem os lobos ópticos, localizados caudais aos hemisférios e 

parcialmente cobertos pelo cerebelo em sua parte caudal. Possuem formato 

retangular, porém são arredondados e menores que os hemisférios (Figura 1 A-D). 

O bulbo é largo em sua parte rostral e é separado do diencéfalo através de um 

sulco. Em direção caudal ocorre um afunilamento do bulbo até a sua divisão com a 

medula espinal, que também se apresenta mais larga em sua extremidade rostral. 

Em vista ventral é possível observar a parte caudal da fossa romboide, que é 

recoberta pelo cerebelo pelo restante de sua extensão. Na vista lateral o bulbo tem 

aparência curvada e várias raízes de nervos se projetam de sua superfície, tanto 

lateral quanto ventral (Figura 1 A-F). 

O cerebelo projeta-se da parte dorsorostral do tronco encefálico e recobre 

parcialmente os lobos ópticos e o tronco encefálico, possuindo formato laminar 

(Figura A-D). 

Há pouca diferença entre os espécimes adultos e juvenis. Nos espécimes 

juvenis os pedúnculos olfatórios são mais curtos e os hemisférios cerebrais são mais 

triangulares que ovais, a curvatura do tronco é mais acentuada, estando a parte 

mais dorsal do tronco mais próxima do teto do encéfalo e o cerebelo recobre uma 

parte maior dos lobos ópticos.  

 

6 DISCUSSÃO 

A olfação parece ter um papel importante para T. torquatus, pois as estruturas 

relacionadas com este sentido são bastante evidentes. Animais com o focinho 

alongado, como T. torquatus, possuem longos tratos olfatórios, ao contrários de 

animais com focinhos curtos e que possuem tratos olfatórios pequenos, indicando 

que a relação do tamanho dos tratos é relacionada com a forma do crânio 

(WYNEKEN, 2007). 

Os hemisférios cerebrais não apresentam circunvoluções em repteis e 

recebem a informação olfatória diretamente do trato olfatório, e dos outros sentidos 

através do tálamo, no diencéfalo. São as estruturas mais evidentes do encéfalo de 

T. torquatus, indicando uma alta integração dos sentidos. (WYNEKEN, 2007). 



A maioria dos lagartos e o Sphenodon apresentam um órgão pineal e uma 

retina pigmentada no olho parietal, que atua como um órgão fotorreceptor e tem um 

importante papel de regulação da pigmentação e ritmos biológicos, essas estruturas 

também podem ser observadas em T. torquatus (BUTLER; HODOS, 2005; 

WYNEKEN, 2007). 

O teto óptico, que está presente nos lobos ópticos, recebe vários estímulos 

sensoriais, tais como visuais, auditivos e somáticos, seu tamanho está relacionado 

principalmente com a importância de estímulos visuais para o animal. No encéfalo 

de T. torquatus os lobos ópticos possuem um tamanho relativamente grande, porém 

menores que os hemisférios, indicando que a visão possui um papel importante na 

percepção do ambiente por esta espécie, o que também pode ser inferido pelo 

tamanho dos seus olhos (BUTLER; HODOS, 2005; KARDONG, 2006; WYNEKEN, 

2007). 

A complexidade do cerebelo está relacionada com a capacidade locomotora 

dos animais, os repteis são um grupo que apresentam um cerebelo mais complexo 

que dos anfíbios, o que é refletido em sua maior capacidade de locomoção, mas não 

apresentam padrões tão complexos quanto aves e mamíferos. Lagartos apresentam 

uma curvatura do cerebelo, para aumentar a área cortical e se encaixar dentro do 

crânio (BUTLER; HODOS, 2005), assim como ocorre na espécie T. torquatus. Essa 

espécie é capaz de movimentos rápidos, porém não possui um padrão de 

locomoção muito complexo, um tipo de marcha com pequenos saltos (FARLEY; KO, 

1997). O cerebelo também integra estímulos de toque, propriocepção, visão, 

audição e motores (WYNEKEN, 2007). 

 

7 CONCLUSÃO 

A anatomia macroscópica do encéfalo de Tropidurus torquatus se assemelha 

à de outros animais da ordem Squamata, com adaptações particulares que refletem 

seus hábitos. 
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MANDIOCA DE MESA EM JATAÍ-GO 
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COSTA, Fabiana Larissa Amaral4, COSTA, Claudio Hideo Martins5 

 

Palavras-chave: Mandioca de Mesa. Manihot esculenta Crantz. Produtividade de 

raiz.  

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

                  O Brasil está entre os maiores produtores de mandioca (Manihot esculenta 

Crantz) e consumidores desta raiz (FAOSTAT, 2015), com produção 

aproximadamente 23 milhões de toneladas de mandioca em 2015, com rendimento 

médio de 15,2 t. ha-1 (Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 2016).  

As cultivares de mandioca plantadas pelos agricultores, na sua maioria, não tem 

origem conhecida, pois em muitos casos utilizam materiais com potencial produtivo 

baixo, resultando em menor rendimento de raízes. Em função desta realidade, faz-se 

necessário o desenvolvimento de estudos para avaliação e identificação de novas 

cultivares mais indicadas para cultivo em determinadas regiões, as quais contribuirão 

para que o agricultor obtenha produtividade e retorno econômico no cultivo da 

mandioca.                       

                  As cultivares de mandioca de mesa ou de indústria devem apresentar o 

maior número possível dos caracteres: produtividade de raízes; elevada resistência 

as principais pragas e doenças da região; arquitetura favorável ao plantio mecanizado, 

consorciação, tratos culturais, colheita e aproveitamento de manivas-sementes; raízes 

com pedúnculo curto, o que facilita a colheita e a separação das raízes tuberosas da 

maniva-semente plantada, diminuindo perdas; raízes lisas ou poucas cintas; raízes 

bem distribuídas, uniformes e com tamanho comercial; lenta deterioração pós-
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colheita; raízes com tendência de distribuição horizontal; elevada retenção foliar, 

relacionada à tolerância à seca e ao uso na alimentação animal; curto período entre o 

plantio e a colheita; rápida brotação das manivas-sementes e do crescimento inicial 

relacionado à cobertura do solo e ao controle de plantas daninhas; facilidade na 

soltura do córtex e da película da raiz (VIEIRA & FIALHO, 2017).                                                

 

2 OBJETIVOS 

 Avaliar o comportamento agronômicos de cultivares de mandioca de mesa 

procedentes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA e uma 

variedade já cultivada na região do cerrado, oriunda do Instituto Agronômico de 

Campinas-IAC visando a inclusão de cultivares mais adaptadas para região de Jataí-

GO. 

 

3 METODOLOGIA 

 O experimento foi instalado na Universidade Federal de Jataí, Jataí (GO). A 

temperatura e precipitação média anual é de 22 ºC e 1.800 mm, respectivamente. O 

solo da área experimental é denominado de Latossolo Vermelho distroférrico 

(EMBRAPA, 2006). Os resultados da análise do solo estão apresentados na Tabela 

1. 

TABELA 1. Caracterização química do solo na camada de 0-20 cm da área do experimental. Jataí, 

GO, 2016. 

pH MO Presina S Al+3 H+Al K Ca Mg SB CTC V% 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 ------------------------------mmolc dm-3---------------------------- 

5.0 39 16 22 1 29 1.76 17 11 30 59 51 

 O experimento teve o delineamento experimental em blocos casualizados, com 

três repetições. Cada parcela foi constituída por 04 fileiras, espaçadas em 01 metro, 

e com 10 metros de comprimento, com cada planta espaçada em 0,8 metro. As 

variedades utilizadas no experimento foram: BRS 396, BRS 397, BRS 398, B-RS 399, 

BRS 400, BRS 401 e IAC 576-70. O plantio da cultura foi realizado em outubro de 

2016. A adubação de plantio segue as recomendações para o Cerrado (SOUSA & 

LOBATO, 2006). No decorrer do ciclo da cultura foram realizadas 3 capinas, e sem 

nenhuma aplicação de produtos agrotóxicos e a colheita foi realizada dia 18/08/2017.  

Para avaliações foram consideradas as linhas centrais desprezando 1 m na 

extremidade de cada fileira de plantas e uma fileira de cada lado da unidade 



experimental. Foram avaliados componentes de produção número de raízes por 

planta, diâmetro de raiz, comprimento de raiz e massa seca de raiz. Para análise dos 

dados foi utilizado análise de variância e método Scott e Knott para agrupamento das 

médias, com auxílio do programa estatístico Biometria no R (Rbio). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A análise de variância conjunta apontou a existência de diferenças entre as 

médias das variáveis exceto o número de hastes (Tabelas 2, 3 e 4). De acordo com a 

Tabela 2, nota-se que a variável número de hastes por planta não diferiu entre as 

cultivares. Entretanto, Enyi (1972a) comparando quantidade de hastes entre plantas, 

notou que houve influência na produtividade de raiz, devido à partição de assimilados, 

contudo no presente estudo não foi observada esta correlação, que pode estar 

relacionado a outros parâmetros que compõem a partição de assimilados. Para os 

demais componentes, Vieira & Fialho (2017) afirmam que o diâmetro de hastes, altura 

da primeira ramificação e altura de plantas são componentes que caracterizam as 

cultivares, com arquitetura apropriada ao plantio com maquinas, tratos culturais, 

consórcio com outras culturas, facilidade na colheita e produção de manivas-

sementes.  

 

TABELA 2. Médias do número de hastes (NH), diâmetro de hastes (DH), altura da primeira ramificação 

(APR), Altura de Planta (AP) e sete cultivares de mandioca cultivadas em Jataí-GO, 2017. 

Cultivares NH DH(mm) APR(cm) AP(cm) 

BRS399 2.16 a 27.68 a 85.00 a 205.16 a 

BRS396 2.33 a 24.15 b 46.83 b 168.91 b 

BRS398 2.16 a 25.85 a 48.58 b 173.75 b 

BRS397 3.00 a 20.06 b 41.58 c 146.41 b 

IAC576-70 2.00 a 22.26 b 50.33 b 148.41 b 

BRS401 2.16 a 29.02 a 57.91 b 229.25 a 

BRS400 1.25 a 30.40 a 34.33 d 207.91 a 

Valores de F 4.64* 6.28** 82.79** 10.04** 

CV % 19.2 % 10.03 % 19.98 % 9.51 % 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade de erro, pelo teste de agrupamento 

de médias de Scott e Knott; *significativo a 5%; ** significativo a 1%; n.s. não significativo pelo teste F. 

 

Resultados contidos na Tabela 3 demonstram a produtividade obtida pelas 

cultivares avaliadas. A cultivar BRS399 apresentou melhor desempenho produtivo 



comparado com as demais, destacando-se com a maior média de massa seca de raiz, 

número de raiz por planta e diâmetro de raiz. De acordo com Vieira et al., (2009), a 

relação comprimento x diâmetro é de pouca veemência agronômica, uma vez que se 

diferenciam de acordo com o genótipo e as condições físicas do solo. Vale ressaltar 

que, a definição no número de raízes de reserva por planta inicia-se aos 60 a 90 dias 

após planto e a elevada translocação de carboidratos ocorre entre 180 a 300 dias 

(ALVES, 2006).  

 

TABELA 3. Médias do número de raiz por planta (NRP), diâmetro de raiz (DR), comprimento de raiz 

(CR) e massa seca de raiz (Kg ha-1) e sete cultivares de mandioca cultivadas em Jataí-GO, 2017. 

Cultivares NRP DR(mm) CR(cm) MSR(Kg ha-1) 

BRS399 10.33  a 51.61 a 33.76 b 19732.74 a 

BRS396 8.25  a 50.36 a 33.80 b 15036.15 b 

BRS398 9.75 a 52.26 a 32.50 b 14837.95 b 

BRS397 9.08  a 52.31 a 32.60 b 14636.54 b 

IAC576-70 4.41 b 49.84 a 35.93 a 13088.77 c 

BRS401 5.58 b 45.27 b 36.83 a 11658.78 c 

BRS400 5.83 b 47.22 b 39.60 a 11172.33 c 

Valores de F 8.25** 3.18* 4.35* 17.34** 

CV % 20.77 % 5.22 % 6.15 % 8.28 % 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade de erro, pelo teste de agrupamento 

de médias de Scott e Knott; *significativo a 5%; ** significativo a 1%; n.s. não significativo pelo teste F. 

 

 Houve diferença significativa quanto ao percentual de colheita (Tabela 4). A 

cultivar BRS396 concentrou maior percentual de índice de colheita, isto é, alto 

percentual de raiz em relação a parte aérea e a cepa. A mandioca por ser planta 

perene pode alterar períodos de crescimento vegetativo e armazenamento de 

carboidratos nas raízes até o período de dormência que varia de 180 a 300 dias após 

o plantio, dependendo das condições ambientais, praticas culturais e diferenças 

varietais (Alves, 2006), justifica a separação das 7 cultivares em 4 grupos. 

 

 

 

 

 

 



TABELA 4. Partição de assimilados denomina percentuais índice de colheita (IC %), percentual de 

matéria seca de parte aérea seca (PA %) e percentual de matéria seca de cepa (C %) em relação a 

matéria seca total. 

Cultivares IC% PA% C% 

BRS396 75% a 12% d 13% b 

IAC576-70 68% b 18% c 14% b 

BRS397 66% b 21% b 13% b 

BRS398 63% b 21% b 16% b 

BRS399 58% c 28% a 14% b 

BRS400 52% d 30% a 18% a 

BRS401 51% d 29% a 20% a 

Valores de F 32.74** 41.13** 6.7114** 

CV% 4.27 % 7.72 % 12.25 % 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade de erro, pelo teste de agrupamento 

de médias de Scott e Knott; *significativo a 5%; ** significativo a 1%; n.s. não significativo pelo teste F.   

 

5 CONCLUSÃO 

A cultivar BRS399 apresentou melhor produtividade de raiz.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O cártamo (Carthamus tinctorius) é uma oleaginosa anual da família das 

Asteraceas, difundida principalmente na Índia, Estados Unidos e México. À priori, sua 

exploração era voltada para produção de corantes a partir das suas flores amareladas, 

para fins têxteis e alimentícios (MOURA et al., 2015). Com o aumento de pesquisas 

voltadas à saúde, pôde-se constatar que o óleo de cártamo possui naturalmente 

elevado valor nutricional, principalmente pelo baixo teor de gordura saturada, e níveis 

de ácidos oleicos e linoleicos presentes em suas sementes, similar ao azeite de oliva, 

óleo de canola e de girassol, atingindo um percentual de cerca de 35-50% (ÇAMAS 

et al., 2007)  

No Brasil a cultura foi introduzida recentemente pelo instituto mato-grossense 

de algodão, e atualmente cerca de 6 cultivares já são estudadas pelo Instituto 

Agronômico do Paraná. Apesar das poucas pesquisas existentes, o cártamo pode 

representar uma opção promissora de cultivo, pela rusticidade e adaptabilidade a 

diferentes condições edafoclimáticas (DAJUE; MÜNDEL, 1996), ao seu baixo custo 

de investimento, além de não conter fatores anti-nutricionais, tornando-a uma opção 

viável para consumo animal e humano (ABUD et al., 2001; ARANTES, 2011.)  
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O uso de culturas alternativas para plantios em segunda safra, que seja 

eficiente em termos de absorção de nutrientes, representa uma estratégia sustentável 

para exploração visando maiores rendimentos e aproveitamento de área e recursos. 

Sabendo-se que esta eficiência pode variar de acordo com a genética, cada planta 

pode desempenhar um rendimento distinto de acordo com a sua capacidade de 

absorção, teores mínimos de nutrientes disponíveis, em diferentes tipos de solo, assim 

como por fatores que incluem genótipo, condições ambientais, práticas culturais e 

período de semeadura (GOLZAFAR, 2012).  

Frente à crescente demanda global por óleo vegetal, unida à época crítica de 

plantio outono/inverno, o cártamo entra em evidência pelos seus atributos produtivos 

e rusticidade, todavia, a nível comercial a produção ainda é incipiente, e dados 

referentes à fatores quanto à adubação, produtividade, sob as condições 

edafoclimáticas brasileiras ainda não são suficientes para incentivo da sua produção 

em larga escala.  

                                                             

 3 OBJETIVOS 

Avaliar o desempenho da cultura do cártamo submetido à doses de fósforo e 

potássio em região de inverno seco, e determinar dentre as diferentes combinações 

entre doses qual proporcionou maior crescimento. 

 

4 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na Fazenda Escola da Universidade Federal de 

Jataí - Campus Jatobá, tendo como coordenadas geográficas 17° 53’ S e 52°43’ W, 

com 670 m de altitude. De acordo com a classificação de Köeppen, o clima da região 

é do tipo Aw, tropical de savana com chuva no verão e seca no inverno. 

O solo da área é um Latossolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2013), com 

teores de argila de 441 g kg-1 de solo na camada de 0 a 20 cm, conforme análise os 

resultados da análise química apresentados na Tabela 1. 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Caracterização química do solo antes da instalação do experimento. Jataí, 

GO, 2018. 

Profundidade pH M.O. P S Al+3 H+Al+3 K Ca Mg V 

(cm) CaCl2 g dm-3 mg dm-3 ------------- mmolc dm-3------------- % 

0-20 4,9 44 40 6 2 39 1,7 25 10 49 

20-40 5,0 38 18 5 1 23 1,9 15 6 49 

 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados, em 

esquema fatorial 4x4, e quatro repetições, onde os tratamentos foram compostos por 

4 doses de potássio (0, 30, 60 e 120 kg ha-1 de K2O) e 4 doses de fósforo (0, 30, 60 e 

120 kg ha-1 de P2O) em área de sucessão de soja convencional. Os tratamentos foram 

distribuidos superficialmente, imediatamente após a semeadura do cártamo. As 

parcelas foram constituídas por 12 linhas de 8 m, com espaçamento de 0,45 m, 

totalizando uma área de 43,2 m² por parcela. No decorrer do experimento foram 

realizados tratos culturais a fim de proporcionar um bom desenvolvimento da cultura 

no seu estádio vegetativo, como capinas e pulverizações para controle de pragas.  

Para análise das características biométricas, foram coletadas 10 plantas por 

parcela quando o teor de umidade nos grãos atingiu 13%, e assim determinou-se o 

diâmetro da haste, na parte basal, com auxílio de paquímetro; altura da planta, 

medindo a distância entre a parte basal e o ponto mais alto da planta altura de inserção 

do 1º ramo medindo a distância entre o solo e o ponto de inserção do primeiro ramo, 

e número de ramificações por planta contando as ramificações a partir da haste 

principal da planta (ramificação primária).  

Posteriormente os dados foram submetidos a análise de variância e na 

ausência de efeito significativo foram apresentadas apenas as médias gerais.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   Diante das variáveis analisadas, notou-se que os fatores não apresentaram efeito 

significativo (p>0,05), tanto isoladamente como a interação das diferentes doses de 

fósforo e potássio (Tabela 2). A altura de plantas e de inserção da primeira ramificação 

foram de 91,16 e 61,79 cm, respectivamente, o diâmetro de haste de 7,25 mm, e o 

número médio de ramos foi de 9,42. 

 



Tabela 2. Resumo da análise de variância para variáveis altura, diâmetro da haste, 

número de ramos e altura de inserção do primeiro ramo. 

C.Variação Gl 

Altura 
Diâmetro da 

haste 
Número de 

ramos 
Alt. 

inserção 

Pr>Fc Pr>Fc Pr>Fc Pr>Fc 

Fator Potássio 
(K) 3 0.4198 0.8972 0.7594 0.6163 

Fator Fósforo (P) 3 0.6667 0.3173 0.2788 0.3192 

Interação KxP 9 0.4281 0.5589 0.9672 0.3096 

Médias gerais  91.16 7.25 9.42 61.79 

CV% - 8,12% 10.70% 23.73% 7.19% 

As variáveis foram avaliadas pelo teste F a 5% de probabilidade (P<0,05) 

 

Estes parâmetros são influenciados pelo incremento na população e à genética, 

conforme relatado por Singh (1994) e Rocha (2005), que também não constataram 

que o efeito sobre os parâmetros de crescimento da cultura do cártamo com a 

adubação. Resultados similares foram observados por Oad (2002) onde avaliando 

espaçamentos sobre as características biométricas do cártamo, notou que maiores 

plantas foram obtidas em distâncias de 45 cm. 

Estes resultados podem estar relacionados ao fato de que o cártamo possui alta 

eficiência no aproveitamento destes nutrientes mesmo quando em baixos teores ( 

ABBADI, 2017). E que resultados antagônicos com acréscimo no rendimento do 

cártamo com doses de P e K podem ter relações principalmente pelo incremento de 

adubaçoes nitrogenadas, dadas pelas relações N/P e N/K. 

Portanto, há indicios de que o cartamo no sistema de rotação com a cultura da 

soja não necessitaria de adubação complementar, podendo se aproveitar da 

adubação residual realizada na cultura da soja. Esses resultados reforçam ainda mais 

o potencial desta cultura no plantio tardio de segunda safra de baixo investimento, 

favorecendo a sustabilidade do sistema agricola como um todo. 

 

 



6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As doses de fósforo e potássio não afetaram a altura de plantas, diâmetro de 

haste, número de ramos e altura de inserção. 
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INTRODUÇÃO   

A erliquiose é uma hemoparasitose infecto-contagiosa frequente na 

rotina clínica veterinária, levando ao adoecimento dos animais infectados, 

causando prejuízos à saúde animal e humana desenvolvendo um importante 

papel em relação a saúde pública (ISOLA, 2012).  É uma enfermidade que 

geralmente se caracteriza pela diminuição dos elementos sanguíneos causada 

pela infecção por Ehrlichia canis, uma bactéria intracelular obrigatória, gram-

negativa, pertencente a ordem Rickettsiales, família Anaplasmataceae, 

formando estruturas compatíveis com mórulas nas células mononucleares 

(DUARTE et al., 2015).  

Os animais de companhia infectados subclínicamente podem tornar-

sereservatório de agentes infecciosos, podendo transmitir a bactéria para cães 

em areas anteriormente não endemicas além de acometer humanos (SALES et 

al., 2015). 

Em um estudo realizado por FONSECA et al. (2017) os resultados 

sorológicos  sugerem que a infecção por E. canis e Babesia vogeli é endêmica 

na população canina estudada, com uma prevalência da fase subclínica em 

cães soropositivos para erliquiose ou babesiose. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a disseminação de casos de erlichiose entre a 

população canina e as limitações das técnicas convencionais de diagnóstico, 

identificação e diferenciação de microrganismos de forma precoce, pretende-se 

explorar outros meios de diagnósticos disponíveis nos casos assintomáticos, o 

que possibilita um controle mais efetivo, quanto a presença e a exposição do 

indivíduo ao agente. 

Em casos assintomáticos, o animal torna-se um reservatório ou fonte 

de infecção podendo disseminar o agente etiológico a outros animais, sem que 

haja suspeita clínica do mesmo. Além disso, o contágio ocorre de forma 

espontânea, devido a hematofagia do carrapato Rhipicephalus sanguineus 

sensu lato um vetor que hospeda obrigatoriamente o cão doméstico (FONSECA 

et.al, 2017).  

Portanto, a detecção precoce da presença de E. canis em cães 

clinicamente sadios, permite revelar a real situação de saúde dos animais em 

relação à erlichiose. 

 

OBJETIVOS   

Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma investigação clínica 

por meio de métodos de diagnóstico capazes de detectar a presença de 

erliquiose monocítica canina em cães submetidos a contracepção cirurgica 

eletiva, sendo estes o esfregaço sanguíneo de sangue venoso, sangue 

periferico da ponta da orelha e esfregaço da capa leucocitária pela presença de 

mórula citoplamática nos leucócitos. 

 
 
 
 
 



 

 

Objetivos específicos 

 
Nos cães encaminhados para contracepção cirúrgica eletiva os 

objetivos específicos foram pesquisar a presença de mórulas de E. canis nos 

esfregaços sanguíneos; comparar as diferentes técnicas de esfregaço 

sanguíneo no diagnóstico da E. canis,  

 

METODOLOGIA 

Seleção dos animais   

Até o momento foram analisados 5 cães, sem distinção de raça, com 

idade variando entre 8 meses a 6 anos. Os pacientes eram provenientes do 

Projeto de Controle Populacional por meio de castração cirúrgica, realizado no 

Hospital Veterinário da UFG Regional Jataí, com o consentimento do tutor.  

 

Coleta de amostras  

 

Foi coletada de cada cão uma amostra de 0,5 a 2 ml de sangue da 

veia cefálica ou jugular, em tubo esterilizado contendo anticoagulante universal 

EDTA (Anticoagulante Universal, Doles), para confecção dos esfregaços. O 

sangue periférico foi obtido pela punção da ponta da orelha com agulha de 

menor calibre (18x0,4 mm), por onde foi extraído gotas de sangue para 

confecção imediata das laminas.  

 

Exame laboratorial e confecção dos esfregaços sanguíneos  

 

Para a pesquisa de mórulas de E.canis, foram confeccionados, para 

cada animal, 3 lâminas de esfregaço sanguíneo venoso mantido em tubo com 

EDTA; 3 laminas de esfregaço de sangue periférico confeccionados 

imediatamente após as coletas; 1 laminas de esfregaço da capa leucocitária. 

 



 

 

Análise estatística 

Foi realizada a tabulação dos resultados em planilha do Excel e feitos 

os cálculos das porcentagens descritivas usando a frequência absoluta e 

relativa e medida de tendência variável.  

 

Comitê de ética 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de ética no Uso de Animais 

(CEUA) parecer 009/2018 e todos os animais foram tratados conforme 

orientações aprovadas pelo CONCEA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 5 animais avaliados, a E. canis foi encontrada em 2 animais. Do 

total de 45 esfregaços realizados, 5 foram positivos para E. canis e 1 para 

Babesia sp.  Dentre as positivas duas corresponderam ao esfregaço sanguíneo 

de sangue venoso, uma ao esfregaço de ponta de orelha e duas para esfregaço 

de concentrado de leucócitos. Sendo um animal positivo para as três técnicas.  

O diagnóstico definitivo da erliquiose canina por esfregações 

sanguineas é difícil, por várias características atípicas, que são notadas em 

cães afetados espontaneamente.  Entre elas, há parasitemia apenas nas duas 

primeiras semanas de infeção e parasitose em menos de 1% das células dos 

animais (COSTA, 2015; AMARAL et. al, 2016). Até o momento a eficiência e 

correlação entre as três técnicas de esfregaço sanguíneo em cães, não foram 

evidenciadas quando comparadas. No entanto, Dória et al. (2016) compararam 

as diferentes técnicas de pesquisa de hematozoários em equinos de tração e 

esporte e não observaram diferença significativa entre as técnicas.  

Contudo, até o momento os resultados foram promissores e 

representativos em relação a presença de mórulas vistas no esfregaço 

sanguíneo. As diferentes técnicas foram capazes de estabelecer um diagnóstico 

positivo, o que demostrando a prevalência do agente mesmo em cães 

assintomáticos. Ao longo do experimento, mais resultados poderão contribuir 

para os achados da pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 

Este relato descreve o trabalho realizado no programa de Pós Graduação em 

Educação (PPGE), na disciplina Introdução a Educação Especial ofertada pela 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí. 

 Conforme a Organização Mundial de Saúde, 3% a 5% da população 

brasileira possui altas habilidades, e segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (Ministério da Educação, 2001), o conceito de altas 

habilidades/superlotação (AH/S), é adotado por alguns programas brasileiros para 

destacar crianças consideradas superdotadas e talentosas. São destacadas as que 

apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em aspectos isolados ou 

combinados: “capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, 

                                                           
Resumo revisado pelo coordenador do projeto de extensão, Prof. Drº. Vanderlei Balbino Costa, Título do projeto 

nº 41622:Politicas de Ação Afirmativa na Universidade: Possibilidades de Inclusão. 
1 Pedagoga pela Universidade Federal de Goiás-Regional Jatai/email: nilza.sol@gmail.com. 
2 Especialista em educação de surdos pelo Instituto consciência GO; Aluno do (PPGE) da Universidade Federal 
de Goiás/ email: silva.fernandorocha@gmail.com 
3 Pedagoga pelo Centro Universitário de Ribeirão Preto- UNISEB/ email:simonemachadojti@gmail.com. 
 



pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as 

artes e capacidade psicomotora.” (SEESP – Secretaria de Educação Especial, 2006). 

De acordo com Parcell (1978, in Hardmann, 1983), os termos “superdotado” e 

talentoso” se referem a crianças e jovens, identificados na pré-escola, no ensino 

fundamental ou no ensino médio, como possuidores de habilidades potenciais ou 

demonstradas, que evidenciam alta capacidade de desempenho, em áreas tais como 

no desempenho intelectual, criativo, acadêmico especifico ou habilidade de liderança,  

ou nas artes de representação, artes de um modelo geral e que, por essa razão, 

necessitam de serviços ou atividades que não são rotineiramente oferecidas pela 

escola (seção 902) “(p.379). 

                                                               

 BASE TEÓRICA 

Nos relatos de Simonetti, da ABAHSD Associação Brasileira para Altas 

Habilidades, “superdotação” é um conceito que serve para expressar alto nível de 

inteligência e indica desenvolvimento acelerado das funções cerebrais, o talento 

indica destrezas mais específicas.” (2007, p.1) 

Desde a década de 80 surgiram novas teorias sobre inteligência que vêm 

ampliando a visão sobre altas habilidades; a partir da década de 90, as pesquisas 

cognitivas foram enriquecidas com o desenvolvimento das ciências neurais. A Teoria 

da Desintegração Positiva de Dabrowski, o modelo Diferenciado de Superdotação e 

Talento de Gagné, o Círculo dos Três Anéis de Renzulli, o modelo das Inteligências 

Múltiplas de Gardner e o modelo WICS de Sternberg são estudos que se destacam, 

apesar de serem modelos diferentes que não se excluem, mas se completam. 

Gardner (1995) deixa claro que a modalidade refere-se não especificamente 

a altas habilidades, mas à manifestação das várias inteligências de um indivíduo, 

enfatizando a capacidade de resolver problemas e de elaborar produtos, afastando o 

conceito de uma inteligência única e geral. Conforme autor citado acima, o ser humano 

é dotado de inteligências múltiplas que incluem as dimensões linguística, lógico-

matemática, espacial, musical, sinestésico-corporal, naturalista, interpessoal, e 

intrapessoal.  Com isso, entende-se que as altas habilidades podem e devem ser 

consideradas uma modalidade ao alcance de todos os alunos, já que se encontram 

em pleno processo de desenvolvimento de suas atividades e aptos a desenvolverem 

suas potencialidades, uns demonstrando sua capacidade de uma maneira e outros de 

outra, porém todos evidenciam capacidades ou habilidades. 



 

OBJETIVOS 

Verificar as metodologias e estratégias empregadas pelos professores no 

processo de ensino aprendizagem do aluno com altas habilidades/superdotação 

(AH/S) em escolas comum, bem como Identificar as práticas de inclusão do aluno com 

AH/S realizadas nas instituições de ensino. Este estudo buscou trazer contribuições 

teóricas e práticas significativas para compreender como ocorre o processo de 

inclusão.                                                             

 

METODOLOGIA 

Com o objetivo de apontar estratégias e conceito sobre a temática aqui 

investigada, realizou-se um levantamento de pesquisas envolvendo AH/S a partir da 

busca eletrônica em banco de dissertações e teses nas bases de dados Scielo, 

Google Acadêmico e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e nas revistas de 

Educação Especial. A busca inicial deu-se a partir da temática altas habilidades com 

a análise dos títulos e resumos, a fim de se verificar se estavam relacionados aos 

descritores. 

                                                              

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pessoas com altas habilidades/superdotação (AH/SD) fazem parte da 

população atendida pela Educação Especial e estão regularmente matriculados nos 

sistemas de ensino. No entanto, pela condição de apresentar habilidades superiores 

em algumas áreas em relação à média da população, é comum não haver uma 

preocupação maior com o atendimento a estes sujeitos, no Brasil. 

Como observam Freitas e Pérez (2010, 2012), em relação ao adulto com 

AH/SD esta situação é mais grave ainda, pois é possível afirmar que poucos são os 

programas de atendimento dirigidos a este grupo social no Ensino Superior. E, menos 

ainda são os estudos e pesquisas nesta modalidade de ensino e com esta faixa etária. 

Delpretto (2010) ressalta a importância da articulação entre a educação comum 

e a educação especial, visando promover estratégias que auxiliem no ensino destes 

alunos. Além disso, o Projeto Político Pedagógico da escola deve prever organização 

curricular, planejamento, avaliação e práticas educacionais que acolham, interpretem 

e valorizem as habilidades em diferentes áreas.  



Proporcionar meios para o desenvolvimento da criatividade dos estudantes 

com AH/S é um trabalho repleto de complexidade, que demanda do educador 

conhecimento prévio a respeito do fenômeno criativo, autonomia, exercício de suas 

próprias capacidades criativas, embasamento teórico e prático. É fundamental que, 

no processo de ensino-aprendizagem o educador semeie um ambiente repleto de 

estímulo, com múltiplas possibilidades para a descoberta de novos conhecimentos, 

construindo juntamente aos seus educandos um círculo de respeito às diversidades; 

incentivar o uso do lúdico das crianças, propor desafios e exercícios para que os 

alunos exercitem o desenvolver do pensamento criativo, assim como despertar neles 

o gosto pela leitura, gerando reflexões e criações de ideias para resolução de 

problemas. 
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ANÁLISE DA ESCOLARIZAÇÃO DE GÊNEROS EM PROPOSTAS DE 

PRODUÇÃO ESCRITA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE PORTUGUÊS1 
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INTRODUÇÃO∕JUSTIFICATIVA 

 

O meu interesse pelo ensino de produção escrita não é recente. Há algum 

tempo ele vem despertando a minha atenção, tendo em vista a sua relevância para o 

mundo no qual vivemos. Autores e referenciais, como Ingedore V. Koch e Vanda 

Maria Elias, Clecio Bunzen, Irandé Antunes, Luiz Antônio Marcuschi, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz corroboram com esse pensamento, 

ao reforçar a importância desse estudo.  

A escolha por uma pesquisa que se volta para a análise de Gêneros se deu 

pelo fato de que, de acordo com Dolz e Schneuwly (2010), na escola, a linguagem só 

pode ser compreendida a partir do gênero, uma vez que ele consiste em um 

megainstrumento capaz de mediar as estratégias e o objeto de ensino (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2010).  

Já o interesse por uma pesquisa que se direciona para a análise de Livros 

Didáticos se deu pelo fato de que, além de levar em consideração o ensino de 
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produção escrita, de acordo com Jurado e Rojo (2006), os livros didáticos são 

considerados os materiais mais utilizados por professores e alunos no âmbito escolar. 

Partindo disso, a questão que motivou a realização desse trabalho foi: (i) como 

os gêneros estão sendo escolarizados nas propostas de produção escrita existentes 

em coleções de livros didáticos de português? 

 

BASE TEÓRICA 

 

Para o embasamento teórico, utilizo autores e referenciais que discutem a 

respeito da escolarização dos gêneros, dos livros didáticos e do ensino de produção 

escrita, como Ingedore V. Koch e Vanda Maria Elias, Mikhail Bakhtin, Magda Soares, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

dentre outros. 

Muito me interessa a maneira pela qual um gênero é transposto para os livros 

didáticos, transformado em objeto de ensino de escrita e a forma com que a 

escolarização propicia o domínio da produção do gênero por parte dos alunos. O 

conhecimento sobre os gêneros se faz importante, porque, de acordo com Dolz e 

Schneuwly (2010, p. 57), não é possível haver comunicação sem os gêneros, sendo 

eles, “os ingredientes de base do trabalho escolar”.  

O processo de escolarização também se faz relevante porque é a partir dele 

que um determinado saber torna-se capaz de ser apreendido. Soares (2004, p. 83) 

explica que é na escolarização que ocorre a “seleção, segmentação e organização do 

saber em sequências progressivas, para que seja ensinado, aprendido e avaliado na 

escola e que dela não pode prescindir”. Segundo Alarcão (2011), compreender como 

ocorre a escolarização também é importante, porque, se nesse processo for 

constatado que não se está estimulando a aprendizagem, não se estará possibilitando 

conhecimento também. 

 

OBJETIVOS 

 



 
O objetivo central da pesquisa é: Analisar a escolarização dos gêneros 

Poema, Memória Literária, Crônica e Artigo de Opinião em três (03) coleções de 

Livros Didáticos de Português (LDP). Os objetivos específicos são: Verificar se o 

trabalho de escrita dos gêneros propostos pelas coleções de LDP em análise 

privilegia as dimensões dos gêneros do discurso na perspectiva de Mikhail 

Bakhtin; Identificar se as propostas de produção escrita apresentadas pelas 

coleções de LDP levam em conta as condições de produção do texto. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o alcance dos objetivos elencados, esta pesquisa é caracterizada como 

qualitativo-interpretativista (MOITA LOPES, 2005). Nesta pesquisa, também me apoio 

no método de análise de conteúdo, seguindo princípios definidos por Bardin 

([1977]2009, p. 46). Os corpora dessa pesquisa são três (03) coleções de Livros 

Didáticos de Português (LDP). A primeira coleção é o LDP destinado do 1º ao 5 º ano 

do Ensino Fundamental I - Projeto Ápis Língua Portuguesa, de Vera Marchezi, 

Terezinha Bertin, Ana Trinconi Borgatto, Ed. Ática; a segunda coleção é o LDP 

destinado do 6º ao 9º ano - Para Viver Juntos Português de Cibele Lopresti Costa, 

Greta Marchetti e Jairo J. Batista Soares, Ed. SM; já a terceira coleção é o LDP 

destinado ao Ensino Médio - Português: Vozes do Mundo, de Lília Santos Abreu - 

Tardelli, Lucas Sanches Oda, Maria Tereza Arruda Campos e Salete Toledo, Ed. 

Saraiva4. 

A fim de analisar os dados, mapeei todas as propostas de produção escrita 

voltadas para os gêneros Poema, Memória Literária, Crônica e Artigo de Opinião. O 

interesse por esses gêneros em específico, se deu pelo fato de serem os gêneros   

abordados pela Olimpíada de Língua Portuguesa ‘Escrevendo o futuro’ (OLPEF). A 

OLPEF é um programa do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social, que 

                                                           
4 A escolha por esses LDP se deu pelo fato de serem os mais adotados pelas escolas da esfera pública, 
atendidas pela Subsecretaria Regional de Educação e pela Secretaria Municipal de Educação de Jataí-
GO. Os municípios atendidos pela Subsecretaria são: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caçu, Chapadão 
do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa e Serranópolis.  



 
realiza um concurso de Produção escrita a partir de 4 (quatro) gêneros em específico: 

Poema, Memória Literária, Crônica e Artigo de Opinião. A OLPEF vem ganhando 

espaço nas escolas públicas de todo o país e tem a pretensão de contribuir com a 

melhoria da escrita de todos, a partir da produção desses gêneros. Por isso, optei por 

trabalhar com os mesmos gêneros, buscando perceber se eles também são 

trabalhados em outro material, como o LDP, e procurando perceber a relevância deles 

para o ensino de produção escrita.  

Para atingir os objetivos elencados, analisei, inicialmente, as propostas de 

produção escrita dos LDP, procurando verificar se elas estavam privilegiando as 

dimensões dos gêneros do discurso (Estilo, Estrutura Composicional e Tema) na 

perspectiva bakhtiniana. Em seguida, busquei identificar se as propostas levavam em 

consideração as condições de produção do texto, buscando perceber se elas 

apresentaram finalidade, se especificaram o gênero, se indicaram um interlocutor, a 

circulação e se foi possível identificar um sujeito-locutor.  

 

Resultados e Discussão  

 

Dentre os resultados obtidos até o momento, foi possível verificar que, de um 

total de 26 (vinte e seis) propostas de produção escrita voltadas para os gêneros em 

observação, existentes nos LDP em investigação, (85%), ou 22 (vinte e duas) 

propostas, apresentaram Estilo, (73%), ou 19 (dezenove) propostas, apresentaram 

Estrutura Composicional e (92%), ou 24 (vinte e quatro) propostas, apresentaram 

Tema. Embora os dados quantitativos tenham indicado que as dimensões foram 

privilegiadas nas propostas de maneira significativa, considero que a dimensão 

voltada para o Tema poderia ter sido melhor trabalhada, tendo em vista que (65%), 

ou 15 (quinze) propostas de um total de 24 (vinte e quatro), abordaram essa dimensão 

a partir de uma única linha de pensamento, não apresentando diferentes perspectivas 

a seu respeito para que o aluno pudesse optar por alguma delas. 

No que diz respeito às condições de produção do gênero, de um total de 26 

(vinte e seis) propostas de produção escrita voltadas para os gêneros em análise, 



 
(81%), ou 21 (vinte e uma) propostas, apresentaram finalidade, (100%), ou 26 (vinte 

e seis) propostas, especificaram o gênero, (88%), ou 23 (vinte e três) propostas, 

apresentaram circulação, (88%), ou 23 (vinte e três) propostas, apresentaram 

interlocutor, (100%), ou 26 (vinte e seis) propostas, apresentaram sujeito-locutor. Os 

dados quantitativos também foram significativos. No entanto, foi possível verificar que, 

no que diz respeito à circulação, das 23 (vinte e três) propostas, (57%), ou 13 (treze) 

propostas, apresentaram circulação escolar, ignorando a circulação externa a ela. No 

que se refere aos interlocutores, de um total de 23 (vinte e três) propostas de produção 

escrita, (43%), ou 10 (dez) propostas, indicam interlocutor interno (colegas de classe 

ou professores), e 13% ou 3 (três) indicaram interlocutor interno e externo à escola 

(pais, professores, alunos, dentre outros). No que diz respeito ao sujeito-locutor, 

apenas (4%), ou 1 (uma) proposta, de um total de 26 (vinte e seis), orientou o aluno a 

apresentar um sujeito-locutor externo ao âmbito escolar.  

 Considerei os resultados, em parte, desfavoráveis ao aluno, tendo em vista 

que uma proposta que não leva em conta a dimensão temática de maneira consistente 

nos faz pensar que os LDP não estão trabalhando com precisão a noção de produção 

de texto escrito.  

No que se refere às condições de produção do texto, também considerei os 

resultados, em parte, desfavoráveis ao aluno, uma vez que, embora os dados 

quantitativos tenham se apresentado de maneira considerável, algumas das 

condições não foram abordadas de forma consistente, como foi possível verificar. 

Considero que isso pode propiciar menos domínio das capacidade argumentativas e 

prejudicar o aluno no momento de reconhecimento do gênero. 

 

Conclusões 

 

Face ao exposto, considero que o fato de as dimensões do gênero, bem como 

as condições de produção, terem sido abordadas de forma significativa 

quantitativamente, não é o suficiente para que uma proposta seja considerada eficaz. 

Nesse sentido, o intuito desse estudo é poder contribuir com reflexões acerca da 



 
escolarização dos gêneros em materiais didáticos, como o LDP, podendo levar a 

escola a observar como se dá o seu ensino, para que se possa propiciar a 

aprendizagem do aluno.  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente vivemos num mundo globalizado, numa “sociedade tecnológica” 

(LOPES; FÜRKOTTER, 2016), que desafia a escola, reafirmando a premissa de 

Valente (1999b, p. 29) de que “mudança é a palavra de ordem na sociedade atual”. 

Nesse contexto situa-se a relevância da pesquisa de mestrado aqui abordada, que 

focaliza a postura assumida diante da possibilidade de integração das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) ao processo de ensino e aprendizagem. Para 

realizá-la, partimos do seguinte problema: a resistência ao uso das TIC na educação 

apontada pela literatura educacional, está presente em escolas estaduais goianas? 

Que relação mantém com a formação continuada? Por “resistência” entendemos 

rejeição à mudança relacionada às TIC no processo educativo. 

No texto a seguir explanamos base teórica, objetivos, metodologia e 

resultados parciais da referida pesquisa, finalizando com considerações acerca do 

exposto.  

 

2 BASE TEÓRICA 

                                                             
1
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à educação e sua relação com a formação continuada em escolas estaduais de Goiás” 
(Coordenadora: Profa. Dra. Rosemara Perpetua Lopes).  
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Docente da Educação Básica do Estado de Goiás. E-mail: marcia.pacheco@seduc.go.gov.br. 

3
 Doutora em Educação. Docente da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí (REJ). 
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Na sociedade contemporânea “a evolução tecnológica redesenha a sala de 

aula” (KENSKI, 2012, p. 93). Os avanços tecnológicos possibilitam novos modos de 

aprender (BELLONI, 2002). De acordo com Patrício (2009, p. 51), “estas mudanças 

incitam ao desenvolvimento de competências digitais por parte do professor, ao 

domínio das tecnologias e a capacidades de uso em situações de aprendizagem”.  

Para Barbosa (2002, p. 77), “impõem-se mudanças a que os professores 

aderem ou adaptam, rodeando-as à medida que vão surgindo, numa cultura de 

resistência” Na educação, mudanças afetam o sujeito alojado na “zona de conforto”, 

impelindo-o a uma “zona de risco” (PENTEADO, 2000). Contudo, a resistência não 

decorre apenas do receio do professor “pessimista” ou das ressalvas do “realista” 

(CHAIB, 2002), mas da falta de formação profissional e de infraestrutura, entre 

outros fatores, apontados por Lopes e Fürkotter (2016) e Pacheco e Lopes (2017).  

  

3 OBJETIVOS  

A pesquisa em apreço tem como objetivo geral investigar se a resistência ao 

uso das TIC na educação existe em escolas estaduais de Goiás, confirmando o 

apontado pela literatura educacional, e que relação mantém com a formação 

continuada. 

Os objetivos específicos consistem em: a) mapear as tecnologias existentes 

na escola, para uso do professor e dos alunos na aula, verificando se os professores 

conhecem as TIC e as utilizam; b) investigar se, para o professor, as TIC têm 

contribuições a dar para o ensino e a aprendizagem escolar, diagnosticando 

aspectos ou fatores que dificultam a sua integração; c) investigar se os professores 

tiveram formação sobre as TIC e em que consistiu; d) caracterizar a resistência ao 

uso das TIC no ambiente escolar, caso exista. Desses objetivos, priorizamos aqui o 

primeiro. 

 

4 METODOLOGIA  

Em 2017 iniciamos o desenvolvimento de uma pesquisa quanti-qualitativa 

(MINAYO, 2000), atualmente em andamento, que compreende três etapas: a) 

pesquisa bibliográfica, b) análise documental e c) pesquisa de campo, tendo por 

instrumentos de coleta de dados questionário e entrevista semiestruturada, 

aplicados a 465 professores de 21 escolas da rede estadual da Coordenadoria 

Regional de Educação, Cultura e Esporte de Jataí (CRECE/Jataí). 



Fundamentada em Bardin (2004), a análise dos dados qualitativos é realizada 

em quatro unidades, a saber, Infraestrutura escolar, Prática pedagógica, Formação 

continuada e Caracterização da resistência, cada qual composta por categorias e 

indicadores atualmente em definição.  

Neste trabalho, priorizamos a análise documental, conforme concebida por 

Lüdke e André (2008), priorizando o Relatório de Bens Móveis das unidades 

escolares investigadas. 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O mapeamento da infraestrutura tecnológica disponível aos professores em 

cada unidade escolar é apresentado no Gráfico 01.  

 

 
 
Gráfico 01 – Infraestrutura tecnológica das escolas da CRECE/Jataí 

Fonte: Relatório de Bens Móveis das escolares da CRECE/Jataí, período 2017 a 2018. 

 

A infraestrutura tecnológica pesquisada inclui antena parabólica, aparelho 

Digital Versatile Disc (DVD), vídeocassete, televisão, rádio, aparelho de som, caixa 

de som, mesa de som, câmera digital, filmadora, computador, notebook, tablet, 

Datashow, lousa digital e os acessórios Central Process Unit (CPU), drive, 

estabilizador, gabinete, impressora, monitor, teclado, mouse, webcam, modem, 

microfone, tela de projeção. Cumpre esclarecer que, embora componha a 

infraestrutura tecnológica, a Internet não faz parte do mapeamento apresentado, por 

não constar do Relatório de Bens Móveis analisado. 



Nos relatórios analisados os termos “novo”, “bom” e “regular” se referem aos 

recursos disponíveis, isto é, em condições de uso, enquanto os termos “danificado”, 

“inutilizável” e “não existe” se referem aos recursos “sucateados”, assim nomeados 

pelos funcionários da escola.   

Constatamos que do total de 2757 recursos tecnológicos listados, 1651 estão 

em condições de uso e 1106 sucateados. Percentuais relativos a esses dados são 

apresentados no Gráfico 02.  

 

 

 
 
Gráfico 02 – Percentual de recuros tencológicos localizados nas escolas da CRECE/Jataí 

Fonte: Relatório de Bens Móveis das escolares da CRECE/Jataí, período 2017 a 2018. 

 

Conforme observado, 40% da infraestrutura tecnológica existente nas escolas 

estaduais da região de Jataí não estão em condições de uso, dificultando ações de 

implementação das TIC como possibilidade pedagógica. Esse resultado vem ao 

encontro do apontado por Pacheco e Lopes (2017) e Kenski (2012), relativamente à 

falta de infraestrutura para uso das TIC nas escolas públicas brasileiras de 

Educação Básica.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho apresentamos resultados parciais de uma pesquisa de 

mestrado em desenvolvimento, obtidos por meio de análise documental, tendo em 

vista um dos objetivos específicos do estudo, que consiste em mapear as 



tecnologias existentes na escola, para uso do professor e dos alunos na aula, 

verificando se os professores conhecem as TIC e as utilizam.  

A análise permitiu constatar que, do total geral de recursos tecnológicos das 

21 unidades escolares da CRECE/Jataí, 60% estão disponíveis para uso pelo 

professor. Nesse caso, o termo “disponível” pode representar apenas um ou dois 

equipamentos por unidade escolar, especificamente Datashow. Segundo Echalar, 

Peixoto e Carvalho (2015, p. 104), quando a escola tem infraestrutura, “os 

professores revelam-se sentir obrigados a usar tecnologias, visto que os 

equipamentos são disponibilizados na escola” (ECHALAR; PEIXOTO; CARVALHO, 

2015, p. 104). Os 40% de recursos tecnológicos sucateados remetem à Kenski 

(2012) e sua premissa de que a falta de infraestrutura e a obtenção de recursos 

materiais mínimos para o professor atuar em sala de aula constituem atualmente um 

desafio.  

 O constatado convida a refletir sobre a proposta de Valente (1999a) de 

transformar uma educação centrada no ensino, na transmissão da informação, em 

uma educação em que o aluno realiza atividades por meio do computador e, assim, 

aprende. Como ensinar e aprender por meio das TIC sem acesso a elas nas 

unidades escolares? 

Se na educação brasileira iniciativas de implantação da Informática existem 

desde a década de 1980, como explicar que decorridos mais de trinta anos a falta de 

infraestrutura ainda é realidade na rede estadual de ensino de determinada região 

do país e se coloca como fator determinante da relação entre a comunidade escolar 

e as TIC? A questão está posta, cumpre-nos investigar. 
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO TÓXICA DO BPA DURANTE O PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DE ZEBRAFISH: RESULTADOS 

PRELIMINARES 
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1.INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

 O composto Bisfenol A 2,2-bis(4-hidroxifenil) propano é um composto orgânico 

de peso molecular 228,29 g/mol. Estruturalmente possui dois grupos hidroxila, que 

são responsáveis por determinar sua boa reatividade química. (MICHALOWICZ et al., 

2014). BPA é amplamente utilizado no fabrico de embalagens, tubulações e 

encanamentos, também é encontrado em resinas epóxi, utilizadas nos revestimentos 

de produtos industrializadas, bem como seu uso geral no fabrico de tintas e demais 

materiais. Devido seu grande uso, veio a preocupação com os possíveis efeitos 

tóxicos advindos da interação dessas embalagens com os alimentos embalados. Esta 

preocupação tem como base a hipótese de que ocorre a migração dos compostos 

químicos presentes nas embalagens (principalmente o composto BPA) para o 

alimento ou bebida (BERNARDO, P.E.M et al., 2015). Essa migração pode ser 

ocasionada ao longo do tempo ou como resultado de alguma mudança de 

temperatura ou pressão mecânica de componentes de plásticos como monômeros, 

aditivos, corantes, e outros podem afetar as propriedades organolépticas dos 

alimentos e produzir efeitos prejudiciais à saúde caso não sejam controlados ou seus 

níveis ultrapassarem os valores toxicológicos determinados por legislação específica 

(FASANO et al., 2012; OLIVEIRA, G.P.C et al., 2017). 
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Dessa forma, pesquisas são necessárias para identificar os níveis das concentrações 

tóxicas bem como o mecanismo de ação deste composto em diferentes sistemas do 

organismo. 

2.BASE TEÓRICA 

 O modelo experimental zebrafish (Danio rerio) foi identificado pela 

primeira vez na década de 1980 como um bom modelo no desempenho de pesquisas 

genéticas. Devido a grande similaridade de seu genoma com o genoma dos seres 

humanos, 70% dos genes humanos tem pelo menos um ortólogo do peixe-zebra. 

(HOWE, K et al., 2013). Este peixe é um teleósteo medindo cerca de 3 a 4 

centímetros, encontrado em rios de água doce. (SILVEIRA, T.R et al., 2012). É um 

excelente modelo animal para ser usado em pesquisas por ser de pequeno porte, 

prole numerosa (200-300 ovos cada 2 a 3 dias), desenvolvimento rápido (em 48 a 72 

horas evolui do estado de ovo para larva e se torna adulto aos 3 meses de vida) 

transparência embrionária, facilidade de indução mutagênica, manutenção fácil, e 

principalmente por possuir genoma sequenciado e apresentarem importante 

homologia com os mamíferos. Sendo assim o zebrafish constitui um ótimo modelo 

animal para estudos ambientais, moleculares, genéticos e toxicológicos contribuindo 

no estudo do mecanismo de diversas doenças humanas bem como testar novos 

agentes terapêuticos. (BIRD e MABEE, 2003; SILVEIRA, T.R et al., 2012). Alguns 

estudos demostraram que o BPA possui propriedades estrogênicas capazes de afetar 

organismos humanos e animais interferindo não só na função do sistema endócrino 

como alterações na atividade de hormônios sexuais, leptina, adponectina ou tiroxina, 

mas também no sistema imunológico e nervoso. (FASANO, E. et al., 2012; 

BERNARDO, P.E.M et al., 2015; OLIVEIRA, G.P.C et al., 2017). 

3.OBJETIVOS 

Avaliar o potencial de letalidade e o efeito antiproliferativo e mutagênico de 

diferentes concentrações BPA em diferentes fases de desenvolvimento de embriões 

de zebrafish.  

4.METODOLOGIA:  

4.1 Considerações éticas: Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 



Animais em Pesquisa CEUA da Universidade Federal de Goiás. 

4.2. Composto: O composto Bisfenol A (2,2-Bis(4-hydroxyphenyl); propane; 4,4’ – 

Isopropylidene diphenol) foi adquirido da companhia SIGMA-ALDRICH. O BPA foi 

diluído em DMSO (Dimetisulfóxido) a uma concentração final de 0,5%. 

4.3.Teste de toxicidade: Embriões com 2 horas pós fertilização (hpf) foram 

selecionados para os experimentos após determinação da viabilidade. Inicialmente 

foi testada uma faixa de concentração de BPA incluindo as concentrações 1, 20,40, 

80 e 160 uM. Para cada concentração foram testados 10 embriões distribuídos em 

microplacas de 96 poços com fundo em U (um embrião por poço), durante um período 

de 196 horas. O tratamento foi iniciado 2 hpf (horas pós-fertilização). Além das 

concentrações de BPA testadas, controles apropriados contendo apenas meio E3 ou 

o agente utilizado para dissolução do composto na concentração de 0,5% DMSO 

foram incluídos. Como controle positivo foi utilizado o composto Camptotecina na 

concentração de 0,01 micromolar. Os experimentos foram realizados em triplicatas 

perfazendo um total de 210 embriões para este teste. Avaliações de letalidade e 

teratogenia foram realizadas a cada 24 horas até um período de 96 horas. Os 

parâmetros avaliados foram: coagulação de embriões, batimento cardíaco, 

movimentação involuntária, descolamento de cauda, formação de sômito e alterações 

de morfológicas. A determinação de motilidade e de batimentos cardíacos foram 

realizadas por meio do uso de um cronômetro e o número por minuto obtido por 

observação ao microscópio.  

4.4. Análise Estatística: Os dados foram expressos como média e desvio padrão. 

Para comparar os efeitos dos embriões expostos ou não ao BPA, foi utilizado o 

software Graphprism (versão 4). A comparação estatística entre os grupos controle e 

tratado foi feita utilizando o teste não-paramétrico Teste-U de MannWhitney (p<0.05). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Apesar de preliminares nossos resultados mostraram que após incubação de 

embriões de Zebrafish com o composto BPA foi possível verificar inibição no 

desenvolvimento embrionário a partir da concentração de 40 M após 48h de 

exposição. Em concentrações maiores como por exemplo 80 M e 160 M taxas de 



mortalidade de 100% puderam ser observadas a partir de 24 horas pós exposição ao 

composto (Tabela 1). 

Tabela 1: Efeito do BPA sobre as taxas de mortalidade de embriões de Zebrafish após 

incubação por diferentes períodos de tempo. 

Taxa de mortalidade 

Concentração 24h 48h 72h 96 

C1a 0 0 0 0 

C2b 0 0 0 0 

1µM 0 0 0 0 

20µM 0 0 0 0 

40µM 0 0 100% 100% 

80µM 0 100% 100% 100% 

160µM 100% 100% 100% 100% 

*a-controle contendo DMSO 0,5%; b-controle em meio E3. 

A figura 1 mostra um exemplo do efeito do BPA observado após 72 h de incubação 

de embriões de zebrafish onde não houve desenvolvimento normal embrionário 

impedindo a chegada a fase larval. Além de alterações morfológicas induzidas por 

BPA foi possível verificar diminuição na motilidade dos embriões já a partir da 

concentração de 1 M sendo mais potencializada nas concentrações de 80 e 160 M 

como verificado na Figura 2. 

 

Figura 1. Inibição do desenvolvimento embrionário de zebrafish após incubação com 

BPA na concentração de 40 M por 72 horas. A) controle tempo 2hpf, B) controle 72h 
hpf c) teste 72 horas após incubação com BPA  



.  

Figura 2. Efeito do BPA sobre a motilidade dos embriões após 24 horas de incubação.  

*AD-Controle Meio E3. 

 As amostras com as concentrações de BPA foram comparadas para constatar 

se o composto BPA agiu de maneira concentração dependente. Com o meio E3, 

obteve-se uma média de 128,6 com um desvio padrão de 8,6; na concentração de 

1µM obteve-se uma média de 106,4 com um desvio padrão de 9,6; na concentração 

de 20µM teve uma média de 99,8 com um desvio padrão de 18,7; já na concentração 

de 40µM obteve-se uma média de 70,2 e um desvio padrão de 17,0; na concentração 

de 80µM 30,4 e um desvio padrão de 11,3. Na concentração de 160µM os embriões 

apresentaram-se mortos. Desta forma nossos resultados demonstram que o 

composto BPA agiu de maneira concentração dependente, no que diz respeito a 

interferência no número de batimentos cardíacos apresentando diferenças 

significativas com o controle a partir da concentração de 20µM. Como demostrado na 

Figura 3. 

 

Figura 3. Efeito do BPA sobre a interferência nos batimentos cardíacos dos embriões 

após 24 horas de incubação.  

*AD-Controle Meio E3. 



Diante dos resultados obtidos até o momento verificamos que de fato este 

composto é tóxico para embriões em concentrações a partir de 80 µM, provocando 

uma série de efeitos que culminam com a morte do embrião, porém demais estudos 

ainda precisam ser feitos abordando a temática. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A cultura da soja ocupa uma posição de destaque no agronegócio, com 

extensas áreas cultivadas e a expansão pela exploração do cerrado (MARIN et al., 

2015). Os solos de cerrados são deficientes em nutrientes e ricos em alumínio tóxico 

(GUERRA et al., 2006), e essas são as principais limitações químicas para o 

crescimento radicular (CAIRES et al., 2003), por isso há necessidade de correção 

desses solos. 

Um dos fatores mais importantes para a produção de sementes de soja de alta 

qualidade é a utilização correta de corretivos e fertilizantes (GUERRA et al., 2006). No 

entanto, experimentos relacionados à adubação e nutrição são escassos. 

A planta bem nutrida tem condições de produzir mais sementes bem formadas, 

pois a disponibilidade de nutrientes influi na boa formação do embrião e do órgão de 

reserva, assim como na sua composição química e, consequentemente, no 

metabolismo e no vigor da semente (CARVALHO & NAKAGAWA, 2012). Deste modo, 

é importante que se realizem estudos relacionando-os com a qualidade fisiológica de 

sementes. 



O gesso é subproduto da indústria de adubos fosfatados e contém sulfato de 

cálcio e pequenas concentrações de P e Fe (CAIRES et al., 2003). O gesso tem sido 

utilizado no sistema de plantio direto como um produto complementar ao calcário, para 

diminuir a toxidade de Al3+ (ZAMBROSI et al., 2007) e aumentar os teores de Ca2+ em 

profundidade (NEIS, 2010). Já o fósforo, segundo elemento mineral essencial de 

maior importância, está envolvido em uma série de processos metabólicos da planta, 

sendo seu déficit prejudica o crescimento e estabelecimento do sistema radicular e, 

consequentemente, afetando o desenvolvimento da parte área, de sementes e frutos 

(YAMADA et al., 2004). 

 

3 OBJETIVO  

Avaliar a qualidade fisiológica de sementes de soja em resposta a diferentes 

doses de gesso e fósforo 

 

4 METODOLOGIA  

O experimento foi realizado em campo, safra 2014/2015, na área experimental 

da Universidade Federal de Goiás – UFG, Regional Jataí, sendo o solo classificado 

como Latossolo Vermelho Distroférrico, textura média. 

A semeadura da soja foi realizada na segunda quinzena de outubro de 2014. 

As doses de gesso foram distribuídas a lanço sem incorporação antes do semeio da 

soja. O superfosfato triplo foi distribuído no fundo do sulco na semeadura. A colheita 

foi realizada manualmente na segunda quinzena de fevereiro de 2015.  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 

5 x 3, com quatro repetições. O primeiro fator avaliado corresponde a 5 doses de 

gesso agrícola (0; 1; 2; 4 e 8 Mg ha-1). O segundo fator corresponde a 3 doses de 

superfosfato triplo (0, 50% e 100% da dose de fósforo recomendada) conforme 

recomendação de Souza & Lobato (2004), que corresponde 0, 40 e 80 kg ha-1 de 

P2O5. 

Após a colheita, as sementes foram conduzidas ao laboratório de análise de 

sementes da mesma instituição, onde foram beneficiadas e homogeneizadas de 

acordo com as Regras para Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009). Para cada 

parcela de campo foram realizadas duas repetições para a determinação do teor de 

água das sementes e quatro repetições para as demais avaliações. 



Avaliou-se para a qualidade das sementes: Teor de água: utilizou-se o 

aparelho de medição de umidade portátil GEHAKA G650® (ALFAMARE, 2013); 

Massa de mil sementes: foi realizada com oito subamostras de 100 sementes por 

tratamento, pesadas em balança de precisão (BRASIL, 2009); Teste de germinação: 

foi realizado com quatro subamostras de 50 sementes, conduzido em rolo de papel, 

umedecidos com água destilada, na quantidade de 2,5 vezes o peso do papel seco, 

em câmara do tipo BOD (Biological Oxygen Demand) com temperatura de 25 °C, 

determinando-se a porcentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009). 

Para análise estatística foi utilizado o programa AgroEstat. Os dados foram 

submetidos a análise de variância a 5 e 1% de probabilidade pelo teste de F, sendo 

as médias das doses de fósforo comparadas pelo teste de Tukey. Os dados referentes 

às doses de gesso foram submetidos à análise de regressão. Foram ajustadas 

equações de regressão até segundo grau, e foram escolhidas as significativas com 

maior coeficiente de determinação. Calculou-se o ponto de máximo ou mínimo para 

equações quadráticas a partir da derivada primeira da equação. Quando houve 

interação, realizou-se os respectivos desdobramentos. 

 

5 RESULTADOS  

As amostras apresentam grau de umidade relativamente baixos e uniformes 

situados entre 10,5 e 11,9. Considerando-se que o teor de água inicial é primordial 

para a padronização das avaliações a serem realizadas posteriormente, esses 

resultados asseguram a credibilidade dos dados obtidos no trabalho.  

De acordo com a análise de variância nota-se que as variáveis doses de gesso 

e doses de fósforo apresentaram efeito significativo da interação (Tabela 1). As 

variáveis massa de mil sementes e germinação apresentaram significância para 

regressões polinomiais quanto a aplicação de doses de gesso, sendo possível o ajuste 

de regressões lineares e quadráticas. Nos dois casos, foi utilizada a regressão 

quadrática, por apresentar maior coeficiente de determinação. 

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância (valores de F) para as causas de variação: 
bloco, doses de gesso, doses de fósforo e sua interação para a massa de mil 
sementes e germinação. 

Fonte de Variação Massa de mil sementes Germinação 

Bloco 1,83ns 0,72 ns 
Doses de Gesso (G) 3,47-- 3,56-- 
Doses de Fósforo (F) 0,39ns 1,48 ns 
GxF 2,96* 3,41** 



Coeficiente de Variação (%) 5,07 5,39 

Regressão para doses de gesso 

Fósforo 0 
Linear 0,33ns (R² = 0,1535) 0,16ns (R² = 0,0272) 
Quadrática 0,27ns (R² = 0,2790) 2,22ns (R² = 0,4029) 

Fósforo 40 
Linear 0,34ns (R² = 0,1006) 6,32* (R² = 0,4428) 
Quadrática 0,00ns (R² = 0,1016) 6,43* (R² = 0,8936) 

Fósforo 80 
Linear 4,54* (R² = 0,1415) 1,72ns (R² = 0,0804) 

Quadrática 11,99** (R² = 0,5158) 5,69* (R² = 0,3467) 
-- Os tratamentos (doses de gesso) são quantitativos. O teste de F não se aplica. ** Significativos a 1% 
de probabilidade (p < 0,01). *Significativo a 5% de probabilidade (0,01 ≤ p < 0,05). ns Não significativo 
(p ≥ 0,05). 

 
Em relação as doses de fósforo, observa-se pela Tabela 1, que estas não 

apresentaram efeito para as duas variáveis. A adubação com diferentes doses de 

fósforo também não gerou aumento na germinação de sementes, conforme observado 

por Batistella Filho, (2012), Marin et al. (2015) e Zucareli et al. (2006). 

Este fato pode estar associado ao desenvolvimento de estratégias pela planta 

para maximizar a probabilidade de produzir sementes viáveis, em detrimento da 

quantidade de sementes produzidas. Sendo assim, sob variada gama de condições 

de disponibilidade de fósforo no solo, a germinação seria preservada, ocorrendo 

alterações apenas na quantidade de sementes produzidas (ZUCARELI et al., 2006). 

Para a variável massa de mil sementes, observou-se que somente na dose de 

80 Kg ha-1 de P2O5 houve ajuste para a equação de regressão quadrática em função 

das doses de gesso (Tabela 1). Conforme ilustrado na Figura 1, a massa de mil 

sementes diminui com o aumento das doses de gesso atingindo um ponto mínimo 

com a dose de 3,45 Mg ha-1, após essa dose a massa aumentou até a dose máxima 

estudada. 

 

 



Figura 1. Massa de mil sementes em função da interação entre 
doses de gesso e fósforo. 

 

Analisando as doses de fósforo (Figura 1), nota-se que, na dose 1 Mg ha -1 de 

gesso, 80 Kg ha-1 de P2O5 proporciona redução na massa de mil sementes em relação 

aos outros tratamentos. 

A porcentagem de germinação aumentou com o acréscimo das doses de gesso 

atingindo um ponto máximo com a dose de 5,20 Mg ha-1, após essa dose a 

germinação diminuiu até a dose máxima estudada (Figura 2). Observou-se que na 

ausência de gesso com 40 Kg ha-1 de P2O5 e 4 Mg ha -1 de gesso com 40 Kg ha-1 de 

P2O5 reduziu a porcentagem de germinação. 

 

 

Figura 2. Germinação em função da interação entre doses de 
gesso e fósforo. 

 
Moraes et al. (1998) indicam que a aplicação de altas doses de gesso agrícola 

promove a percolação do potássio para as camadas subsuperficiais do solo, 

aumentando assim, a mobilidade deste no perfil do solo, o que pode proporcionar 

níveis inadequados para o desenvolvimento da cultura. 

 

6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas condições do presente experimento, visando a produção de sementes de 

soja da cultivar Anta 82 RR com elevada qualidade fisiológica, não recomenda-se o 

uso de gesso e fósforo na cultura. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A DRC consiste em lesão do parênquima renal seguida da perda 

progressiva das funções dos rins, resultando na incapacidade do organismo em 

controlar o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico renal (NKF/KDOQI, 2012). 

(NKF/KDOQI, 2012). Inúmeras complicações estão associadas à DRC, e dentre elas 

encontra-se os baixos níveis séricos de albumina, sendo denominados de 

hipoalbuminemia (CUPARI; KAMIMURA, 2009; SIGNORI, 2016) 

Neste sentido, prévios estudos têm buscado esclarecer o impacto da 

hipoalbuminemia no paciente dialítico, devido às inúmeras consequências 

fisiopatológicas presentes no organismo destes indivíduos (PERNERGER; LESKI, 

2003; NEVES, 2008; CUPPARI ,2009; PACHECO; CUNHA; NETO et al., 2014; 

ANTUNES, 2016). 

2 BASE TEÓRICA 

Os mecanismos inflamatórios que atuam na deteriorização renal não são 

totalmente esclarecidos, porém sabe-se que citocinas pró-inflamatórias são 

liberadas em resposta ao estímulo da lesão renal. As principais citocinas envolvidas 

no processo, são a interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

que são as mediadoras da fase inicial da resposta inflamatória (VANNINI, 2008). A 

IL-1 induz a produção de interleucina-6 (IL-6) podendo estimular ou inibir no fígado a 

síntese de diversas proteínas (VANNINI, 2008). 



Dentre as proteínas com síntese estimulada e que são positivas da fase aguda na 

inflamação, encontram-se a α-1 glicoproteína, amiloide sérica A e a proteína C-

reativa (PCR), que inibem a síntese de albumina, levando a redução dos níveis 

séricos da mesma e tornando este indicador um marcador inflamatório de alta 

sensibilidade em indivíduos dialíticos (VANNINI, 2008). Atualmente, as 

concentrações de albumina tem sido consideradas como um potente preditor de 

mortalidade, independentemente das causas que levam a redução dos seus níveis 

séricos (JELLINGE et al., 2014; CIEZA et al., 2016; SIGNORI, 2016). 

 

3 OBJETIVOS 

Avaliar a influência da hipoalbuminemia sobre as análises bioquímicas de 

indivíduos com doença renal crônica, dialíticos. 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo é uma pesquisa do tipo transversal com abordagem 

descritiva. As avaliações foram realizadas no momento pré-diálise, pela mesma 

avaliadora devidamente treinada. 

A amostra foi constituída por 29 pacientes diagnosticados com DRC estágio 5 

de ambos os sexos, com faixa etária de 20-59, em diálise por um período igual ou 

superior a três meses, cadastrados no Centro de Uro-Nefrologia e Clínica de 

Hemodiálise da cidade de Jataí – GO e que aceitassem participar da pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram incluídos os pacientes que foram considerados hemodinamicamente 

estáveis, (pressão <200mmHg e/ou diastólica >50 mmHg) conforme a avaliação 

clínica do médico responsável e ainda aqueles que não apresentassem aumento de 

peso entre dialise > 2,5 kg. O fator peso foi controlado pesando os participantes no 

momento pré-dialise, o qual antecedeu as avaliações e comparado ao valor com 

peso seco. Não foram incluídos pacientes com doença hepática, infecção ativa, 

insuficiência cardíaca congestiva, doenças infectocontagiosas, tabagistas e etilistas. 

Análises bioquímicas  

Foram analisados os níveis séricos de hemoglobina, albumina, hematócrito, 

proteínas totais, índice de saturação de transferrina, ferritina, eritropoetina, plaquetas 

e ferro sérico (CALADO, FRANÇA, SANTOS FILHO; 2007), sendo que a amostra 
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sanguínea foi coletada no momento pré-diálise. De acordo com os níveis de 

albumina os voluntários foram divididos em dois grupos: níveis normais de albumina, 

com ponto de corte acima de > 3,5 g/dl e outro com níveis reduzidos de albumina 

≤3,5 g/dl, caracterizando hipoalbuminemia (SRIDHAR; JOSYULA, 2013). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 29 pacientes elegíveis para participar do estudo, 12 eram do sexo 

feminino e 17 indivíduos do sexo masculino. Destes, 14 apresentaram níveis de 

albumina normais (> 3,5 g/dl), enquanto 15 apresentaram estado de 

hipoalbuminemia (≤ 3,5 g/dl). A média de idade dos participantes com níveis normais 

de albumina foi de 37,27 ± 11,82 anos e dos com níveis reduzidos de albumina foi 

de 43,60 ± 14,54 anos. 

Diante disso no grupo com hipoalbuminemia observaram-se menores valores 

de hematócrito, hemoglobina, plaquetas, ferritina e proteínas totais, quando 

comparado ao grupo com níveis adequados de albumina. Em contrapartida, os 

mesmos apresentaram maiores níveis de eritropoietina e ferro. Não houve diferença 

entre os grupos em relação ao índice de saturação de transferrina (IST) (Tabela 2). 

Tabela 2 Marcadores bioquímicos de acordo com os grupos do estudo. 

 

 

Variáveis 

 

 

 

 

Valores de 

referência 

 

 

Albumina  

>3,5 g/dl  

 

 

          Albumina 

≤3,5 g/dl 

 

 

Valor 

de p 

HTC (%) 35-52 % 35,09 ± 4,526 27,20 ± 5,769 0,02 

HB (g/dL) >12  11,27 ± 1,555 8,90 ± 2,024 0,01 

Eritropoetina (mUI/ml)  1,5 - 31,9  1,590 ± 1,1579 2,050 ± 0,95598 0,03 

Plaquetas (uL)  140,000-450,000    206363± 61221 164400 ± 30000 0,04 

Ferritina  (ng/mL) 15-300  130,4 ± 105,3 97,69 ± 158,5 0,04 

IST (%) 20,0-55,0  29,45± 17,46 29,77± 22,78 0,52 

Ferro Sérico  (µg/dl) 65-170  70,22 ± 13,77 83,66 ± 50,85  0,00 

Proteínas totais (g/Dl )  6,4-81  3,263± 3,753 2,780 ± 3,640  0,04 

Albumina (g/dL) >3,5  9,529 ± 1,5 3,258 ± 0,19  0,00 



Legenda: x = media, dp = desvio padrão, HTC = hematócrito, HB = hemoglobina, IST= Índice de Saturação de 

Transferrina.  Teste de Mann-Whitney. 

O presente estudo demonstrou que a redução dos níveis de albumina (≤ 3,5 

g/dl) foi associada com um pior estado clínico de pacientes com DRC em 

hemodiálise. O estado ou condição de hipoalbuminemia é considerado um marcador 

de pior prognóstico na DRC, e isto se deve a associação do mesmo com eventos 

inflamatórios, influenciando negativamente em marcadores bioquímicos desta 

população (PERNERGER; LESKI, 2003; CALADO; FRANÇA; SANTOS FILHO, 

2007). 

Neste sentido, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) relatou no censo 

de 2012 que indivíduos em hemodiálise com níveis de Hb < 10 mg/dL estão sujeitos 

a anemia, bem como a complicações referentes a esta condição clínica (SILVA TPC, 

LIBERALI R, FERREIRA RDS, COUTIHO, 2011). No presente estudo, o grupo 

hipoalbuminemia apresentou valores de Hb < 8,9 mg/dL, o que sugere um possível 

quadro de anemia presente nos indivíduos deste grupo. Cichota e colaboradores 

(2007) avaliou em seu estudo 162 pacientes com diagnóstico de DRC e evidenciou 

que 52% dos pacientes apresentaram anemia.  

A anemia é uma condição que afeta a maioria dos pacientes em dialise 

(BERTONI; DALPIAZ; DELLA, 2015) Na DRC a fisiopatologia da anemia envolve a 

alteração do mecanismo de síntese e produção de eritropoetina, a qual é necessária 

para a produção de hemácias no organismo, porém na presença do estado 

inflamatório, ocorre um aumento da resistência à ação medular da eritropoetina 

(EPO), onde citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 e TNF-α favorecem a apoptose, 

bem como a redução dos níveis de EPO no sangue predispondo os pacientes ao 

quadro de anemia. Deste modo, Junior 41 abordou em seu estudo a necessidade de 

medidas de correção do quadro anêmico, principalmente em situações com níveis 

de Hb < 12 mg/dL, a partir da utilização de eritropoetina exógena, a qual vem sendo 

considerada atualmente a medicação mais efetiva para correção da anemia nestes 

pacientes.41 

Em nossos achados, os níveis séricos de hemoglobina estavam reduzidos 

mesmo frente a administração exógena de eritropoietina no grupo com 

hipoalbuminemia. Junior e colaboradores (2015) justifica em seu estudo que a 

presença persistente de anemia mesmo com reposição de EPO exógena, se deve 
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ao aumento da resistência periférica ou resposta reduzida a dosagem 

medicamentosa (JÚNIOR, et al., 2015). Desta forma sugere-se que os indivíduos 

avaliados na presente pesquisa possam estar apresentando uma evidente 

resistência à medicação ofertada e consequente piora do quadro de anemia 

associada a redução dos níveis de albumina.  

Outro fator que reforça o quadro de anemia nestes pacientes é a diminuição 

dos níveis de hemoglobina associada a redução do hematócrito, os quais 

possibilitam a avaliação referente a alta ou baixa existência de glóbulos vermelhos 

nestes pacientes, tendo em vista que na presença de anemia sua quantidade se 

mostra reduzida e com consequente redução do hematócrito e das concentrações 

de hemoglobina, os quais apresentam valores normais de 42% e > 12 mg/dL, 

respectivamente (CICHOTA, 2007). O grupo com hipoalbuminemia apresentou 

valores de hematócrito e hemoglobina abaixo da média, sugerindo que estes 

indivíduos apresentam quantidades reduzidas de glóbulos vermelhos, sendo esta 

diminuição mais pronunciada no grupo com hipoalbuminemia, predispondo estes 

indivíduos ao risco de pior prognóstico (CICHOTA, 2007). 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa investigação demonstrou que o estado de hipoalbuminemia foi 

associado a um pior estado clínico, o que sugere que a hipoalbuminemia possa ser 

utilizada como um marcador de risco nestes indivíduos.  

 

REFERÊNCIAS 

 
 ANTUNES AS, CANZIAZINI MEF, CAMPOS AF, & VILELA RQB. A 

hipoalbuminemia parece estar associada a uma maior taxa de hospitalização nos 

pacientes em hemodiálise. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 38, n. 1, p. 70-75, 

2016. 

BERTONI VM, DALPIAZ JS, DELLA MCP, LUFT N, & BERTIELLI LA. Desnutrição 

energético-proteica de idosos em hemodiálise. Rev Bras Nutr Clin, v. 30, n. 4, p. 

297-302, 2015 



CALADO, I. L.; FRANÇA, A. K. T. C.; SANTOS FILHO, A. M. Avaliação nutricional de 

pacientes renais em programa de hemodiálise em um hospital universitário de São 

Luís do Maranhão. J Bras Nefrol, v. 29, n. 4, p. 215-21, 2007. 

CICHOTA LC. Avaliação da albumina modificada pela isquemia na anemia 

associada à doença renal crônica. 2007. 

CIEZA JA, CASSILAS A, Da FIENO AM, & URTECHO, SB. Asociación del nivel de 

albúmina sérica y alteraciones de los electrolitos, gases sanguíneos y compuestos 

nitrogenados en pacientes adultos incidentes del servicio de emergencia de un 

hospital general. Revista Medica Herediana, v. 27, n. 4, p. 223-229, 2016 

CUPARI L, KAMIMURA MA. Avaliação nutricional na doença renal crônica: desafios 

na prática clínica. J Bras Nefrol, v. 31, n. Supl 1, p. 28-35, 2009. 

SILVA TPC, LIBERALI R, FERREIRA RDS, COUTIHO VF; & PILO B. Estado 

nutricional de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise nos Serviços 

Médicos Integrados em Nefrologia, Campo Grande-MS. Ensaios e ciência, v. 14, n. 

1, p. 51-63, 2011. 

FIGUEIREDO IM. et al. Teste de força de preensão utilizando o dinamômetro. Acta 

Fisiátrica, v. 14, n. 2, 2007. 

JELLINGE ME, HENRIKSEN DP, HALLAS P, & BRABRAND M. Hypoalbuminemia is 

a strong predictor of 30-day all-cause mortality in acutely admitted medical patients: 

a prospective, observational, cohort study. PLoS One, v. 9, n. 8, p. 105983, 2014. 

KAMIMURA MA, DRAIBE AS, SIGULEM DM, & CUPPARI L. Métodos de avaliação 

da composição corporal em pacientes submetidos à hemodiálise. Revista de 

nutrição, 2009. 

NATIONAL KIDNEY FOUDATION. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic 
Kidney Disease: Executive Summary (Diretrizes de Prática Clínica para Doença 
Renal Crónica: Resumo Executivo). New York, 2002. 
 
Neves PL. (Inflamação na doença renal crónica). 2008. 

PACHECO JFR, CUNHA FVM, NETO JMM, DE FREITAS MCL, MELO CLA. 

Hypoalbuminemia and oxidative stress in patients on renal hemodialysis 

program.  Nutricion hospitalaria, v. 30, n. 4, p. 952-959, 2014. 

PERERGER TV, LESKI  M, CHOPARD-STORERMANN C, MARTIN PY. 

Assessment of health status in chronic hemodialysis patients. J Nephrol 2003; 

16:2529 

SESSO RC. Report of the Brazilian Chronic Dialysis Census 2012. J Bras Nefrol, v. 

36, n. 1, p. 48-53, 2014. 

SIGORI D, HENKE E, FRIZZO MN. INFLAMAÇÃO, ESTRESSE OXIDATIVO E 

PERDA DE PESO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO. REVISTA 

SAÚDE INTEGRADA, v. 8, n. 15-16, 2016. 

 



TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DOS 

CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS IES PÚBLICAS DA REGIÃO CENTRO-

OESTE1 

 

 

VIEIRA, Luizmar da Silva Júnior2 

SACARDO, Michele Silva3 

 

Palavras-chave: Educação Física. Produção do Conhecimento. Formação Humana. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como tema a formação de professores em Educação 

Física e a produção do conhecimento da área, principalmente no que concerne aos 

impactos dos programas de pós-graduação das diversas regiões do Brasil na 

formação de professores doutores que atuam nas Instituições de Ensino Superior 

(IES) Públicas da região centro-oeste. Desta forma, há a discussão sobre a 

formação continuada destes professores, a configuração da pesquisa em Educação 

Física na região centro-oeste e os impactos da produção científica nas pesquisas 

produzidas pelos professores-pesquisadores que lecionam nesta região. 

A partir do contexto empírico e teórico levantado, identificamos diferentes 

problematizações, objetivos e balanços da produção do conhecimento em Educação 

Física no Brasil, com isso, podemos constatar que na maioria das pesquisas há 

predominância e influência dos programas de pós-graduação das regiões sul e 

sudeste na formação e produção do conhecimento dos professores que atuam em 

IES de outras regiões do Brasil. Neste cenário, caracterizamos a importância desta 

pesquisa como ponto de debate para identificar o impacto dos programas de pós-

graduação das regiões sul e sudeste do Brasil na produção científica da região 

Centro-Oeste. Desta forma, esta pesquisa se justifica pelo potencial crítico dialético 

e reflexivo que pode ser desenvolvido, na intenção de entender as desigualdades 

regionais dos programas de pós-graduação em Educação Física, e identificar o 
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impacto dos programas de pós-graduação das regiões sul e sudeste do Brasil, na 

produção do conhecimento dos professores que atuam nos cursos de Educação 

Física das IES Públicas da região centro-oeste. 

Para tanto, construímos o seguinte problema de pesquisa: Quais são os 

principais referenciais teóricos presentes na produção científica dos professores 

doutores da IES Públicas no centro-oeste brasileiro e a configuração da pesquisa 

em Educação Física na região em termos de influência de autores, quadro teóricos, 

vinculações geográficas e institucionais, frentes de pesquisa, redes de colaboração 

científica entre pesquisadores e instituições, e o impacto da produção científica 

nacional e internacional nas pesquisas produzidas pelos pesquisadores que atuam 

no centro-oeste? 

 

2 BASE TEÓRICA 

O método de pesquisa é uma via de acesso que permite interpretar com a 

maior coerência possível às manifestações determinadas pelo objeto de estudo, o 

mesmo tem como objetivo orientar o caminho metodológico da pesquisa científica 

assegurando uma trajetória segura para a realização das análises e discussões dos 

dados empíricos. Dentro desta perspectiva, e a partir da necessidade de apropriação 

dos nexos e contradições materiais mais amplas que determinam as condições da 

produção do conhecimento, fundamentamos nossa pesquisa no método Materialista 

Histórico Dialético, para que possamos compreender, explicitar e, quem sabe 

transformar a realidade, mediante as conclusões extraídas das análises 

desenvolvidas nas teses de doutorado dos professores que atuam nas IES Públicas 

da região Centro-oeste.  

 

O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a 
tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os 
fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Por um lado, o 
materialismo dialético tem uma longa tradição na filosofia materialista e, por 
outro, que é também antiga concepção na evolução das ideias, baseia-se 
numa interpretação dialética do mundo. Ambas as raízes do pensar humano 
se unem para constituir, no materialismo dialético, uma concepção científica 
da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. Mas o 
materialismo dialético não só tem como base de seus princípios a matéria, a 
dialética e a prática social, mas também aspira ser a teoria orientadora da 
revolução do proletariado (TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 

 

A Dialética Materialista é uma ciência filosófica que tem sua base no 

marxismo e que estuda as leis sociológicas e históricas presentes na sociedade, na 



evolução histórica e, principalmente, na prática social do ser humano. Para a 

concepção materialista dialética a matéria - a partir das relações concretas de 

trabalho e produção social - é uma das categorias essenciais para a compreensão 

da realidade e do movimento histórico, ficando o espírito ou o idealismo Hegeliano 

como elemento secundário no movimento dialético, assim, a consciência é 

considerada o produto da matéria e não o contrário.  

Já que compreendemos a função da estrutura social demandada pela lógica 

neoliberal a partir do método Dialético Materialista e Histórico baseado na teoria de 

Marx (2004 e 2017), assumimos a lógica de que o posicionamento político e 

epistemológico desta pesquisa esta condicionado ao desenvolvimento das 

categorias trabalho, formação humana e produção do conhecimento. 

 

3 OBJETIVOS 

Com o intuito de responder as problematizações desenvolvidas, temos como 

objetivo geral analisar a configuração das pesquisas e os principais pressupostos 

filosóficos presentes na fundamentação teórica das teses de doutorado dos 

professores das IES Públicas em Educação Física do Centro-Oeste. E como 

objetivos específicos:  

1 - Recuperar dados e informações sobre os docentes, doutores que atuam 

nos cursos de Educação Física das Instituições Públicas de Ensino Superior do 

Centro-Oeste (estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito 

Federal) e sobre sua produção científica, localizando as teses produzidas. 

2 - Mapear a trajetória da produção científica desenvolvida na região, a fim de 

identificar as principais temáticas, fluxos de referências, trajetórias de citações e 

influência de autores na formação e na produção dos pesquisadores. 

3 - Verificar o impacto dos programas de pós-graduação das regiões sul e 

sudeste do Brasil na formação e produção do conhecimento dos professores-

pesquisadores que atuam nos cursos de Educação Física das IES Públicas da 

região centro-oeste, bem como, compreender os processos da produção do 

conhecimento à luz de referências sobre o papel da ciência no desenvolvimento da 

sociedade e dos desafios históricos da sua transformação. 

4 - Analisar o atual debate acadêmico em torno dos significados atribuídos as 

questões teórico-filosóficos presentes na área, e como tais concepções carregam e 

se articulam a diferentes posicionamentos políticos e epistemológicos na produção 



do conhecimento dos professores que atuam nas IES Públicas dos cursos de 

Educação Física da região centro-oeste e seus desdobramentos na formação inicial 

de professores. 

 

4 METODOLOGIA 

No que concerne à metodologia, esta pesquisa está sendo realizada mediante 

a pesquisa bibliográfica, pois se trata de um objeto amplo que necessita que o 

investigador se atente a cobertura de uma gama de fenômenos que o norteiam e o 

circundam sem contar que este tipo de pesquisa é indispensável para os objetos 

históricos. Segundo Gil (1999, p. 65) a pesquisa bibliográfica é “desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, a 

cerca das categorias levantadas no estudo, entendendo o movimento e a relação 

que o objeto tem em seu processo histórico, nesse caso, a formação continuada de 

professores de Educação Física e a produção do conhecimento na área.  

Este tipo de pesquisa é muito conhecido pela maioria dos pesquisadores, 

principalmente aqueles que pesquisam a partir do método materialista histórico 

dialético, pois é necessário analisar o contexto histórico, para que se explique e 

desenvolva o objeto estudado. Além da pesquisa bibliográfica, utilizamos neste 

estudo a análise documental, por acreditar que uma parte deste trabalho se tratou 

da análise de documentos - Teses de Doutorado - que deram elementos para 

analisarmos os principais pressupostos filosóficos presentes na fundamentação 

teórica das teses dos professores das IES Públicas em Educação Física do Centro-

Oeste. Neste sentido, segundo Gil (1999) a análise documental tem como uma de 

suas principais características a busca de informações em documentos que ainda 

não receberam nenhum trato científico, ou a análise de documentos com uma 

abordagem ainda não explorada. Por fim, utilizamos como abordagem para a análise 

dos dados empíricos a abordagem quanti-qualitativa a partir da concepção crítica da 

dialética materialista. 

 

5 RESULTADOS 

Quanto aos resultados, até o momento, selecionamos para o estudo e análise 

desta pesquisa as Teses de Doutorado de professores das IES Públicas em 

Educação Física da região centro-oeste. O primeiro passo em direção a seleção das 

teses de doutorado que seriam analisadas, foi considerar os dados empíricos 



fornecidos pela plataforma de busca do sistema E-MEC, sobre os professores que 

atuam nos vinte (20) cursos públicos de Educação Física das sete (07) IES Públicas 

do centro-oeste, quais sejam: Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional 

Goiânia, Jataí e Catalão; Universidade Estadual de Goiás (UEG) - Campus 

ESEFFEGO, Itumbiara, Quirinópolis e Porangatu; Universidade de Brasília - UnB; 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) - Campus Cuiabá e Universitário 

Araguaia; Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) - Campus Cáceres e 

Diamantino; Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campus Campo 

Grande e Pantanal; e Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD). 

Com a identificação das teses de doutorado, definimos que a seleção e 

retirada da amostra das teses de doutorado será com base somente nos professores 

doutores com formação inicial em Educação Física, ou seja, somente com base nas 

117 teses de doutorado encontradas de professores com formação inicial em 

Educação Física. A partir disso, foram construídos instrumentos de coleta de dados 

para registrar e coletar os dados presentes nas teses de doutorado, dentre estes, o 

formulário de pesquisa que orientará a coleta dos dados que será realizada em duas 

(02) planilhas do Excel. Estes instrumentos - o formulário e as planilhas do Excel - 

foram criados para auxiliar na coleta e captação dos dados dos documentos que 

identificaram informações relativas a autores, orientadores, vinculações geográficas 

e institucionais, frentes de pesquisa, redes de colaboração científica entre 

pesquisadores e instituições, influência de autores e de quadro teóricos de outras 

áreas de conhecimento, o impacto da produção científica nacional e internacional 

nas pesquisas produzidas por pesquisadores que atuam na região centro-oeste e, 

informações, sobre o posicionamento que estes professores assumem frente aos 

conflitos teórico-filosóficos (teórico, gnosiológico e ontológico) presentes na 

fundamentação teórica das teses de doutorado. 

Com a sistematização e registro dos dados na planilha Excel III-A e III-C, 

passamos a caracterizar os personagens da pesquisa, apresentando os seguintes 

elementos: A) Gênero dos autores e orientadores; B) Local (Estado e Cidade) e 

Instituição de Ensino Superior (IES) de Trabalho dos Professores; C) Local (Região 

e Estado), IES e ano de defesa do Doutorado; D) Áreas de Conhecimento e Linhas 

de Pesquisa; E) Coordenação e/ou Participação de grupo de pesquisa cadastrado 

no CNPQ; F) Financiamento das Pesquisas de Doutorado; G) Principais Temáticas 

Tratadas. Para, além disso, realizamos uma amostra estratigráfica, segundo a 



técnica de fila das 117 teses de doutorado e, começamos analisar as 23 teses 

selecionadas, segundo esta técnica. Desta forma, estamos analisando a produção 

científica dos personagens da pesquisa, apresentando itens como: A) IES e Área de 

Conhecimento do PPG de trabalho dos Orientadores(as); B) Referenciais Teóricos e 

Bibliográficos utilizados na Produção do Conhecimento dos Professores das IES 

públicas do Centro-oeste; C) Tipologia Documental da Referência.  

 

6 CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Até o momento, identificamos novas perspectivas e desafios para a 

consolidação da política da pós-graduação e pesquisa científica em Educação Física 

no Centro-Oeste brasileiro, que esta sendo caracterizado pela desigualdade regional 

na pesquisa e pós-graduação em Educação Física em comparação a outras regiões 

mais desenvolvidas, existindo certa concentração e/ou influência dos Programas de 

Pós-Graduação das regiões sul e sudeste na formação de professores e 

pesquisadores que atuam no centro-oeste; uma vez que, se por um lado, a escolha 

de um programa de outra área não ocorresse por opção mas por necessidade, ou 

mesmo como única alternativa para a qualificação; já, outro lado, muitos professores 

podem buscar por opções de formação em programa bem conceituados e que, por 

isso, contam com maior financiamento das políticas de pesquisa e pós-graduação 

brasileira. 
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DESEMPENHO DO MILHO SAFRINHA EM FUNÇÃO DE FORMAS DE 
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INTRODUÇÃO 

O milho safrinha ou segunda safra é semeado de janeiro a março e destaca-

se entre as principais culturas de produção de grãos no Brasil (CONAB, 2017). 

Bactérias do gênero Azospirillum se associam às gramíneas em diferentes 

graus de especificidade, podendo ser classificadas como associativas, endofíticas 

ou simbióticas (HUNGRIA, 2011).  

São denominadas diazotróficas devido à sua capacidade de fixação biológica 

de N2 (HUERGO et al., 2008). A inoculação pode conferir, ainda, aumento no teor 

relativo de clorofila, na altura de plantas (BARASSI et al., 2008), e na atividade da 

enzima redutase do nitrato quando crescem endofiticamente nas plantas (CÁSSAN 

et al., 2008). 

Os relatos na literatura sobre os efeitos do Azospirillum sp. no desempenho 

agronômico do milho são bastante variados (SANGOI et al., 2015), sendo evidente a 

necessidade de pesquisas à fim de resultados mais correlacionados entre os 

autores.     
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OBJETIVOS 

O objetivo foi avaliar a atividade da enzima redutase do nitrato (ERN), o teor 

relativo de clorofila (TRC), a altura de inserção da primeira espiga (AIPE), altura de 

planta (AP), diâmetro de colmo (DC) do milho safrinha em função de diferentes 

formas de aplicação do inoculante contendo Azospirillum brasiliense, em condições 

de campo. 

                                                                   

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no ano de 2018, no município de Jataí, GO, na 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, cujas coordenadas geográficas são 

17º55’32’’ S e 51º42’32’’ O e 685 m de altitude.  

Antes da implantação do experimento foram coletadas amostras de solo na 

camada de 0 a 20 cm de profundidade na área e encaminhadas ao laboratório 

comercial Exata para análises químicas, já a análise textural foi extraída de Soares 

(2016), e os dados estão na Tabela 1.  

Tabela 1. Caracterização química e textural do solo, nas profundidades de 0 a 20 

cm, da área experimental antes da instalação do experimento no ano de 

2018. Jataí – GO, 2018.  

pH cmolc dm-3 mg dm-3 (ppm) 

SMP CaCl2 Ca+Mg Ca Mg Al H+Al K K P(mel) P(rem) P(res) 

6,3 5,1 4,14 2,12 0,05 4,0 0,20 79 7,7 ns ns  
            
g dm-3 mg dm-3 (ppm) Micronutrientes mg dm-3 (ppm) Textura 

M.O. C.O. S B Cu Fe Mn Zn Na Argila Silte Areia 

40,4 23,4 4,0 0,20 7,1 30 50,1 2,7 2,6 585 240 175 
            

cmolc 
dm-3 

% 
Relação entre bases 

CTC V Sat. Al Ca/CTC Mg/CTC K/CTC H+Al/CTC Ca/Mg Ca/K Mg/K 

10,5 61,5 0,8 39,4 20,2 1,9 38,1 2,0 20,7 10,6 

 

O delineamento experimental foi constituído de 6 tratamentos estabelecidos 

em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos corresponderam às 

diferentes formas de aplicação do inoculante contendo a bactéria Azospirillum 

brasilense, do produto comercial AZOKOP, distribuídos da seguinte forma: T0 – 

testemunha: Sem inoculação; T1 – Inoculação na semente; T3 – Inoculação no 

sulco; T4 – Uma inoculação foliar; T5 – Duas inoculações foliares; T6 – Inoculação 

no sulco, na semente e via foliar.  



A semeadura do milho Híbrido DEKALB 390 PRO2, onde, as sementes dos 

tratamentos com inoculação receberam 100 ml ha-1 com o produto comercial 

AZOKOP, ocorreu no dia 08 de março de 2018, com uma população 3,03 sementes 

por metro, aproximadamente 67.340,06 sementes por hectare e 75,76 sementes por 

parcela.  

No controle de pragas e plantas daninhas foram realizadas aplicações com os 

inseticidas Trinca caps. e Lannate e, os herbicidas Glifosato e Atrasina. As doses de 

fertilizantes foram 100 kg ha-1 de N, metade na semeadura e outra em V3; 72 kg ha-1 

de P2O5 na semeadura; 60 kg ha-1 de K2O na semeadura e 50 kg ha-1 em V3, 

utilizando as fontes: ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente.  

A inoculação foliar com o Azospirillum brasilense nos tratamentos que 

receberam foi realizada no estádio V3 e, nos tratamentos que receberam uma 

segunda inoculação foliar, no estádio V6. Ambas as aplicações foram realizadas 

com a dose de 500 mL ha-1 de AZOKOP. 

Com o uso de uma fita métrica, foi avaliada a AIPE pelo comprimento distante 

entre o solo e o nó da inserção da primeira espiga, em R6. Para aferir a AP, foi 

medida a distância do solo até a primeira ramificação do pendão, em R6. O DC foi 

determinado com o uso do paquímetro, em R1.  

Foi utilizada a metodologia adaptada de Jaworski et al. (1972), para avaliar a 

ERN, em V3. Com o aparelho clorofiLOG CFL 1030® foi determinado o TRC, em 

R1. Foram analisadas 10 amostras de cada parcela para todos os parâmetros 

avaliados. A colheita do milho foi realizada em 20 de julho de 2018, 134 dias após a 

semeadura. 

Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade 

pelo teste F e, quando houve diferença significativa, efetuou-se o teste de 

comparação de médias Tukey a 5% de probabilidade. Para isso, foi utilizado o 

programa estatístico Assistat (SILVA & AZEVEDO, 2009). 

                                                              

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da analise de variância a 5% de significância (Tabela 2), mostrou 

que houve influência do inoculante com Azospirillum brasilense apenas na atividade 

da enzima redutase do nitrato.  



Tabela 2. Resumo da análise de variância a 5% de significância (Pr > F) para a 

atividade da enzima redutase do nitrato (ERN), teor relativo de clorofila (TRC), altura 

de inserção da primeira espiga (AIPE), altura de planta (AP), diâmetro de colmo 

(DC) do milho safrinha em função de diferentes formas de aplicação de Azospirillum 

brasilense. Jataí – GO, 2018. 

 ERN 

(NO2
- H-1 

g-1 MF) 

TRC (SPAD) AIPE (m) AP (m) DC (cm) 

Pr > F 0,000* 0.856ns 0.439ns 0.614ns 0.526ns 

Média geral 0,167 78,056 1,378 2,488 25,060 

CV (%) 20,020 0.856 3.53 1.76 3,19 

*, ns: significativos a P < 0,05 e não-significativo, respectivamente. 

Os melhores resultados para a ERN foram obtidos quando a inoculação foi 

realizada nas sementes de milho e quando as plantas receberam duas inoculações 

foliares, com médias aproximadas de 0,25 e 0,32 NO2
- H-1 g-1 MF, respectivamente 

(Tabela 3).  

Huergo et al. (2008) e Cássan et al. (2008), também observaram maior 

atividade da redutase do nitrato em milho decorrente da inoculação com bactérias 

diazotróficas, isso ocorre quando elas crescem endofiticamente nas plantas. A maior 

atividade de redução do nitrato nas raízes de alguns genótipos de milho deve-se à 

maior facilidade de infestação da bactéria nas raízes, sendo mais favoráveis à 

fixação de N2. 

Tabela 3.  Atividade da enzima redutase do nitrato no milho safrinha em função de 

diferentes formas de inoculação com Azospirillum brasilense. Jataí – GO, 2018. 

Tratamento                        Média                      

        (NO2
- H-1 g-1 MF) 

 

1 Inoculação foliar 0,04600 c 

Inoculação na semente, 

no sulco e foliar 
0,10925 bc 

Inoculação no sulco 0,11200 bc 

Sem inoculação 0,16300 b 

2 Inoculações foliares 0,25325 a 

Inoculação na semente  0,32275 a  

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si, pelo teste Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade.  



Os valores do teor relativo de clorofila, altura de inserção da primeira espiga, 

altura de planta e diâmetro de colmo foram independentes da presença da 

inoculação, com médias aproximadas de 78,056 SPAD, 1,37 m, 2,488 m e 25 cm, 

respectivamente. Resultados similares são frequentemente reportados na literatura 

em trabalhos avaliando a inoculação do Azospirillum brasiliense no milho (SANGOI 

et al., 2015, REPKE, 2013, KOTOWSKI, 2015; BASSI, 2013) 

Quando a cultura possui o adequado suprimento de N e absorve elevados 

teores, há um acúmulo na forma de nitrato (RAMBO et al., 2007), assim, o elemento 

não se integra à molécula de clorofila, não sendo detectado pelo medidor de clorofila 

(SANGOI et al., 2015). 

Por diminuir as chances de acamamento e tombamento, o não aumento da 

altura de inserção da primeira espiga pode ser benéfico, pois, maiores alturas 

conferem riscos de tais problemas em caso haja condições climáticas adversas.  

 

CONCLUSÃO 

 As diferentes formas de aplicação do inoculante contendo o Azospirillum 

brasiliense influenciaram significativamente a atividade da enzima redutase do 

nitrato e os melhores valores obtidos foram nos tratamentos com inoculação nas 

sementes de milho e quando as plantas receberam duas inoculações foliares.  

Os tratamentos não apresentam diferenças significativas para o teor relativo 

de clorofila, altura de inserção da primeira espiga, altura de planta e diâmetro de 

colmo. 
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ESTUDO COMPARATIVO DA FORÇA E ATIVIDADE MIOELÉTRICA DO TRICEPS 
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Joana D’arc Borges4; RODRIGUES, Mariel Dias5, AGOSTINHO, Patricia Leão da Silva6 

 

Palavras-chave:Doença Renal Crônica.Hemodiálise.Força Muscular.Eletromiografia  

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA  

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública 

que compromete os aspectos social e econômico em todo mundo (CLEMENTINO et 

al., 2014; FASSBINDER et al., 2015). A DRC consiste na perda progressiva e 

irreversível da função renal.  O diagnóstico da DRC é baseado em três 

componentes: (1) componente estrutural ou anatômico; (2) um componente 

funcional (baseado na TFG) e (3) um componente temporal (NKF/KDOQI, 2012). Em 

sua fase mais avançada denominada de Insuficiência Renal Crônica ou estágio 5, os 

rins não conseguem manter a homeostase apresentando uma TFG menor que 

15ml/min/1,73m² por um período maior a três meses (NKF/KDOQI, 2012).   No 

último estágio é necessário à submissão ao tratamento da terapia de substituição 

renal ou realizar o transplante, e isto se deve pela incapacidade do organismo em 

eliminar metabólitos e líquidos provenientes do distúrbio hidroeletrolítico presente 

nestes indivíduos (NKF/KDOQI, 2012). O método substitutivo da função renal 

comumente utilizado é a hemodiálise (HD) (ROCHA; MAGALHÃES; LIMA, 2010). 

Este procedimento apresenta eficácia comprovada, porém em virtude da 

complexidade do tratamento, contribui para o desenvolvimento de inúmeros fatores 

de risco (SIQUEIRA; SALOMON, 2013). São frequentemente relatadas pelos 

                                                           
 

mailto:alenifisio1@hotmail.com
mailto:dra_fabianafranco@hotmail.com


pacientes com DRC fraqueza muscular e a fadiga. Apresentando diversos 

mecanismos para o desenvolvimento desses sintomas, incluindo o desequilíbrio 

hormonal, depleção de ATP e glicogênio, má nutrição, transporte inadequado de 

oxigênio, fatores estes que ocorrem através da anemia, acidose metabólica, 

distúrbio eletrolítico, alteração do estilo de vida, perda muscular e fraqueza devido a 

atrofia de fibras musculares (FAHAL et al., 2014). Este estudo se justifica sobre a 

perda de forca muscular impactando diretamente na capacidade funcional dos 

pacientes com DRC.  Muitos estudos demonstram que os pacientes dialíticos 

apresentam uma redução da força incluindo grupos musculares proximais e distais. 

Neste sentido, o estudo da força torna se uma ferramenta padrão ouro, para 

avaliação da função muscular, podem ser úteis para quantificação dos efeitos 

benéficos de diferentes estratégicas terapêuticas e atua com um marcador de 

prognóstico.  A perda de força também poderá influenciar a atividade miolétrica 

destes músculos. A técnica da eletromiografia (EMG) de superfície tem sido aplicada 

para sugerir a contribuição de cada músculo na produção força, baseada na relação 

de EMG-força. Entretanto há escassez de trabalhos na literatura que tenham 

investigado atividade elétrica de membros inferiores nos pacientes pré e pós diálise.  

2 BASE TEÓRICA 

Em DRC a diminuição da força muscular, principalmente de membros 

inferiores, afeta diretamente a marcha, o equilíbrio e a coordenação motora, 

comprometendo as atividades de vida diária (AVD’s) e o convívio social, podendo 

gerar incapacidade física destes indivíduos o que está fortemente associado à 

mortalidade (FASSBINDER et al., 2015;  SOUZA et al., 2015).  Em função da fraqueza 

generalizada no organismo causada pela DRC, prévios estudos têm evidenciado 

que pacientes dialíticos apresentam comprometimento da força de 30 a 40% menor 

em relação a indivíduos saudáveis, ocasionando o descondicionamento físico 

(FASSBINDER et al., 2015; SOUZA et al., 2015). A medição da intensidade da força do 

tornozelo tem sido tradicionalmente realizada utilizando a dinamometria (CAMARGO 

et al., 2009; MORAUX et al., 2013; BAPTISTA et al., 2014).  A eletromiografia (EMG) 

é uma técnica que registra a atividade elétrica da membrana do músculo em 

resposta à ativação fisiológica dos músculos esqueléticos (FIALHO, 2006; 

BAPTISTA et., 2014). Através dela, pode-se estudar a função do músculo estriado, 

por meio de análise do sinal captado durante o repouso e/ou durante a contração 

muscular, registrando as variações de voltagem produzidas pela membrana das 

fibras musculares (KONRAD, 2005). 

                                                        



3 OBJETIVOS 

Avaliar a atividade eletromiografica do triceps sural  e tibial anterior  durante 

contração isométrica voluntaria máxima (CIVM), correlacionando com força em 

pacientes renais crônicos dialíticos. 

                                                            

4 METODOLOGIA 

A amostra foi constituída de  02 individuos, sexo masculino,  com 38 e 39 

anos, diagnosticado com DRC estágio 5 com TFG <15 ml/min/1,73m² (NKF/KDOQI, 

2012), cadastrados no centro de Hemodiálise de Jataí-Go     

CÉLULA DE CARGA (CC)         

 O dinamômetro (célula de carga-CC) modelo MM-100 (KRATOS foi conectada a um 

conversor análogico digital (A/D) Miotool.  Neste estudo optamos pela tração desenvolvida 

durante as  (CIVM).   A calibração da célula de CC foi realizada no Software MiotecSuite.  

 DESCRIÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA CC                                                                                                                                                                                                        

O dispositivo de fixação usado para a imobilização da CC foi criado com as 

seguintes dimensões, apresentando 48 cm de comprimento, 56 cm de largura, com 

altura de 34 cm, e uma haste de sustentação em diagonal de 60 cm.  Este suporte 

de fixação é preso na estrutura de uma prancha ortostática, o qual está fixado a uma 

haste horizontal estável.  A armação poderá ser removida nos dois sentidos, de 

acordo com as necessidades da coleta do músculo a ser avaliado, a haste horizontal 

poderá ser levantada e girar para frente ou para trás na garantia que a CC será 

fixada em uma posição padronizada para o teste de cada participante.  

Posicionamento do indivíduo: Músculos gastrocêmios (GNs) e sóleo (SOL) 

Para a coleta da força isométrica máxima (FIM) dos músculos GNs e SOL os 

voluntários foram posicionados em decúbito dorsal, mantendo o  quadril em 

extensão máxima, o joelho em 180º(extensão completa do joelho) estando o  

tornozelo na posição neutra (90º), as articulações metatarsofalângicas livres e o 

retro pé apoiados na parte superior da prancha fixada,  e uma cinta com velcro foi 

acoplado ao pé do voluntário.  Em seguida o aparato foi posicionado e a CC foi 

fixada por presilhas, mosquetão e nivelada impedindo o seu deslocamento.   

Para Análise da FIM - Sistema Célula de Carga - Movimento flexão plantar  

A FIM foram realizadas três vezes nos movimentos de flexão plantar com o 

máximo de força contra a resistência, contração de 4 segundos cada, durante o qual 

foram captados os sinais de força dos músculos citados (BROWN et al., 2003;  

CORREA et al., 2012). Selecionada o valor da maior contração.   

Posicionamento do Indivíduo: Músculo Tibial Anterior (TA) 



Para avaliar a FIM do músculo TA, o mesmo posicionamento descrito acima com a 

inversão do dispositivo de fixação.        

Análise da FIM   - Sistema  Célula de  Carga – Movimento dorsiflexão        

Será mantido o procedimento descrito acima,  com o movimento de dorsiflexão 

Equipamento de Eletromiografia  

A avaliação da atividade EMG dos músculos TA, GNs e SOL, foi utilizado o 

equipamento MIOTOOL 200/400 da marca MIOTEC. Este exibe um conversor 

analógico digital CAD 12/32, frequência  de 1000 Hz, que foi acoplado a um 

notebook Dell.  Os sistemas de aquisição de dados Miotool associa ao Software 

Miograph 2.0, utilizamos quatro sensores SDS500 com conexão por garras 

ajustados a uma frequência de 1000 Hz para cada canal.                                

Procedimento da eletromiografia. Previamente, antes de iniciar a coleta dos 

dados, com o objetivo de evitar interferências no sinal EMG, realizou-se a tricotomia 

e raspagem da pele seguida de abrasão com algodão e álcool 70%. Este 

procedimento foi realizado para  diminuir a impedância da pele no local onde foram 

posicionados os eletrodos dos músculos avaliados (SENIAM, 2006; CORREA et al., 

2012 ). Para a colea do sinal de EMG, foram utilizados eletrodos de superfície da 

marca (Kendall Medtrace) de 1cm de diâmetro conectados a um módulo de 

aquisição de sinais biológicos. Eletrodos de superfície bipolar descartáveis foram  

posicionados paralelos às fibras musculares dos músculos TA, gastrocnêmio medial 

(GNM), gastrocnêmio Lateral (GNL) e SOL, com uma distância de 20 mm de acordo 

com a SENIAM  (SENIAM, 2006; BAPTISTA et al., 2014). Protocolo para 

posicionamentos dos eletrodos conforme as recomendações da SENIAM.                            

Eletrodo de Referência: foi posicionado sobre o epicondilo lateral do braço direito.             

Tibial Anterior: voluntário em decubito dorsal: Os eletrodos foram posicionados no 

ventre muscular do TA 1/3 proximal à linha entre a cabeça da fíbula e a Saliência do 

maléolo medial. Gastrocnêmios:voluntário em decúbito ventral. GNL: Os eletrodos 

foram colocados em 1/3 proximal entre a cabeça da fíbula e a tuberosidade do 

calcâneo. GMM: os eletrodos foram colocados na parte mais proeminente do 

músculo. Sóleo: Os eletrodos foram colocados a 1/3 da linha entre a cabeça da 

fíbula e o calcanhar. Para a coleta do sinal eletromiografico. Foi criado o 

protocolo de registro para as atividades dos músculos GNM, GNL e SOL, TA, no 

qual foram padronizados o tempo de 8 segundos e a contração se iniciava a partir 

do 2º segundo e findava no 6º segundo, portanto ocorreram 4 segundos de 

contração efetiva, e mais dos 2 segundos para finalizar. As CIVMs, em cada uma 



das posições com o máximo de força, com intervalo de 60 segundos, para minimizar 

o efeito da fadiga nos dados de força (BROWN; WEIR, 2003), durante o qual foram 

simultaneamente captados a CVIM, FIM e o sinal EMG dos músculos citados 

(BROWN et al., 2003). A coleta do sinal EMG foi realizada no período da manhã, 

sendo um participante avaliado em período pré diálise e outro pós diálise.  A 

temperatura entre 23 a 25º, umidade relativa do ar entre 40 a 60%, com o mínimo de 

ruído e sem interferência na captação do sinal eletromiografico (SEMIAN, 2006).                  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação a variação FM, o individuo pré dialise, apresenta uma média de 

1,91 KgF, para o individuo pós diálise 22,70 KgF para o membro inferior D, para o 

músculo TA pré diálise  a FIM  8,14 KgF e  pós diálise 27,61 KgF. Para a atividade 

eletromiografica houve uma variação apresentado maior ativação do GML, GMM e 

do SOL FIGURA 2, e menor GML,GMM e SOL FIGURA 1, em relação ao TA, maior 

atividade EMG pós hemódialise Fr: Média 269,60 HZ, em relação pré 209,13 HZ.  

 

                                                                                                

  

 

                        

  

 

 Figura1: Atividade EMG pré diálise                                      Figura 2: Atividade EMG pós diálise              

Moraux et al., 2013, desenvolveu um dinamômetro para medir de forma 

precisa o movimento de dorsiflexores e flexores plantares em adultos de 5 a 80 anos 

com distúrbios neuromusculares, onde dados normativos foram estabelecidos e 

modelos preditos foram calculados tanto para adultos com crianças. 

Segundo Bapista et al., 2014 em Influências do joelho no torque e atividade 

miolétrica do tríceps sural na flexão plantar isométrica em seus estudos uma maior 

ativação do SOL durante a CIVM com joelho flexionado com acréscimo de 40%, 

enquanto os GNs possuem comprometimento antagônicos (redução de 30 a 40%). 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir deste estudo, podemos concluir que há um aumento de força pós 

hemodiálise, e uma ativação evidente nos músculos GML, GMM e SOL e pouca 

ativação do SOL pré diálise, em relação ao TA, maior ativação na pré diálise, 

sugerindo que a EMG pode contribuir para a  quantificação da atividade miolétrica e 

prescrever um programa de reabilitação. 
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PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DA ÁREA DA SAÚDE SOBRE SUA 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA¹ 

BIELLA, Ana Flávia de Carvalho Lima¹. COSTA, Nilce M. Campos2. 

Palavras - chave: Formação Docente. Ensino Superior. Formação 

Pedagógica. Educação em Saúde. 

 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: A construção de novos perfis de 

profissionais de saúde consiste na realização de mudanças em três núcleos; na 

orientação teórica, nos cenários de prática e na orientação pedagógica. O sentido da 

reorientação da formação deve romper com modelos de currículos fragmentados, 

não inseridos nos serviços públicos de saúde com o enfoque pedagógico limitado às 

metodologias tradicionais baseadas na transmissão de conhecimento, que não 

privilegiam a formação crítica do estudante e não o prepara para as exigências do 

trabalho em saúde (RIBEIRO; CUNHA, 2010).   

Com isto evidencia-se a necessidade de revisar o papel do professor, elo 

fundamental neste processo, abrangendo sua multiplicidade, nas diversas 

conjunturas pedagógicas. O docente precisa manter o domínio de fundamentos 

sobre o indivíduo que aprende, como se dá este aprendizado, como se desenvolve e 

se converte em experiência significativa de aprendizagem, para que por fim obtenha 

as competências e habilidades indispensáveis (FREITAS et al., 2016).   

De acordo com Oliveira Vasconcellos (2011) para alcançarmos um alto 

padrão de ensino, exitoso e de excelência, devemos aprofundar o conhecimento 

sobre os docentes em todas suas particularidades, o que só será obtido através de 

um trabalho mútuo e contínuo entre professores e pesquisadores. Assim, é 

primordial estudar a prática e formação dos professores da área da saúde, sob sua 

ótica, cujo papel é o articulador fundamental do processo de ensino e um dos atores 

principais da formação do profissional da área da saúde.  

 BASE TEÓRICA: O século XXI tem sido marcado por diversas discussões de 

profissionais da educação sobre uma prática educacional voltada para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade e do ser humano. Em 1999, a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) apresentou  
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os Pilares da Educação Para o Século XXI, atribuindo grande importância à 

humanização: “aprender a ser”, “aprender a conhecer”, “aprender a aprender”, 

“aprender a fazer”, “aprender a viver na coletividade”, “aprender a antepor-se e criar” 

e “aprender a ser atuante e a tornar-se parte” (REIS et al., 2014). Neste relatório 

coordenado por Delors (2012) o autor aponta para novas competências do processo 

ensino/aprendizagem neste novo século evidenciando a urgência de uma 

construção de conhecimento que abarque todas as dimensões (DELORS, 2012). 

Só se constitui uma profissão quando há o conhecimento de saberes que lhe 

são próprios (RIBEIRO; CUNHA, 2010). O distanciamento entre os saberes técnicos 

de um docente da área da saúde e seus domínios sobre a pedagogia tem fomentado 

diversos debates e diante das grandes mudanças que vem ocorrendo neste cenário 

atual da educação e saúde, incluindo a remodelação da formação dos profissionais 

da área da saúde preconizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN´s), se 

torna importante problematizar o exercício da prática docente e sua formação, pois 

sem a qual o exercício da profissão se torna frágil (RIBEIRO; CUNHA, 2010; 

FREITAS et al., 2016).   

OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é conhecer a percepção de docentes 

da área da saúde de uma IES federal, sobre sua formação pedagógica. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório de abordagem 

descritiva, com análise quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 55 

docentes dos cursos da área da saúde (Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Psicologia) de uma IES pública do estado de 

Goiás. Do total (N=96), 58% (n=55) aceitaram participar. Foram eliminados 7 

respondentes por equívocos no preenchimento totalizando 48 participantes.  

Os critérios de inclusão foram: ser docente em um dos cursos de graduação 

na área da saúde da IES onde o estudo foi realizado; ter curso de graduação na 

área da saúde; ter vínculo efetivo com a referida instituição. Os critérios de exclusão 

foram: profissionais com formação em outras áreas, que não a da saúde, exercendo 

a docência nos cursos estudados, docentes dos cursos referidos, mas com outro 

vínculo com a instituição e professores em licença ou férias no momento de coleta 

de dados.  

A coleta de dados foi realizada no período de julho a setembro de 2017, 

presencialmente. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a escala Likert, e foi 

construído à luz dos três eixos de reflexão basilares: a universidade como instituição 



formadora; docência na universidade e formação pedagógica; e a universidade e a 

formação de seus docentes. Foi realizada uma ampla busca manual, nas bases de 

dados eletrônicos de maior relevância científica, na área de ensino na saúde, 

usando os descritores: Formação Docente; Ensino Superior; Formação Pedagógica; 

Educação em Saúde; Instituições de Ensino Superior. Foram selecionados artigos 

nacionais e internacionais publicados nos últimos 5 anos e após esta seleção inicial, 

foi realizada uma nova seleção, relacionando-os com os eixos supracitados. 

Nesta base foram elaboradas 40 assertivas com base nos três eixos de 

reflexão e de acordo com os objetivos determinados na pesquisa foram criadas 3 

dimensões, as quais tiveram as assertivas divididas entre elas: Dimensão D1: 

Formação Docente,  Dimensão 02: Competência Docente e Dimensão 03: Aspectos 

Institucionais da Formação Docente. 

A validação de conteúdo se deu à luz dos objetivos, considerando: 

Equivalência semântica (significado das palavras), Equivalência cultural (termos e 

situações cotidianas diferentes entre as culturas) e Equivalência conceitual (palavras 

que possuem significados culturais diferentes). A seguir as asserções foram 

pontuadas em duas escalas: 1/2/3/4 ou 4/3/2/1 pontos, randomizadas e foi realizado 

o pré-teste.  

A validação estatística do instrumento revelou boa dispersão com a não 

validação de 12 das 40 asserções, o que equivale a 30%, o que está dentro dos 

parâmetros aceitos pela literatura que aceita perdas de até 40%, e o nível de 

confiabilidade (R) = 0,81, demonstrando sólida densidade estatística (RITZ, 2000; 

FERREIRA; FERREIRA; BATISTA, 2013). Neste trabalho serão apresentados os 

resultados da primeira dimensão, Formação Pedagógica. 

O desenvolvimento da pesquisa atendeu às recomendações propostas pelo 

Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução Nº 466/12, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição pesquisada, com número CAEE 

56172816.1.0000.5078. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a maioria dos participantes 

era do curso de psicologia, com faixa etária entre 21 a 40 anos, com título de doutor, 

com tempo de experiência docente entre 10 e 19 anos. Os eixos de análise não 

impactaram a D1.  

A asserção A3 defendeu que “A capacitação docente e a necessidade de 

formação permanente são dispensáveis aos professores universitários” com 1 ponto 



para a concordância plena - CP e os docentes discordaram com 3,35 pontos 

evidenciando a compreensão de que as competências pedagógicas aliadas à 

técnica devem estar presentes e serem qualificadas de forma permanente. Esta 

concepção requer, portanto, que a formação continuada seja requisito para que se 

estabeleça em sua função de colaborar para o crescimento humano dos discentes e 

do próprio docente (CAVALCANTE et al. 2012). 

Na asserção 7 “A formação docente é um processo proporcionado pela 

experiência profissional” com 4 pontos para a CP, os docentes mostram-se 

discordantes fato que tem recebido destaque atualmente no ensino superior onde 

cada vez mais se verifica que a expertise técnica é necessária, mas não suficiente, 

pois a qualificação pedagógica deve necessariamente estar atrelada a mesma, o 

que qualifica o processo formativo.18 Somente qualificação pedagógica adequada, 

atrelada a atualização permanente (tanto técnica quanto didático - pedagógica) 

proporcionam uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, necessária a 

um profissional da área da saúde, como orienta as novas DCN (LAZZARIN; 

NAKAMA; CORDONI JÚNIOR, 2010). 

Na asserção A8 “Há necessidade de se repensar a formação pedagógica dos 

professores que atuam no ensino universitário em saúde” com 4 pontos para a CP 

observamos a concordância dos respondentes. A pedagogia universitária requer  

uma mudança de paradigma, eliminando definitivamente o modelo dominante, do 

protótipo flexneriano/biomédico, onde a saúde constitui a ausência de doença, não 

levando em conta o papel dos fatores sociais ou subjetividade individual. Para 

romper com este modelo é fundamental a reavaliação do papel do docente, 

protagonista deste processo, neste contexto (PERIM et al., 2009). 

As DCN vêm norteando as mudanças curriculares em saúde, evidenciando 

que competências como gestão, comunicação entre outras, só são desenvolvidas 

com professores com domínio técnico e pedagógico como já observado há mais de 

duas décadas.  As asserções 17, 24 e 29 apontaram respectivamente “Existe 

dificuldade do docente da área da saúde em superar falhas da formação docente e 

enfrentar a dicotomia teoria-prática”, “As práticas de formação que tomam como 

referência as dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissional e 

autonomia” e “A formação pedagógica deve integrar as experiências dos docentes 

com a discussão e debates fundamentados em princípios teóricos de educação” 

todas com 4 pontos para a CP. A inclinação á concordância mostram como a 



tratativa individual quanto à docência carrega mais dificuldades e na medida em que 

ela se transforma num trabalho coletivo as possibilidades são mais exitosas.  

A asserção A35 corrobora com esta percepção ao defender que “A formação 

dos docentes da área da saúde dá-se por meio de processos de auto-formação” 

com 1 ponto para a CP e os docentes concordaram com 2,85 pontos.  

Este “processo solitário” há muito se debate que entre vários fatores, isso se 

dá em função do que as asserções A28 e A36 afirmaram respectivamente ambas 

com 4 pontos para a CP “A pouca valorização dada à formação pedagógica do 

professor universitário pode ser atribuída ao desmerecimento da atividade de 

ensino” e “A formação em nível de graduação e em pós-graduação nas áreas da 

saúde tem se preocupado com as dimensões técnico-científicas em detrimento dos 

aspectos didáticos e pedagógicos, a interdisciplinaridade, dimensões sócio-política e 

ideológica”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conhecer a percepção de profissionais da área 

da saúde sobre sua formação pedagógica revelou que o domínio da técnica ou do 

conteúdo não é suficiente para o desenvolvimento do processo de 

ensino/aprendizagem. As percepções colhidas nos mostraram que: Há necessidade 

de se repensar a formação pedagógica dos professores que atuam no ensino 

universitário em saúde; Capacitações docentes por meio de uma educação 

permanente e coletiva são necessárias para a qualificação da docência; A formação 

docente no ensino superior se dá pela soma da expertise técnica (profissional) e 

pedagógica; A pouca valorização na carreira docente no âmbito da formação 

pedagógica pelas IES, tem contribuído para a desqualificação das atividades de 

ensino; Os cursos de pós graduação scricto sensu não tem contribuído para a 

qualificação pedagógica no ensino superior, pois, tem valorizado mais as atividades 

relacionadas à pesquisa o que tem levado a um processo de “auto capacitação” de 

forma individualizada e pouco exitosa. 
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TRIAGEM DE COMPOSTOS CANDIDATOS A INIBIÇÃO DA CATECOL-O-

METILTRANSFERASE COMO TRATAMENTO POTENCIAL DA DOENÇA DE 

PARKINSON1 
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Palavras-chave: Catecol-O-metiltransferase. Doença de Parkinson. Inibidores. 

                                                  

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A doença de Parkinson (DP), é uma doença neurodegenerativa crônica, 

progressiva, que afeta cerca de 6 milhões de indivíduos no mundo. Caracteriza-se 

pela redução da influência dopaminérgica nigroestriatal e cortical; causada pela 

morte dos neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra (PAGANO, 

2017). O déficit de dopamina (DA) interfere no circuito de controle motor núcleo 

basal, levando à sintomas motores como tremor, bradicinesia, rigidez muscular e 

instabilidade postural. A degeneração extra sistema nigroestriatal leva ao 

aparecimento de diversos sintomas não motores. O diagnóstico da DP é difícil, e 

ocorre apenas quando houve degeneração de mais de 50% dos neurônios 

dopaminérgicos e os níveis de DA encontram-se reduzidos em 80% (WOLTERS, 

2008).  

A etiologia da DP ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores 

genéticos, ambientais e o envelhecimento estejam envolvidos com seu 

desenvolvimento (PEREIRA; GARRETT, 2010). O tratamento mais eficaz consiste 

na levodopaterapia, que é a reconstituição dos níveis de DA mediante a 

administração da levodopa, precursor natural da DA. Para que a levodopa exerça 

seu efeito, ela deve ser biotransformada em DA no cérebro. Ao ser administrada, 

sofre metabolismo pelas enzimas aminoácido aromático descarboxilase (AADC) e 

catecol-O-metiltranferase (COMT), e apenas 1% da dose alcança o cérebro. Uma 

associação de levodopa com inibidores dessas enzimas, pode aumentar sua 
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biodisponibilidade e potencializar seu efeito terapêutico (BRASIL, 2018; 

FERNANDES; ANDRADE-FILHO, 2018). 

No Brasil, atualmente, apenas dois inibidores da COMT são disponibilizados, 

sendo a tolcapona e a entacapona. A tolcapona pode levar a hepatoxicidade, e a 

entacapona, embora seja considerada segura, apresenta baixa disponibilidade oral, 

ampla variação interindividual, e taxas elevadas de abstinência (BRASIL, 2018). 

Portanto, ainda existe a necessidade da descoberta de inibidores da COMT, mais 

eficazes e seguros Assim, pretende-se por meio de estratégias computacionais, a 

identificação de novos fármacos que atuem sobre a COMT, que apresentem menos 

efeitos deletérios aos pacientes e menor toxicidade. 

                                                         

2 BASE TEÓRICA 

A COMT é uma enzima monomérica, dependente de magnésio (Mg2+), capaz 

de transferir grupos metil do cofator S-adenosilmetionina (SAM) para grupos 

hidroxila de vários compostos catecólicos através de uma O-metilação. Está 

envolvida com a inativação da DA e da L-DOPA. Existem duas isoformas de COMT 

codificadas por um único gene: a forma solúvel (S-COMT); e a isoforma ligada a 

membrana (MB-COMT). S-COMT é predominante, sendo expressa em níveis mais 

elevados no fígado, rim e no trato gastrointestinal; MB-COMT é predominante no 

cérebro (LUNDSTRÖM et al., 1995; MÄNNISTÖ; KAAKKOLA, 1999; MYOHANEN et 

al., 2010). 

É constituída por um domínio único α/β, onde 8 hélices α se dispõe ao redor 

de um núcleo de folhas β de sete filamentos na zona central. O sítio ativo consiste 

num domínio de ligação para SAM e no centro catalítico, que forma uma 

concavidade na superfície externa da enzima (Figura 1) (MANISTTO; KAAKKOLA, 

1999; ZHIGUO et al., 2013). 



 

Figura 1. Estrutura terciária da COMT (PDB ID: 3BWM). Fonte: ZHIGUO et al., 2013. 

Métodos in silico na busca de novos fármacos têm recebido crescente 

atenção. Estes são usados como ferramentas no estudo, interpretação, e previsão 

de estruturas moleculares e suas propriedades. A simulação por dinâmica molecular 

(DM) e o docking molecular são metodologias utilizadas para estudo das interações 

de diversos ligantes com determinado alvo, avaliando-se aspectos enérgicos e 

informações estruturais obtidas a partir destas interações (SALSBURY JR., 2010).  

A procura por ligantes consiste na criação de uma molécula nova, ou a partir 

de moléculas existentes em bancos de compostos que possam ter ação sobre o 

receptor em estudo. Uma vantagem dos estudos computacionais consiste na 

utilização de estruturas proteicas depositadas em bancos de dados. Em 

contrapartida, estudos experimentais requerem a obtenção de proteínas isoladas e 

purificadas, o que nem sempre é possível. Assim, estudos in silico se destacam 

devido à redução de tempo e custo relacionados às pesquisas (SALSBURY JR., 

2010).           

                                        

3 OBJETIVOS 

Triagem de candidatos a fármacos em potencial para o tratamento da DP, 

com prioridade para compostos com ação sobre a enzima COMT humana, a partir 

do estudo das interações/afinidade de COMT com diferentes ligantes, utilizando 

metodologias computacionais de DM clássica e docking molecular. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 



A estrutura da COMT foi obtida pelo PDB ID: 3BWM com resolução de 1,98 Å. 

A S-COMT utilizada neste trabalho é composta por 221 resíduos de aminoácidos e 

apresenta um cofator, de forma que suas coordenadas foram mantidas. Foram 

realizadas duas simulações de DM independentes: A primeira utilizando COMT livre 

(simulação-1); a segunda utilizando COMT, SAM e Mg2+ (simulação-2).  

Na simulação-1 foi utilizado o software GROMACS 5.2.1 com campo de força 

Amberff99SB-ILND. O sistema foi neutralizado com íons sódio ou cloreto e, 

posteriormente, a proteína foi solvatada num modelo de caixa dodecaédrica com 

moléculas de água TIP3P. Após passos de minimização, e equilibração das 

variáveis termodinâmicas, foi feita a simulação com tempo de 100 nanosegundos 

(ns). Na simulação-2 a topologia de SAM utilizada foi a proposta por Saez e 

Vöhringer-Martinez (2015). Os passos seguintes foram realizados conforme descrito 

para a simulação-1. A análise da trajetória, foi feita por meio da Raiz do Desvio 

Quadrático Médio (RMSD).  

Na segunda etapa, será realizada a triagem de compostos utilizando a 

estrutura nativa como controle, e as conformações mais importantes da DM serão 

utilizadas no docking.  Com base na seleção do sítio ativo da COMT, a triagem de 

compostos será realizada por simulações com o software Autodock Vina varrendo 

todos os compostos dos bancos ZINC NP, FDA Approved e Chembridge.  Os 

melhores compostos serão classificados baseados em sua afinidade e eficiência de 

ligação. A estabilidade dos complexos será avaliada em simulações de DM, e a ação 

destes compostos na modulação/inibição da COMT será proposta.  

                                                            

5 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 

Após a simulação 1, com tempo de 100 ns, as mudanças conformacionais da 

proteína foram identificadas pelo RMSD (Figura 2).  



 

Figura 2. Trajetória do RMSD da COMT livre durante a simulação 1 de DM. 

Observamos que, próximo a 80000 picossegundos (ps), a proteína sofre 

ajuste na conformação que resulta em consideráveis flutuações, as quais se mantém 

até o final da trajetória. Por este motivo, a simulação passará por uma extensão de 

mais 100 ns, ou até se equilibrar completamente. 

Para a simulação 2, nos passos iniciais da minimização, o Mg2+ ficará sujeito   

restrição até que ele se ordene com as moléculas de água e, consequentemente, 

possa estabilizar-se nas etapas subsequentes sem restrições. 

 

6 CONCLUSÕES PARCIAIS E PERSPECTIVAS 

Este trabalho propõe um estudo da enzima COMT humana em solução, 

baseado em sua estrutura 3D já resolvida. Posteriormente, pretende-se propor 

compostos inibidores através de triagem virtual baseados nestas análises 

preliminares da estrutura da proteína por DM. 
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS METEREOLÓGICAS E INCIDÊNCIA DE DENGUE EM 

UM MUNICÍPIO DO ESTADO DE GOIÁS 

 

TANNOUS, Isabele Pereira (bolsista)1; MARIANO, Zilda de Fátima (co-autor)2; 

RIBEIRO, Juliana Pires (co-autor)3; DOS SANTOS, Wagner Gouvêa (orientador)4 

 

Palavras-chave: Arbovírus. Saúde Pública. Variáveis Climáticas. 

 

Introdução 

A dengue é uma doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes, 

caracterizada como doença aguda febril, etiologicamente viral e de gravidade distinta. 

Até o momento foram identificados cinco sorotipos distintos da doença: DENV-1, 2, 3, 

4 e 5, sendo o último identificado recentemente em 2007 na Malásia (SPJ, 2013). 

Esses sorotipos podem infectar o ser humano por meio de duas espécies de 

mosquitos (Aedes aegypti e Aedes albopictus) (SANTOS et al, 2008). 

O principal vetor Aedes aegypti, uma espécie altamente antropofílica, tem se 

adaptado aos ambientes urbanos através do uso de reservatórios artificiais que 

coletam águas da chuva ou aqueles utilizados para armazenamento de água para uso 

doméstico, como local de ovoposição e desenvolvimento de larvas.  Por isso, a 

dengue se tornou nos últimos anos um sério problema de saúde pública sendo 

considerada a mais frequente arbovirose que afeta o ser humano (DIAS et al, 2010).  

No mundo, cerca de 108 novos casos são registrados anualmente em mais de 

100 países endêmicos, colocando mais de 40% da população mundial em risco (cerca 

de 2,5 bilhões de pessoas). As regiões mais afetadas segundo a Organização Mundial  
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de Saúde (2016a) são: região das Américas e do Sudeste da Ásia, com mais de 1,2 

milhão de casos registrados em 2008 e mais de 3 milhões em 2013. 

A doença de padrão sazonal apresenta no Brasil índices mais elevados de 

casos nos cinco primeiros meses do ano, período considerado mais quente e úmido, 

típico dos climas tropicais. As altas temperaturas, umidade e épocas chuvosas 

principalmente durante o período do verão, são fatores determinantes que auxiliam na 

multiplicação e difusão do vetor da dengue (BRAGA & VALLE, 2007). 

Em jataí, a dengue se distribuí de maneira intensa, com registros durante todo 

o ano, no qual os índices de casos confirmados seguem um padrão sazonal, com 

ocorrência registradas principalmente no período do verão e do outono. Embora a 

cidade disponha de políticas voltadas para o combate da doença, ainda não foi 

possível o controle da dengue no município (PEREIRA et al, 2010). 

Num contexto geral, o estudo aqui apresentado consiste em uma importante 

fonte de informações sobre a influência das variáveis meteorológicas na incidência de 

casos de dengue na cidade de Jataí. Além de vir a contribuir para o mapeamento de 

áreas mais críticas para o desenvolvimento do vetor pode auxiliar a prevenção e 

redução dos casos de dengue no município, visto que, informações fidedignas 

adquiridas com a pesquisa possibilitará um melhor e mais eficaz controle da doença. 

 

Objetivo 

Investigar a associação entre os índices de pluviosidade, temperatura e 

umidade e o aumento dos casos de dengue por mês, no período de três anos no 

município de Jataí. 

 

Metodologia 

 Consiste em um estudo epidemiológico descritivo transversal, o qual teve como 

objeto todos os casos de dengue provenientes do município de Jataí, notificados e 

confirmados por bairros através do SINAN. O corte do estudo compreende o período 

de três anos, 2014, 2015 e 2016. Os dados epidemiológicos foram disponibilizados 

pelo Departamento de Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde/ 

Secretaria de Saúde – Jataí/GO, obtidos pelo (SINAN). Os dados de precipitação, 

temperatura e umidade mensais foram disponibilizados pela Estação Meteorológica e 

Laboratório de Climatologia/ Convênio Regional Jataí/UFG-INMET/GO. Os dados 



referentes aos casos da doença foram obtidos exclusivamente de fontes secundárias 

de modo que foi dispensada a aprovação do projeto por Comitê de Ética em Pesquisa. 

 
Resultados e Discussão 

No período investigado, casos de dengue foram notificados durante todo os 

meses do ano no município de Jataí, sendo esses crescentes e contínuos no período 

de fevereiro a maio, com consequente diminuição no registro de casos de junho até 

novembro, sendo que a partir de novembro o número de casos notificados começam 

a aumentar novamente, coincidindo com o início das chuvas, conforme ilustra a figura 

1. 

 

Figura 1: Índice pluviométrico e casos de dengue notificados. Jataí, GO, 2014, 2015 e 2016. 

Fonte: Estação Meteorológica e Laboratório de Climatologia/UFG-INMET/GO 

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica/SINAN 

 

É possível identificar ainda no gráfico, que o ano de 2014 apresentou precipitação 

anual média de 142 mm, com período chuvoso de janeiro a abril no primeiro semestre 

e de outubro a dezembro no segundo semestre do ano. O mês mais chuvoso foi 

dezembro com 309,2 mm. No ano de 2015, o período chuvoso foi de fevereiro a abril 

no primeiro semestre e de outubro a dezembro no segundo semestre e março foi o 

mês que destacou com maior índice pluviométrico de 275,2 mm. A precipitação anual 

média ficou em torno de 121,2 mm. Já em 2016, o período chuvoso no primeiro 

semestre foi de janeiro a março e no segundo semestre de outubro a dezembro. Os 
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meses mais chuvosos foram, março e dezembro com 307 mm e 362,3 mm 

respectivamente. Já a precipitação média anual foi de 133,5 mm. 

Portanto, os dados obtidos no trabalho confirmaram uma relação entre o 

período chuvoso e o aumento no número de casos registrados de dengue, em 

especial, nos meses seguintes após o início da chuva. 

Quanto à temperatura, nos meses de setembro a abril, período das 

temperaturas mais elevadas em Jataí, geralmente entre 23,5ºe 26,2ºC, observou-se 

uma discreta associação entre este fator e o aumento do número de casos de dengue, 

o que pode ser justificado pelo aparecimento de mais focos do vetor em períodos mais 

quentes. No período que compreende de maio a agosto, a temperatura no município 

tende a diminuir, porém, continua sendo favorável para a proliferação do vetor, visto 

que, casos de dengue continuam a aparecer durante todo o ano. Portanto, nesse 

estudo, não foi possível afirmar que a variável meteorológica temperatura influencia 

significativamente na incidência dos casos de dengue em Jataí.   

Já os dados de umidade relativa encontrados no estudo apresentaram uma 

relação positiva com o número de casos de dengue. Ou seja, quanto menor a umidade 

do ar, menor a quantidade de casos, e quanto maior a umidade, maior a quantidade 

de casos notificados da doença. 

O trabalho mostra que nos três anos analisados, durante o período de junho a 

outubro, a umidade do ar tende a diminuir e consequentemente o número de casos 

de dengue diminuem simultaneamente. A amplitude máxima registrou 71% e a mínima 

48%. Ao contrário do que ocorreu de novembro até maio no município entre os anos 

de 2014, 2015 e 2016, com aumento nos registros da umidade, amplitude máxima de 

79% e mínima de 72%. 

Em suma, o estudo mostra que a incidência de casos de dengue sofre 

influencias das condições meteorológicas e está relacionada com o aumento da 

pluviosidade, da temperatura e da umidade do ar. Esses fatores abióticos favorecem 

o aumento do número de focos do vetor, assim como o seu desenvolvimento. 

 

Conclusão 

O estudo constatou que em Jataí, nos três anos analisados, ocorreram 

sucessivas reincidências de casos por dengue, com número crescente de casos 

notificados mensalmente durante épocas chuvosas. 



 Foi possível identificar também, que algumas variáveis climáticas, quando 

analisadas isoladamente, não interferem significativamente no aumento de casos de 

dengue, como por exemplo a variável umidade. Porém, quando analisadas 

concomitantemente, essas três variáveis: pluviometria, umidade e temperatura 

refletem claramente no aumento de registros de casos no município de Jataí. 

Por fim, a pesquisa sugere reflexões relativas às ações educativas implantadas 

para a prevenção e controle da dengue em Jataí-GO, principalmente nos períodos 

endêmicos. Destaca ainda, a necessidade de aumentar os cuidados de eliminação 

dos focos de criação do vetor  nos períodos em que as condições climáticas favorecem 

ao aumento do número de casos de dengue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Infecções bacterianas vêm elevando índices de morbidade e mortalidade, 

especialmente no âmbito hospitalar, quadro que tende a piorar com o problema da 

resistência bacteriana (KHAN et al, 2017). Dentre as espécies de importância clínica 

destacam-se a Staphylococcus aureus (S. aureus), a Escherichia coli (E. coli) e a 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), pois são patógenos de grande incidência, 

independente do fator geográfico, e são conhecidas por sua capacidade de 

desenvolver resistência a antibióticos (SYDNOR et al, 2011). 

Considerando o grave problema de saúde pública que é a resistência 

bacteriana, novas alternativas antimicrobianas são alvo de estudos recentes, como a 

fotoemissão de baixa intensidade. Faixas de luz em comprimentos entre 405 - 470 

nm (do violeta ao azul) representam, atualmente, uma terapia antibacteriana em 

potencial, mostrando resultados satisfatórios na supressão de proliferação 

bacteriana em estudos in vitro (DE SOUSA et al, 2015; MASSON-MEYERS et al, 

2015). Contudo, ainda há contradições na literatura em relação a esta modalidade, o 

que dificulta a definição de sua real funcionalidade e a determinação de sua 

viabilidade como método antimicrobiano alternativo. 

 

2 OBJETIVO 

 

Este estudo  teve como  objetivo testar a ação antimicrobiana da luz azul  em  
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diferentes condições experimentais in vitro de forma a fundamentar seu uso clínico e 

detectar possíveis riscos de tal aplicação. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Foram feitas culturas in vitro de S. aureus (ATCC 25923), E. coli (ATCC 

25922) e P. aeruginosa (ATCC 27853) em placas de Petri de 55 mm contendo ágar 

Mueller-Hinton (AMH) ou tubos de ensaio de 4 mL contendo solução salina 0,9 %, 

caldo Mueller-Hinton (MH) ou caldo Brain-Heart Infusion (BHI). Em todos os casos, 

as bactérias foram diluídas em solução salina 0,9% estéril para obtenção de turbidez 

de 0,5 de acordo com escala de McFarland (equivalente a 1,5 x 108 UFC/mL), a 

partir da qual se realizada diluições seriadas até 1:100000 para a aplicação em BHI, 

e MH, e 1:10000 para os demais procedimentos. Os inóculos finais (100 μL em cada 

placa) eram semeados com uso de alça Drigalski, e em todos os casos as culturas 

foram incubadas à 36,5° C durante 24 h após os experimentos. Para a contagem de 

colônias, foi usado o Colony Counter (plugin do software ImageJ). O emissor de luz 

azul usado consistia de três LEDs de 3 W (700 mA) com comprimento de onda de 

470 nm de pico, potência radiométrica de 850 mW e feixe contínuo. 

Para a aplicação da luz em placas após semeadura das bactérias, foi usado 

filtro de infravermelho entre emissor e a amostra, a distância entre LED e superfície 

do meio de cultura foi de 5,5 cm e a irradiância gerada foi 13,19 mW/cm², o que 

somada ao tempo de aplicação de 6 horas gerou a fluência 284,90 J/cm². Foram 

feitas 6 repetições do experimento, em cada uma foram usadas 6 placas contendo 

AMH para cada bactéria (3 irradiadas com luz azul, 3 como controle). 

Houve, também, a aplicação da luz azul nos inóculos bacterianos em meio 

líquido. O primeiro teste foi feito com uso de solução salina 0,9% (representando o 

meio pobre em nutrientes). O volume de 1 mL do inóculo obtido após a diluição era 

depositado em cada tubo de ensaio, o qual era posicionado sob o LED e submetido 

à fotoemissão. A distância entre o LED e a superfície do líquido foi de 2 cm, gerando 

irradiância de 14,61 mW/cm², que somada ao tempo de 3 horas gerou a fluência 

157,78 J/cm². Para cada tubo experimental foi preparado o respectivo controle (tubo 

abrigado da luz com uso de papel alumínio), e para cada tubo foram preparas 12 

placas contendo AMH (6 experimentais e 6 controles). Para o segundo teste, o 



mesmo protocolo foi realizado com uso de BHI (S. aureus e P. aeruginosa) e MH (E. 

coli), representando os meios ricos em nutrientes. 

Por fim, usando o protocolo de aplicação da fotoemissão em meios ricos em 

nutrientes, foi realizado teste preliminar de resistência bacteriana, o qual consistiu 

em aplicações consecutivas de luz azul para cada bactéria. Para tal, 1 mL do inóculo 

era obtido da diluição era depositado em cada tubo. A exposição de 3 horas era 

executada, a semeadura das amostras em AMH era feita e a incubação de 24 horas 

iniciada. Após este período, fotos digitais eram obtidas, colônias sobreviventes e 

colônias controle eram depositadas em tubos contendo MH ou BHI e procedia-se 

incubação visando nova proliferação; após 24 horas, as amostras eram semeadas 

em ágar e incubadas por mais 24 horas visando obtenção de colônias isoladas para 

posterior diluição seriada, sendo que as colônias originadas desta nova incubação 

eram aquelas usadas para nova exposição à luz azul. Este procedimento foi repetido 

consecutivamente por sete vezes. 

A análise estatística foi feita com o software SPSS 17.0, os valores sendo 

expostos em média ± desvio padrão. O teste de Shapiro-Wilk foi usado para verificar 

a normalidade da distribuição amostral, os testes t de Student e U de Mann-Whitney 

foram usados na comparação entre grupos independentes (p < 0,05). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na aplicação após semeadura, a luz azul gerou ação antimicrobiana em todos 

os casos (Tabela 1), a percentagem de inibição foi menor para a P. aeruginosa 

quando comparada à S. aureus (p = 0,026) e a E. coli (p = 0,004). Na aplicação em 

solução salina 0,9 %, também houve redução na proliferação para as três espécies 

estudadas (Tabela 2), novamente a percentagem de inibição da P. aeruginosa foi 

significativamente menor em comparação com S. aureus e E. coli (p = 0,049 para 

ambas). Na aplicação em BHI e MH, também houve importante inibição em todos os 

casos (Tabela 3), mas, foram observadas diferentes intensidades nesta inibição. 

No teste de resistência bacteriana, em todas as aplicações houve diferença 

significativa entre grupos experimentais e controle (p = 0,049 teste U de Mann-

Whitney para p < 0,05). Contudo, o padrão das percentagens de inibição evidencia 

diferentes tendências para cada espécie (Figura 1). Ao comparar 1ª e 7ª aplicações 

de luz azul, nota-se indicativo de aumento na sensibilidade da S. aureus (de 52,21 ± 



9,32 % para 84,38 ± 6,91 %; p = 0,009), manutenção no padrão de inibição para a P. 

aeruginosa (de 69,66 ± 8,37 % para 65,88 ± 7,99 %; p = 0,602) e tendência à 

resistência no caso da E. coli (de 97,52 ± 2,44 % para 75,97 ± 7,18 %; p = 0,049). 

 

Tabela 1 - Contagem de colônias na aplicação da luz azul pós-semeadura. 

Bactérias Grupo controle Grupo experimental p % de Inibição 

S. aureus 132,33 ± 6,5 27,33 ± 6,02 0,049* 79,16 ± 5,55 
E. coli 281,66 ± 7,06 63,66 ± 7,57 0,049* 77,39 ± 2,7 
P. aeruginosa 228,66 ± 11,5 81,33 ± 10,01 0,049* 64,52 ± 2,51 

* Diferença estatisticamente significativa pelo teste U de Mann-Whitney para 
amostras independentes (p < 0,05). 
 

Tabela 2 - Contagem de colônias na aplicação da luz azul em solução salina. 

Bactérias Grupo controle Grupo experimental p % de Inibição 

S. aureus 203 ± 6 2,3 ± 0,57 0,046* 98,84 ± 0,28 
E. coli 605,66 ± 10,02 1,33 ± 1,52 0,049* 99,78 ± 0,24 
P. aeruginosa 339,33 ± 12,01 134 ± 16 0,049* 66,41 ± 4,45 

* Diferença estatisticamente significativa pelo teste U de Mann-Whitney para 
amostras independentes (p < 0,05). 
 

Tabela 3 - Contagem de colônias na aplicação da luz azul em BHI e MH. 

Bactérias Grupo controle Grupo experimental p % de Inibição 

S. aureus 1120,33 ± 94,5 552,66 ± 49,52 0,003* 50,56 ± 4,25 
E. coli 1957 ± 54 539,33 ± 63,4 0,049** 72,36 ± 4,01 
P. aeruginosa 1440 ± 87,3 522 ± 24,63 0,049** 63,72 ± 1,34 

* Diferença estatisticamente significativa pelo teste t de Student para amostras 
independentes (p < 0,05). ** Diferença estatisticamente significativa pelo teste U de 
Mann-Whitney para amostras independentes (p < 0,05). 
 

 
Figura 1 - Percentagens de inibição no teste de resistência à luz azul. * Diferença 
significativa no teste t de Student (p < 0,05) entre 1ª e 7ª aplicação. ** Diferença 
significativa no teste U de Mann-Whitney (p < 0,05) entre 1ª e 7ª aplicação. 
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No presente estudo, diferentes protocolos in vitro foram utilizados e em todos 

os casos o crescimento das bactérias estudadas apresentou importante inibição. 

Este resultado se mostra em concordância com a literatura, na qual é relatada a 

ação antimicrobiana da luz azul contra diversas bactérias, incluindo S. aureus, E. coli 

e P. aeruginosa (DE SOUSA et al, 2015; MASSON-MEYERS et al, 2015). Embora o 

comprimento de onda seja o fator mais essencial desta técnica, a fluência é um 

parâmetro de grande importância, sendo que o consenso é que para melhor ação 

antimicrobiana valores de maior intensidade (>100 J/cm²) são necessários (BIENER 

et al, 2017; BUMAH et al, 2015), fato que corrobora com os dados da presente 

pesquisa, mas, que se mostra conflitante com pesquisadores que relatam boa ação 

antimicrobiana com fluências de baixo valor (FONTANA et al, 2015) e evidencia a 

necessidade por mais estudos nesta linha de pesquisa. 

Considerando seu padrão de aplicação, o uso clínico da luz azul enquanto 

método antimicrobiano estaria retido ao combate tópico, permitindo especialmente o 

tratamento de infecções em feridas superficiais de pele e mucosas ainda em seu 

início ou mesmo permitindo a aplicação preventiva, o que a médio-longo prazo pode 

evitar quadros de infecções sistêmicas e diminuir índices de infecções hospitalares 

(BIENER et al, 2017; DE SOUSA et al, 2015). Além disso, sendo comprovada a sua 

eficácia, a luz azul poderia ser usada, também, como agente esterilizante de 

produtos de comércio destinados à exportação, ou mesmo de instrumentos de uso 

médico (como cateteres, sondas, drenos, etc) (BUMAH et al, 2015). 

Contudo, estes possíveis usos dependem da segurança do método, e em 

relação à possível resistência à luz azul a literatura é escassa, sendo que o único 

estudo encontrado relata tendência á resistência por parte de cepa de S. aureus 

resistente à meticilina (GUFFEY et al, 2013), diferente do padrão observado no 

presente estudo (embora as cepas testadas sejam diferentes). Por esta razão, é 

essencial que o aprofundamento no estudo da ação antimicrobiana da luz azul seja 

realizado, de forma a determinar fidedignamente se seu uso seria seguro e, em caso 

positivo, qual seria o padrão de aplicação ótimo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Em todos os testes realizados, a luz azul foi capaz de gerar inibição na 

proliferação de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, 



sendo notificada tendência à resistência no caso da Escherichia coli. Considera-se 

de suma importância o aprofundamento no estudo desta terapia antimicrobiana em 

potencial de forma a melhor definir a viabilidade de seu uso. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO 

CONTEXTO UNIVERSITÁRIO E SUAS IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS1 

 

PAIVA, Letícia Mendes2; LIMA, Rosely Ribeiro3 

 

Palavras-chave: preconceito, abuso, mulher.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (UFG/REJ) e tem como 

objeto de pesquisa a violência de gênero, que está sendo analisado a partir de uma 

perspectiva psicossocial, pautada na Teoria das Representações Sociais de Serge 

Moscovici. Trata-se da versão atual do trabalho intitulado “(Re)conhecendo 

Representações Sociais de Universitários Acerca da Violência de Gênero“, 

apresentado no II Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), no ano de 

2017.  A pesquisa voltou-se as tipificações da violência de gênero no âmbito da 

UFG/REJ e suas implicações educacionais. Assim, buscaremos apresentar alguns 

resultados obtidos, até o presente momento.   

 

2 BASE TEÓRICA 

Na versão anterior deste trabalho, apresentamos as categorias que norteiam a 

referida pesquisa, que são: gênero e violência de gênero. Quanto ao gênero, 

consideramos que é uma construção social, que, ao longo da história da humanidade, 

determina papéis específicos para mulheres e homens, baseados em uma visão 

biologicista. Entendemos que esta visão deve ser problematizada, pois em 

decorrência destes papéis são reforçadas as relações de poder que o masculino tem 

sobre o feminino, resultando na violência que um perpetua sobre o outro, que é 

naturalizada (LOURO, 2007).  

                                                 
1  Resumo revisado pela orientadora e coordenadora  do projeto: Rosely Ribeiro Lima.  
2Bolsista Capes do Programa de Pós -Graduação em Educação. Unidade Acadêmica Especial de Ciências 
Humanas e Letras, Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí – e-mail: leticiamendesp@hotmail.com 
3Professora doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Unidade Acadêmica Especial de Ciências 
Humanas e Letras, Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí – e-mail: roselyl@gmail.com 
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Já com a categoria “violência de gênero”, retomamos Saffioti (2001) para 

construir a nossa ótica sobre este fenômeno. Segundo a autora, a violência de gênero 

se configura por meio destas relações de poder instauradas em nossa sociedade e 

acomete as pessoas consideradas como desvio do padrão, punindo, em especial, as 

mulheres.  Esta violência é disseminada por uma sociedade patriarcal, que determinou 

privilégios e poder para o gênero masculino, ao assumir a visão biologicista discutida 

por Louro (2007).  

 Retomamos algumas pesquisas que avaliaram a educação superior, como o 

caso da pesquisa feita pela Universidade Federal de São Carlos em parceria com o 

Instituto Avon e Instituto Data Folha, que revelou que a universidade também reproduz 

a violência de gênero, caracterizada por assédio sexual, violência sexual e violência 

física, por exemplo. Para Moscovici (2009), a violência tem uma relação de 

interdependência com o preconceito. Isso se dá, pois, a sociedade categoriza os 

indivíduos, em grupos de maioria e minoria, legitimando a proteção de um grupo e a 

violência frente ao outro. O autor entende que o preconceito é uma crença irracional 

ou, ainda, uma crença que não foi devidamente refletida por aquele grupo. Entretanto, 

ele ressalta que o preconceito sexista – que afeta as mulheres – é mantido tanto pela 

configuração de um preconceito comum quanto (e especialmente) pelo interesse da 

maioria em dar continuidade àquele modelo de social. Neste ponto, retomamos a 

questão central da pesquisa e nos propomos a responder as seguintes questões: 

quais são as tipificações de violência de gênero perpetradas no âmbito da UFG/REJ? 

A experiência da violência de gênero influencia o desempenho estudantil? Quais são 

as políticas públicas – em âmbito nacional e institucional – que versam sobre esta 

temática?  

 

3 OBJETIVO GERAL 

Compreender as representações sociais dos discentes de graduação da 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí acerca da violência de gênero e suas 

implicações educacionais. 

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Identificar a existência e eficácia de políticas públicas que se direcionem à 

problemática da violência de gênero; 
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• Estudar constructos teóricos advindos da Teoria das Representações Sociais 

que colaboram para o entendimento do fenômeno da violência; 

• Recolher dados sobre as tipificações de violência de gênero perpetradas no 

âmbito da UFG/REJ; 

• Compreender se a vivência de um episódio de violência de gênero tem 

implicações educacionais. 

 

4 METODOLOGIA 

 O presente estudo desenvolveu-se por meio de duas etapas, que ocorreram 

concomitantemente: levantamento bibliográfico e documental – acerca dos 

descritores: Gênero; Violência de Gênero; Representações Sociais, entre outros – e 

pesquisa de campo – por meio de um questionário eletrônico disponibilizado via 

Formulário do Google Docs, Para realização deste, o Comitê de Ética da UFG/REJ foi 

consultado, autorizando a pesquisa por meio do parecer nº 2.497.409. A amostra foi 

composta por estudantes de graduação da UFG/REJ. Como critério de inclusão foram 

aceitos participantes com idade igual ou superior a 18 anos.  Como critérios de 

exclusão foram dispensados os discentes que não tenham a maior idade considerada 

na legislação. A coleta de dados ocorreu do dia 08 de março de 2018 a 15 de agosto 

de 2018, totalizando cinco meses de coleta e ampla divulgação. Os mecanismos 

utilizados para divulgação foram: e-mails, Instagram, Wattsapp, Facebook, sendo 

necessário, inclusive, investimento financeiro para maior alcance de público. Vale 

ressaltar que o formulário também dispôs de um termo de anuência, garantido aos 

participantes o sigilo e segurança de suas contribuições. Ademais, também foi 

garantido aos participantes a possibilidade de não responder perguntas que 

causassem desconforto e até a desistência da participação na pesquisa.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa contou com a participação de 26 estudantes, entretanto, os dados 

não apresentam necessariamente a totalidade da amostra, uma vez que os 

participantes tiveram a escolha de responder somente às questões que lhe 

interessassem. Sobre a amostra, 20 participantes (80% da amostra) se reconhecem 

enquanto gênero feminino, enquanto que 05 participantes (20% da amostra) se 

reconhecem enquanto gênero masculino. Sobre o curso de graduação, 04 
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participantes estão vinculados ao curso de Medicina Veterinária; 05 participantes ao 

curso de Psicologia; 02 participantes ao curso de Biomedicina; 06 participantes ao 

curso de Direito e 02 participantes ao curso de Letras – Português. Quanto à faixa 

etária, 21 participantes nasceram no período entre 1990 e 1999; 02 nasceram entre 

1980 e 1989; 02 nasceram entre 1970 e 1979 e um ainda não havia completado a 

maioridade – sendo dispensado da amostra, neste caso.  

 Em relação à orientação sexual, 15 participantes se reconhecem enquanto 

heterossexuais; 06 participantes são homossexuais e 04 são bissexuais. Quanto a 

cor, 12 se autodeclaram enquanto pardos; 10 se autodeclaram brancos, 01 se 

autodeclara amarela e 02 assinalaram a opção “não declarada”. Sobre o estado civil, 

19 participantes são solteiros; 02 estão em uma união estável; 01 é casado e 03 

marcaram a opção “outros”. Neste ponto, após caracterizar a amostra, faz-se 

necessário retomar a discussão que os participantes possibilitaram. Vale ressaltar que 

a análise dos dados ainda está em andamento, assim, os dados aqui apresentados 

constituem uma discussão parcial.  

 Frente à problemática “quais são as tipificações de violência de gênero  

perpetradas no âmbito da UFG/REJ?” foi possível reconhecer que: 10 participantes já 

presenciaram episódios de violência na referida universidade – enquanto que 15 

participantes afirmaram não terem presenciado alguma violência. Alguns exemplos 

são: “Abuso de autoridade; Agressões verbais com uso de termos pejorativos; 

"Piadinhas" de mau gosto;”; “Já ouvi comentários machistas sobre mulheres serem 

burras, serem fáceis por professores dentro de sala de aula.”; “Violência racial no ato 

da ocupação da universidade. Violência de gênero em vários atos políticos, as vezes 

não verbalmente, mas entre olhares e conversas com colegas, quando um aluno foi 

de turbante e batom.”. Além disso, houve relato de assédio moral e abuso sexual. 

 Quando questionados se já vivenciaram algum tipo de violência, 22 

participantes afirmam que não; em contrapartida, 03 participantes declaram que já 

sofreram violência no âmbito da universidade. Dentre estas experiências, uma 

participante (gênero feminino, heterossexual) descreveu o episódio como “assédio 

sexual”; uma participante (gênero feminino, homossexual) diz que “Mulheres quando 

vão passar pela rampa do CA1 sofrem com olhares masculinos. Em festas também 

há muito desrespeito.”, relembrando um episódio que vivenciou junto à namorada; e 

um participante (gênero masculino, homossexual) conta que foi alvo de preconceito, 
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ressaltando que “Não houve violência física, apenas verbal (mas é certo o dito popular 

que as palavras podem ferir mais do que socos e pontapés).”.  

 Quanto à problemática “A experiência da violência de gênero influencia o 

desempenho estudantil?”, 08 participantes expuseram que perceberam – em 

decorrência das violências que presenciaram – que: “Ela desistiu do curso, nunca 

mais conseguiu entrar numa sala de aula. Optou por fazer uma faculdade a distância.”; 

“Crises de ansiedade e desmotivação.”; “Desmotivação”; “Falta de confiança em si 

próprio, culpa e sentimento de incapacidade”; “A pessoa se sente desconfortável no 

ambiente acadêmico”.  

 Dentre os participantes que sofreram alguma violência, foram expostas as 

seguintes implicações educacionais: “Privação de conhecimento”; “Pensamentos 

negativos até mesmo em relação ao profissional que seremos ao sair da formação.”; 

“Desmotivação”; “Eu prefiro não ter contato com professores, mesmo que não tenha 

conhecimento de nenhum comportamento desse tipo no meu curso. Alguns meninos 

do curso, no entanto, são intragáveis e não tem noção ou empatia.”; “Devido a uma 

desqualificação intelectual, acabei tomando asco da professora. E, em função disso, 

acabei reprovando por três vezes. Por fim, tive que engolir a profissional a seco, 

mergulhei pesadamente nos estudos. E então consegui a aprovação com nota 

máxima (10). Foi um símbolo de vitória!”.  

 Já em relação à problemática “Quais são as políticas públicas – em âmbito 

nacional e institucional – que versam sobre esta temática?”, percebemos que as 

políticas públicas são escassas e são falhas, tanto no contexto nacional quanto 

universitário. No contexto nacional, a grande referência de proteção à mulher é a Lei 

Maria da Penha, haja vista que ela apresenta algumas tipificações de violência (moral, 

patrimonial, física, sexual e psicológica) e possíveis punições aos agressores. Quando 

analisamos as políticas públicas em educação é ainda mais nítido a falta de 

normatizações específicas frente ao fenômeno da violência de gênero. Na UFG/REJ, 

recentemente foi publicada a Resolução Consuni nº 12/2017, que prevê “[...] normas 

e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer 

formas de preconceito, no âmbito da Universidade Federal de Goiás” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2017). Antes desta data, não existia 

normatizações institucionais que se voltassem para a violência de gênero. 
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Por fim, é primordial que façamos uma análise. Embora a resolução criada seja 

uma iniciativa importante, é válido refletir sobre as limitações que estas tipificações de 

violência apresentam, uma vez que podem desconsiderar outras manifestações deste 

fenômeno. Isso também acontece com a Lei Maria da Penha, visto que esta se volta 

para a violência intrafamiliar e doméstica e em relações afetivas, mas como se 

configura crimes cometidos em outros contextos, como a universidade?  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante o exposto, algumas inquietações ainda se mantém. Uma delas diz 

respeito ao baixo número de participantes na pesquisa, o que nos faz refletir sobre a 

banalização da violência e o silenciamento das vítimas. Também nos preocupamos 

com as implicações educacionais que foram (re)conhecidas por esta pesquisa, uma 

vez que são negativas e prejudicam a formação destes estudantes. Por último, e talvez 

a primordial, percebemos a necessidade de investirmos em pesquisas sobre a 

temática da violência de gênero, que se faz necessária pela dificuldade em 

encontrarmos referências que versam sobre a mesma, bem como, a urgência de 

novas políticas públicas – sociais e educacionais – para que este problema possa ser 

coibido, punido e até mesmo extinto.  

 

Referências 

 
LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: das afinidades políticas às tensões 
teórico-metodológicas. Educação em Revista. Belo Horizonte, n. 46, p. 201-218, 

2007. 
 

MOSCOVICI, S. Preconceito e representações sociais. In: ALMEIDA, A. M. O.; 
JODELET, D. Interdisciplinaridade e diversidade de paradigmas. Brasília: 
Thesaurus. 2009. p. 17-34. 

 
SAFFIOTI, H. I. B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. 

Cadernos pagu. v. 16, p.115-136, 2001. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Resolução Consuni nº 12/2017. Serviço 

Público Federal. Goiânia, Goiás. 2017. Disponível em: 
<https://www.ufg.br/up/1/o/Resolucao_12-2017_-

_Normas_Procedims._Ass%C3%A9dio_Moral-
Sexual_e_Quaisquer_Formas_de_Preconceito_na_UFG_-_GR.pdf>. Acesso em 23 
mai. 2017. 

https://www.ufg.br/up/1/o/Resolucao_12-2017_-_Normas_Procedims._Assédio_Moral-Sexual_e_Quaisquer_Formas_de_Preconceito_na_UFG_-_GR.pdf
https://www.ufg.br/up/1/o/Resolucao_12-2017_-_Normas_Procedims._Assédio_Moral-Sexual_e_Quaisquer_Formas_de_Preconceito_na_UFG_-_GR.pdf
https://www.ufg.br/up/1/o/Resolucao_12-2017_-_Normas_Procedims._Assédio_Moral-Sexual_e_Quaisquer_Formas_de_Preconceito_na_UFG_-_GR.pdf


CAPITAL CULTURAL DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA E A 
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DESVENDANDO PADRÕES E PROCESSOS1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A relação entre as características sociais, culturais e econômicos e o 

desempenho dos estudantes nas escolas é assunto que vem sendo estudado há 

alguns anos (LONG, 1935; FRANCO et al, 2008; BONAMINO et al, 2010). Nesse 

sentido, Pierre Bourdieu, um dos sociólogos mais importantes dos últimos anos, 

investigou de que maneira a herança familiar está relacionada com a educação das 

pessoas (PEREIRA, ANDRADE, 2008). Desde então, os conceitos de capital cultural, 

social e econômico (BOURDIEU, PASSERON, 2012) estão sendo utilizados nas 

pesquisas em economia e sociologia da educação com o intuito de avaliar de que 

maneira eles se relacionam com o desempenho escolar dos estudantes. 

Desse modo, pesquisas que considerem os fatores culturais, sociais e 

econômicos (como citado acima) precisam ser estimuladas a fim de obter uma análise 

mais aprofundada e bem elucidada de quais fatores podem afetar a educação dos 

alunos, além daqueles oriundos apenas do ambiente escolar. Esse projeto de 

pesquisa pretende, portanto, utilizar de tais discussões e pensamentos para avaliar 

se e de que maneira o capital cultural de professores de ciências e matemática afeta 

a alfabetização científica dos estudantes.    

 

2 BASE TEÓRICA 

O “aprender” ciências e matemática deve ser uma ação direcionada e racional, 

para que estudantes consigam adquirir os fundamentos básicos para a aquisição dos 

conceitos científicos. Para Vigotski (2009, p.171): 

                                                           
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de pesquisa, Profa. Eveline Borges Vilela-Ribeiro e 

orientadora da estudante. 
2 Mestrado em Educação. Universidade Federal de Jataí (UFJ), luciana_0701@hotmail.comm 
3 Professora da Universidade Federal de Jataí (UFJ), eveline_vilela@yahoo.com.br 



 

... onde o meio não cria os problemas correspondentes, não 
apresenta novas exigências, não motiva nem estimula com 
novos objetivos o desenvolvimento do intelecto, o pensamento 
do adolescente não desenvolve todas as potencialidades que 
efetivamente contém, não atinge as formas superiores ou chega 
a elas com extremo atraso.  

 

Insere-se aqui, então, uma discussão amplamente feita no ensino de ciências 

sobre a importância da alfabetização científica pelos estudantes. A aprendizagem dos 

conceitos científicos e matemáticos em si deve transpor o conteúdo pelo conteúdo, 

sendo capaz de desenvolver uma leitura crítica do mundo em que vivem. Nas palavras 

de Chassot (1998, p.38), a alfabetização científica seria “um conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivem”. Ou seja, os objetivos da aprendizagem de ciências e matemática devem 

ir além. E embora existam discussões sobre a possibilidade de a alfabetização 

científica ser um “mito irrealizável” (FENSHAM, 2002), ela ainda consiste como um 

dos principais objetivos educacionais a ser atingido no ensino de ciências e 

matemática (CACHAPUZ et al, 2010). 

  No entanto, pensar essas questões educacionais, remete aos estudos de 

Pierre Bourdieu, bem como sobre todo seu arcabouço teórico sobre as relações entre 

educação e as origens sociais. Uma das questões analisadas por Bourdieu (1998) foi 

o processo de democratização das escolas, demonstrando a desigualdade social e 

cultural dos estudantes frente à escola. Para entender o pensamento sociológico 

sobre o sistema de ensino na sociedade contemporânea, Bourdieu (1998) tomou 

emprestado da economia o conceito de capital, utilizando-o de maneira um pouco 

distinta.  

 
Um “capital” é um “recurso”, segundo o modelo do “patrimônio”, isto é, 
um estoque de elementos (ou “componentes”) que podem ser 
possuídos por um individuo, um casal, um estabelecimento, uma 
comunidade, um país, etc. Um capital é também uma forma de 
“segurança”, especialmente do ponto de vista do futuro; tem a 
característica de poder, em determinados casos, ser investido e 
acumulado de modo mais ou menos ilimitado (CATANI et al, 2017, 
p.101) 

  

Assim, o sociólogo utiliza o conceito de capital não apenas no sentido 

econômico, mas também para outros sentidos e contextos. Por exemplo, o estudo das 

desigualdades e vantagens escolares, apresentadas por Bourdieu (1998) remetem 



diretamente a qualidade dos resultados educacionais, logo, o simples conceito de 

capital econômico, que remete a valor de bens, não explica profundamente as 

ligações entre os níveis socioeconômicos e os resultados da educação, surgindo 

assim a necessidade de apresentação de outras adjetivações e explicações para o 

capital, como o capital social e o capital cultural. 

O capital social é aquele delimitado pelas relações sociais do indivíduo, que 

acontece nas redes de relações que ele pode movimentar, tendo vínculo com o 

indivíduo e os membros de seu grupo ou rede. O capital cultural é alcançado pelo 

indivíduo ao longo da vida, ou seja, através da utilização de bens culturais e 

atividades.  

É perceptível, segundo Lima Júnior, Ostermann, Rezende (2017), a relação 

que, pais mais sucedidos tendem a ter filhos que desenvolvem um caminho por mais 

tempo na escola e que pais menos ricos e com menos estudos tendem a ter filhos 

com caminhos mais curtos na escola, tendendo ao fracasso escolar. Observa-se 

assim, que segundo Bourdieu (1998), o capital cultural do indivíduo influencia 

diretamente nas consequências escolares do mesmo, pois tendem a agir conforme 

foram socializados.  

Para compreender as estratégias de mudanças pelas quais os indivíduos e 

famílias procuram melhorar sua classe social, Bourdieu (1998) afirma que é 

necessário tornar o próprio capital em uma espécie de capital mais rentável, assim 

seria possível uma mudança através do capital institucionalizado intensificando a 

utilização do sistema de ensino, rompendo desta forma os limites da classe popular 

almejando as classes culturais superiores. 

 

3 OBJETIVOS 

Tento como base tais aspectos, o objetivo geral deste trabalho será analisar se 

e/ou de que maneira o capital cultural de professores de ciências e matemática afeta 

a alfabetização científica de estudantes da Educação Básica. 

Diante deste, propõe-se como objetivos específicos: 

- Apreciação dos referencias teóricos de Pierre Bourdieu e Levi Vygotsky; 

- Realizar uma revisão de literatura sobre as temáticas capital cultural x 

desempenho de estudantes e alfabetização científica; 

- Estabelecer um indicador de capital cultural que tenha relação com o 

labor docente 



- Construir escalas de alfabetização científica para os estudantes da 

Educação Básica; 

- Analisar a relação entre o capital cultural do professor e a alfabetização 

científica dos estudantes; 

- Avaliar os mecanismos psicológicos envolvidos para a construção do 

capital cultural do docente.  

 

4 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa que faz parte do projeto de pesquisa denominado 

“Capitais social, cultural e econômico e o desempenho escolar dos estudantes de 

ciências: uma proposta para entender os processos dessa relação”, registrado na 

Universidade Federal de Goiás sob o número PI0425-2016 e aprovado pelo Comitê 

de Ética.  

Com o intuito de atender aos objetivos preestabelecidos nessa proposta de 

pesquisa, será utilizada uma pesquisa de caráter misto, quantitativo e qualitativo, que 

serão realizadas em duas etapas, uma teórica e outra prática. Para a pesquisa teórica 

serão utilizados dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) sobre 

as características dos professores da educação básica e sobre o desempenho dos 

estudantes. O SAEB apresenta resultados de questionários aplicados aos professores 

da educação básica sobre os hábitos que possuem sobre cultura, bem como sua 

formação. Desse modo, esses dados serão utilizados para se criar um indicador de 

capital cultural (BOUDIEU, PASSERON, 2012) dos professores e relacioná-los ao 

desempenho dos estudantes em ciências e matemática. Serão utilizadas dois tipos de 

regressão, a simples e quantil. As análises estatísticas serão realizadas a partir do 

software Statistica. 

A etapa prática será realizada com professores de ciências e matemática 

selecionados no estado de Goiás, bem como os estudantes para qual lecionam. O 

número de professores será decido a posteriori. Para a investigação, um questionário 

com questões objetivas e dissertativas será aplicado para os professores 

selecionados visando compreender os artefatos culturais que esses professores 

possuem, bem como a história de vida pregressa dos mesmos, relacionando a história 

de vida deles com o capital cultural que possuem.  

Alguns professores serão selecionados para serem entrevistados. A entrevista 

terá o intuito de aprofundar o conhecimento sobre os fatores que interferem na 



constituição do capital cultural do professor e de que maneira esse capital pode ou 

não afetar a prática docente. Em paralelo a esse trabalho, será elaborada uma 

avaliação com o intuito de analisar qual o nível de alfabetização científica que os 

estudantes possuem. Essa avaliação será construída baseada nas metas 

educacionais estabelecidas no Currículo de Referências da Rede Estadual de 

Educação do Estado de Goiás e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

etapa de ensino selecionada (Nono ano do Ensino Fundamental e Terceiro ano do 

Ensino Médio). Será construída uma escala de alfabetização científica afim de avaliar 

em qual nível dessa escala os estudantes se encontram. Para isso, a avaliação será 

aplicada aos estudantes que são alunos dos professores selecionados para a 

pesquisa.  

A pesquisa realizada in loco será analisada por um viés qualitativo e 

quantitativo. O arcabouço teórico de Bourdieu e Vygotsky (2007) serão utilizados 

durante todo o trabalho de elaboração e análise de questionários e entrevistas.  

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

Esse é um projeto de pesquisa ainda em andamento. No atual momento, se 

executa a elaboração dos questionários e/ou entrevistas, portanto, a fase que se 

atravessa agora é a de aquisição dos conceitos teóricos básicos da pesquisa. Uma 

vez realizado o trabalho, pretende-se que os resultados subsidiem pesquisas já em 

andamento sobre formação inicial e continuada de professores.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho tem um impacto imediato e outro a longo alcance. Em uma 

perspectiva a longo alcance, o trabalho tem interesse, levando em conta que 

professores podem interferir através de sua prática pedagógica, no desempenho dos 

estudantes. Essa pesquisa torna-se, portanto, um valioso instrumento para que seja 

possível avaliar mudanças nas práticas formativas dos cursos de licenciatura, em um 

alcance mais imediato entende-se que a discussão pode subsidiar reflexões acerca 

dos fatores externos que podem influenciar no ensino e aprendizagem nas escolas. 

Desse modo trabalhos publicados em eventos da área e artigos contendo 

resultados parciais e totais da pesquisa tem impacto imediato na comunidade de 

pesquisadores em Educação em ciências. 
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EFEITO DE DOSES DE HERBICIDA AUXÍNICO EM VARIÁVEIS PRODUTIVAS DO 

ALGODOEIRO HERBÁCEO. 1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Com a expansão das áreas algodoeiras para os cerrados brasileiros o convívio 

dessa cultura com áreas já cultivadas com outras culturas, como milho, tornou-se um 

problema, pois é importante que se entenda a suscetibilidade da cultura a possíveis 

contaminações decorrentes da aplicação de herbicidas nas culturas vizinhas. 

Os herbicidas auxínicos, tal como o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, (2,4-D), são 

amplamente utilizados na agricultura mundial para controlar, de forma seletiva, plantas 

daninhas de folhas largas em culturas monocotiledôneas (MITHILA et al., 2011). 

Mesmo quando aplicado em associação com outros produtos, na maioria das vezes 

os problemas de fitotoxicidade são atribuídos ao herbicida 2,4-D, detectado 

principalmente por seus sintomas bastante característicos. Tratando-se do herbicida 

2,4-D, são registrados inúmeros casos de danos ocasionados por sua contaminação 

em culturas suscetíveis como o algodoeiro. Devido a isso, é de essencial importância 

conhecer e identificar os efeitos desse herbicida sobre variedades de produtividade 

do algodoeiro herbáceo. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O algodão é a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, por 

conta do valor monetário da produção, da multiplicidade de produtos que dele se 
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origina e do conforto que proporcionam. Entre as décadas de 1960 e 1980 o Brasil 

encontrava-se entre os maiores produtores e exportadores mundiais de algodão. 

Entretanto, com a chegada da principal praga do algodoeiro, o bicudo, muitas 

plantações foram dizimadas e os produtores buscaram alternativas, sendo a principal, 

a migração do cultivo do algodoeiro para regiões do cerrado (RIBEIRO et al. 2015).  

A grande preocupação do cultivo do algodoeiro no cerrado está relacionada ao 

uso de 2,4-D em culturas vizinhas (SOUZA; CUNHA; PAVANIN, 2012). Como 

notificado desde a descoberta do 2,4-D, o algodoeiro é extremamente sensível a este 

herbicida, uma vez que perdas entre 32% e 71% de produtividade podem ser 

esperadas quando erros de aplicação atingem as plantas no estádio vegetativo ou no 

início de florescimento (EGAN et al., 2014). 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se com a realização desse trabalho avaliar o efeito de subdoses do 

herbicida 2,4-D sobre a produtividade do algodoeiro herbáceo não-tolerante ao 

herbicida e possíveis injúrias ocasionadas nos diferentes estádios fenológicos, com a 

finalidade de gerar conhecimentos que permitam compreender os aspectos práticos 

da exposição dessa cultura ao herbicida.  

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

A fase experimental desta pesquisa foi representada por estudo conduzido em 

área de cultivo de algodoeiro pertencente à Agropecuária Fazenda Brasil, localizado 

no município de Barra do Garças – MT, cujas coordenadas geográficas são 

15º52’29,4” S e 52º18’35,1” O. Adotou-se o delineamento experimental em blocos 

casualizados, quatro repetições os tratamentos dispostos em esquema fatorial 9 x 3 

compostos por nove frações da dose média de rótulo do herbicida 2,4-D (0; 0,4275; 

0,855; 1,71; 3,42; 8,55; 17,1; 34,2 e 68,4 g.e.a.ha-1) associadas a três diferentes 

momentos de exposição durante o estádio fenológico do algodoeiro, a saber: V4, B4 

e C4. Cada parcela experimental foi composta por quatro linhas de cultivo, com oito 

metros de comprimento, espaçadas 0,9 m entre si, sendo a área útil constituída pelas 

duas linhas centrais. 

As caraterísticas químicas e físicas do solo foram: pH em CaCl2 de 4,8; 

22,0 g dm-3 de matéria orgânica; 4,0 mg dm-3 de P resina; V de 44,6%; e teores de K, 

Ca, Mg e H+Al de 3,1; 18,0; 6,0 e 34,0 mmolc. dm-3, respectivamente; 706 g kg-1 de 



 

areia, 85 g kg-1 de silte e 209 g kg-1 de argila. Baseado na análise do solo as correções 

de fertilidade e acidez constituíram de 300 kg.ha-1 da formulação 09-30-10 na 

semeadura e três adubações de cobertura com 160 kg.ha-1 e 140 kg.ha-1 da 

formulação 20-00-20 e 110 kg.ha-1 de ureia. A semeadura foi realizada com o cultivar 

TMG 47 B2RF. A aplicação das diferentes doses do herbicida 2,4-D foi realizada 

quando 50% das plantas entraram no estádio fenológico correspondente ao objeto de 

estudo. As doses foram aplicadas com o auxílio de um pulverizador costal 

pressurizado a CO2, contendo barra de pulverização munida por quatro pontas de 

indução a ar do tipo AIDA 110015, de modo a se obter consumo de calda equivalente 

a 150 L ha-1.  

O efeito dos tratamentos foi avaliado observando-se os sintomas visuais de 

injúria aos 30 dias após a aplicação do herbicida (DAA). Foram coletadas 

aleatoriamente 10 plantas por parcela quando a cultura entrou no estádio fenológico 

C6, as quais foram levadas para o laboratório para determinação da variável altura de 

plantas. Os dados de altura das plantas foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de significância. Os cálculos 

referentes às análises estatísticas foram executados utilizando-se o software 

estatístico Rbio (BHERING, 2017). Os resultados de injuria (%) aos 30 DAA foram 

ajustados aos modelos de regressão polinomial pelo programa Origin 8.5.1 SR1. Para 

escolha do modelo de regressão foi considerado o maior valor do coeficiente de 

determinação (R2) a p ≤ 0,05 de acordo com o teste F, respeitando-se a resposta 

biológica. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados da tabela 1 observa-se para o estádio fenológico V4 não 

houve diferença estatística (P>0,05) entre a dose 0 g.e.a.ha-1 e as doses 0,4275; 

0,855 e 3,42 g.e.a.ha-1, e salienta-se que a dose 1,71 g.e.a.ha-1 provocou possível 

efeito estimulante devido ter sido estatisticamente superior (P<0,05) a testemunha 

onde não foi aplicado o herbicida. Nota-se também que, quando relacionado aos 

estádios fenológicos, V4 foi o mais sensível as doses elevadas do herbicida.  

Para o estádio fenológico B4 observa-se que as doses 0,4275 e 8,55 g.e.a.ha-

1 não apresentaram diferença estatística (P>0,05) da testemunha. Ainda é possível 

observar que as doses 0,855; 1,71 e 3,42 g.e.a.ha-1 provocaram possível efeito 

estimulante na variável altura devido terem sido estatisticamente superiores (P<0,05) 



 

a testemunha onde não foi aplicado o herbicida. Não houve diferença estatística 

(P>0,05) quando as doses foram aplicadas no estádio C4 (Tabela 1). 

O efeito estimulante de algumas doses pode estar relacionado ao fato de o 2,4-

D ser um mimetizador de auxina, visto que, por ser um hormônio vegetal sintético, as 

doses mais altas agem com efeito herbicida, porém doses mais baixas podem agir 

como estimulantes.  

No trabalho de Américo et al. (2016) os autores não observaram diferenças 

aparentes na variável altura das plantas de algodoeiro entre a testemunha sem 

aplicação do herbicida 2,4-D e as doses que variam de 0,68 á 3,40 g.e.a.ha-1 

corroborando os resultados encontrados nessa pesquisa.  

  

Tabela 1 – Altura das plantas (cm) de algodoeiro obtida em função dos diferentes 

estádios fenológicos e doses de 2,4-D. 

 ESTÁDIO 

DOSE V4 B4 C4 

0 (Testemunha) 124,82 bA 127,80 bA 137,75 aA 

0,4275 129,00 bA 132,57 bA 125,95 aA 

0,855 127,02 bA 139,50 aA 127,32 aA 

1,71 143,30 aA 140,32 aA 117,40 aB 

3,42 126,75 bB 145,27 aA 133,25 aB 

8,55 112,15 cB 129,90 bA 128,82 aA 

17,1 93,27 dB 121,12 cA 133,30 aA 

34,2 88,82 dB 118,17 cA 129,70 aA 

68,4 88,97 dC 111,97 cB 127,85 aA 

F Dose (D) 15,180* 

F Estádio (E) 34,075* 

F (D x E) 7,609* 

C.V. (%) 6,88 
* Significativo a 5% de probabilidade. Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna ou mesma 

letra maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

  Observando os dados da Figura 1 nota-se que os efeitos visuais de injúria (%) 

aos 30 DAA foram superiores para o estádio fenológico V4 para todas as doses, 

obtendo comportamento quadrático e ascendente chegando a 90% de injúria quando 

aplicado 68,4 g.e.a.ha-1 de 2,4-D. Salienta-se que as principais injúrias observadas 

nesse estádio foram epinastia e enrugamento das folhas jovens e do ápice caulinar  

principalmente em doses mais altas, fato que pode explicar o decréscimo na variável 

altura das plantas para essas doses. 



 

  Para os estádios B4 e C4 também foi possível observar comportamento 

quadrático e ascendente, porem as injurias foram 55 e 65%, respectivamente, quando 

aplicado 68,4 g.e.a.ha-1 de 2,4-D (Figura 1). As principais injúrias observadas no 

estádio B4 foram epinastia, manchas foliares arroxeadas e morte do ápice caulinar 

em doses mais altas que pode ter influenciado na altura das plantas. Para o estádio 

C4 as principais injurias observadas foram ressecamento foliar e intenso 

arroxeamento das folhas. 

 

 

Figura 1 – Injuria visual (%) aos 30 DAA provocada por doses do herbicida 2,4-D 

aplicadas em diferentes estádios fenológicos de algodoeiro herbáceo. ** Significativo 

(p ≤ 0,01).     

 

 A fitotoxicidade do 2,4-D pode variar nas plantas desde uma leve epinastia nas 

folhas, seguida pela deformação até a morte da planta (YAMASHITA et al., 2013). 

Epinastia das folhas e deformações de ramos jovens e de folhas foram relatados 

quando ocorreu a aplicação de subdoses de 2,4-D na cultura da uva Itália (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007). 

 

6 CONCLUSÕES 
Com os resultados obtidos é possível concluir que há uma segurança aparente 

das doses 0,4275; 0,855; 1,71 e 3,42 g.e.a.ha-1 caso haja contaminação do herbicida 

2,4-D em lavouras de algodoeiro herbáceo nos estádios V4 e B4. Caso ocorra 
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contaminação no estádio C4 não há perigo de perdas. As injurias visuais aumentaram 

com o aumento das doses de 2,4-D independente do estádio fenológico. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O aluno de medicina, ao iniciar o curso, passa por uma modificação no seu 

estilo de vida, diminuindo sua convivência com familiares e amigos, além de reduzir 

as horas de sono e as atividades de lazer. Nos primeiros anos são submetidos a 

estudarem uma grande quantidade de conteúdos e a assimilar de forma rápida 

muitas informações, em acréscimo, passam por períodos estressantes de 

constantes avaliações (BASSOLS, et al., 2015). Já no internato e no ciclo clínico 

enfrentam situações estressantes ao lidarem com seus pacientes, incluindo medos, 

insegurança, grande pressão e competição por uma futura vaga na residência 

(SARAVAN, 2014). 

O excesso de estresse pode resultar em várias consequências negativas aos 

estudantes de medicina, como por exemplo, diminuição da atenção e da 

concentração, aumentando o índice de erros, prejuízo do funcionamento cognitivo e 

da saúde física e mental. Adicionalmente, os alunos podem ter maus hábitos de 

sono, uma vez que este pode não ser considerado uma prioridade em razão de suas 

exigências acadêmicas, o que os leva a reduzir o tempo de sono para obterem horas 

extras para os estudos (ALMOJALI, et al., 2017).  

De acordo com a relevância das implicações dos transtornos de humor e do 

sono na saúde, é de extrema importância avaliar a presença dessas condições nos 

estudantes de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), uma vez que tal 

avaliação ainda não foi realizada. É importante destacar que esses alunos estão se 

preparando para lidar com vidas humanas e suas condições psicológicas podem 

refletir em sua formação e posterior atuação profissional. O presente estudo visa 

contribuir para a compreensão de sintomas de depressão, ansiedade e alterações 

do sono nos estudantes de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), sendo 

este conhecimento útil no desenvolvimento de medidas preventivas adequadas bem 

como de intervenções e estratégias eficazes na busca de condições saudáveis de 

estudo para os alunos, melhorando assim a qualidade da educação médica. 

 

 

2 BASE TEÓRICA 



 

A saúde mental e do sono dos estudantes de medicina tem sido alvo de 

investigações a nível mundial. De acordo com uma meta-análise, a depressão afeta 

aproximadamente um terço de estudantes de medicina em todo o mundo, estimando 

uma prevalência de 28% (PUTHRAN, et al., 2016). Bassols e colaboradores (2015) 

avaliaram a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão nos alunos do 

primeiro e do sexto ano. Foram relatados sintomas de ansiedade em 30,8% em 

alunos do primeiro ano e 9,4% nos alunos do sexto ano, sendo o sexo feminino mais 

afetado pela ansiedade. Não houve diferença significativa entre os grupos em 

relação aos sintomas depressivos. Já um estudo realizado no Brasil em uma 

amostra aleatória (n = 346) evidenciou uma prevalência de ansiedade de 35,5% e 

32,8% de depressão, sendo as mulheres mais afetadas, apresentando uma 

prevalência 14% maior de ansiedade e 16% maior de depressão (TABALIPA, et al., 

2015). 

A presença de transtornos no sono em acadêmicos de medicina foi relatada 

em várias regiões do mundo. Em um estudo chinês, mais de 90% dos estudantes de 

medicina apresentaram sonolência excessiva em sala de aula (AZAD, et al., 2015). 

Em outro estudo, realizado na Arábia Saudita, foi demonstrada uma qualidade de 

sono prejudicada em 30% dos acadêmicos, sonolência diurna excessiva em 40% e 

sintomas de insônia em 33% (ALSAGGAF, et al., 2016).  

 

3 OBJETIVOS 

 

 Avaliar o grau de sintomas depressivos; 

 Avaliar o grau de ansiedade (traço e estado); 

 Avaliar a qualidade do sono e a sonolência diurna; 

 Comparar os níveis de depressão e ansiedade traço e estado com o sexo; 

 Comparar o cronotipo com a qualidade do sono e a sonolência diurna. 

 

 

4 METODOLOGIA 



 

 Trata-se de um estudo descritivo e transversal. A população do estudo foi 

constituída por acadêmicos do Curso de Medicina da UFJ, de ambos os sexos, do 

primeiro ao quinto período, regularmente matriculados, com idade superior a 18 

anos, sendo a amostra composta por 70 alunos. A coleta de dados ocorreu na 

penúltima semana de aula do semestre entre o semestre letivo de 2016.2 e 2017.2. 

Os alunos que concordaram em participar da pesquisa receberam os questionários, 

os quais todos autoaplicáveis e validados juntamente com o TCLE, e responderam 

em um horário livre de sua escolha. Para o tratamento estatístico dos dados foi 

utilizado o pacote Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20, 

adotando-se um nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou uma prevalência de 37,1% de sintomas 

depressivos, que é análogo ao encontrado em outros estudos realizados no Brasil 

(TABALIPA, et al., 2015; ARAGÃO, et al., 2017). Nossos resultados apontaram alta 

prevalência de ansiedade-traço (97,1%) e ansiedade-estado (98,6%), corroborando 

com o achado de Mayer e colaboradores (2016), no qual a prevalência foi de 85,6% 

e 81,7% respectivamente.  

 De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, 67,1% dos alunos 

apresentaram má qualidade do sono e 68,6% apresentaram sonolência diurna 

excessiva. A literatura confirma tais achados (CARDOSO, et al., 2009; ALSAGGAF,  

et al., 2016). 

Não observamos diferença significativa entre os sintomas de ansiedade, 

depressão e o sexo. Resultados de outros estudos corroboram com o nosso achado 

SHARMA, 2014; PUTHRAN, et al., 2016), no entanto, alguns autores observaram 

associação entre a presença de transtornos depressivos com o sexo feminino 

(NGASA, et al., 2017, YESHAW, 2017). 

Nossos achados não demonstraram relação entre o cronotipo e a qualidade 

do sono entre os estudantes, contrariando alguns resultados encontrados na 

literatura (SELVI, Y., et al., 2012; RIQUE, et al., 2014). Também não observamos 



 

relação entre as variáveis cronotipo e sonolência diurna, corroborando com 

resultado se Selvi e colaboradores (2012). 

 

6 CONCLUSÃO 

 Observamos alta prevalência no grau de depressão e ansiedade traço e 

estado, além de uma alta prevalência de qualidade ruim do sono e sonolência diurna 

excessiva. 
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CULTIVADOS EM JATAÍ-GO1 

 

SOUZA, Pedro Henrique Magalhães2; GOMES, Francielly Rodrigues2; SOUZA, 

Lásara Kamila Ferreira de2; REIS, Jefferson Soares3; SENA-JÚNIOR, Darly 

Geraldo4; SILVA, Danielle Fabíola Pereira da4 

Palavras-chave: Passiflora edulis f. edulis Sims. Cerrado. rendimento de fruto 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O maracujazeiro é uma espécie tropical cujo frutos podem ser consumidos 

in natura ou processados pela indústria, e devido a sua grande aceitabilidade fez 

com que o Brasil se tornasse o maior produtor e consumidor neste seguimento 

a nível mundial (PEREIRA et al., 2018).  

No ano de 2016 foram registrados dados expressivos referentes a 

produção nacional, em que numa área de 49.889 hectares colheu-se um total de 

703.489 toneladas de frutos, dessa totalidade a região Centro-Oeste situou-se 

em quinto lugar entre as regiões produtoras (IBGE,2018).  

Estudos que avaliem as características físicas de frutos do maracujazeiro 

cultivados no Sudoeste Goiano são fundamentais para a ampliação da base 

alimentar e para a diversificação dos atuais cultivos praticados na região, 

resultando na obtenção de materiais com características qualitativas, adaptados 

a essa localidade que estarão disponíveis a pequenos e médios fruticultores. 

 

2 BASE TEÓRICA 

O maracujazeiro (Passiflora edulis Sims) é a principal espécie cultivada 

no Brasil, representando 95% das áreas plantadas e do volume comercializado. 

Os frutos são destinados ao consumo in natura e a industrialização, e o critério 

adotado para avaliar a qualidade dos frutos utilizado pelos consumidores é a 

aparência (RODRIGUES et al., 2017). 
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O Brasil possui grandes áreas agricultáveis e excelentes condições 

edafoclimáticas para o desenvolvimento dessa cultura. Para o pequeno e médio 

fruticultor possui elevada importância pois além de ser fonte para diversificação 

cultural, pode ser fonte de renda durante o ano todo devido a aceitabilidade no 

mercado de frutos (ARAÚJO et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2016).   

Essa frutífera apresenta grande potencial econômico pois garante aos 

produtores um rápido retorno capital, sendo, portanto, produzida em larga escala 

comercial. Seus frutos são bastante apreciados devido ao sabor, aroma, teor de 

açúcares e vitaminas, as quais definem a qualidade do suco, sendo que tais 

características variam de acordo com à preferência do mercado interno e externo 

(ZACCHEO et al., 2012). 

Segundo Cavichioli et al. (2011) frutos de qualidade são aqueles que 

atendem às expectativas de diferentes segmentos satisfazendo as 

características externas e internas. 

A qualidade tecnológica dos frutos podem variar de acordo com as regiões 

de cultivo, que por sua vez podem ser influenciadas por características 

edafoclimáticas, estado nutricional, idade das plantas, fertilidade do solo e 

estádio de maturação dos frutos, observando- se que estes podem variar quanto 

a cor, quantidade do suco, tamanho e forma que podem ir de arredondados a 

ovalados (AGUIAR et al., 2017). 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físicas, diâmetro e 

comprimento de frutos do maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims) e do 

Cultivar FB 200 (Passiflora edulis f. flavicarpa) cultivados em Jataí-GO. 

 

4 METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no Núcleo de Pesquisas Agronômicas da 

Universidade Federal de Goiás, localizado a 17º 52’ de Latitude Sul, 51º 43’ de 

Longitude Oeste. O clima da região é do tipo Aw, megatérmico, segundo a 

classificação de Köppen, com a estação seca de maio a setembro, e chuvosa, 

de outubro a abril. A temperatura média varia de 21 a 23°C e a média anual de 

pluviosidade é de 1700 mm. 



Foram coletados 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. Onde coletou-se todos frutos de 

maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims e Passiflora edulis f. flavicarpa) 

Após a colheita os frutos foram submetidos às seguintes avaliações: 

comprimento do fruto e diâmetro do fruto. Os frutos foram medidos para 

obtenção do comprimento e do diâmetro, com a utilização de um paquímetro 

digital cujo os resultados foram expressos em mm. 

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 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 o software estatístico Rbio (BHERING, 2017). 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios de comprimento dos frutos de maracujazeiro-azedo e 

cultivar FB 200 foram de 91,61 e 90,86 mm e o diâmetro foi de 77,75 e 78,05, 

respectivamente (Tabela 1). De acordo com a análise de variância não houve 

diferença estatística entre frutos do maracujazeiro-azedo e do cultivar FB 200 

para os parâmetros comprimento e diâmetro dos frutos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para as características Comprimento (mm) e 

Diâmetro (mm) dos frutos de Maracujazeiro-azedo e cultivar FB-200. Jataí – GO, 2018 

 Significativo à 5%;  NS Não Significativo à 5% 

 

Fonte de Variação Quadrados médios 

GL Comprimento Diâmetro 

Tratamento 1 27,9NS 4,5NS 
Resíduo 179 485,8 405,7 

CV (%)  24,15 25,85 



As características físicas avaliadas para ambas espécies segundo a 

análise dos dados não diferem entre si, dessa forma, constata-se que tanto o 

comprimento quanto o diâmetro não diferem entre si pela análise de variância. 

Esses dados são importantes, uma vez em que não haverá distinção no uso das 

espécies, pois de acordo com a obtenção dos dados físicos ficou evidente que 

qualquer uma das espécies pode ser cultivada na região do Sudoeste Goiano, 

pois atendem aos critérios de tamanho e forma.   

Resultados inferiores foram observados por Aguiar et al. (2015) em 

avaliação de características qualitativas dos frutos de treze híbridos de 

maracujazeiro cultivados Paraná, observaram a variação de 76,2 a 84,2mm de 

comprimento. Tais resultados observados podem ser função do material 

utilizado, sendo que neste trabalho o material utilizado se mostrou superior. Para 

o mercado in natura, o tamanho dos frutos é uma característica de maior 

interesse por parte dos consumidores, já que os frutos de maior tamanho têm 

melhor remuneração e segundo Zaccheo et al. (2012) frutos grandes são mais 

apreciados pelos consumidores. 

De acordo com Cavichioli et al. (2011), os parâmetros físicos de 

comprimento e diâmetro são fundamentais pois os frutos destinados ao mercado 

para consumo in natura devem ser preferencialmente frutos ovais e de tamanho 

grande. Sendo que por critério a classificação de frutos é realizada a partir da 

seleção pelo diâmetro.  

Pela classificação comercial, frutos com mais de 55 mm de diâmetro são 

considerados como mínimo adequados, sendo verificado no presente trabalho 

valores superiores aos considerados apropriados, para o genótipo 

maracujazeiro-azedo e cultivar FB 200, sendo de fato considerados adequados 

por se enquadrarem na classificação comercial, frutos com maior diâmetro 

possibilitam a obtenção de maracujás mais pesados e com maior rendimento de 

polpa (CHAGAS et al., 2016). 

Ainda de acordo com Chagas et al. (2016) os valores de diâmetro de frutos 

é uma característica importante para a seleção já que podem ser medidas de 

forma não destrutiva, sendo assim maior diâmetro pode resultar em frutos mais 

ovalados os quais poderão ser destinados para a indústria por normalmente 

apresentarem maior rendimento de polpa e serem mais comercializáveis. 

 



 

6 CONCLUSÃO 

Os frutos do maracujazeiro-azedo e do cultivar FB 200 cultivados em 

Jataí-GO apresentaram comprimento e diâmetro estatisticamente semelhantes. 

Ambas espécies se enquadraram no critério de classificação de frutos, sendo 

apropriados para consumo in natura e indústria.  
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UTILIZAÇÃO DO MODELO DO PCM PARA A INCLUSÃO DO EFEITO DO 

SOLVENTE NA DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DE POLIFENÓIS1 

JALOWITZKI, Agnes2, GIACOMELLO, Thais3; COSTA, Fabio4. 

Palavras-Chave: Polifenóis. Chalconas. RMN. Deslocamento Químico. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Desde os tempos remotos, as plantas têm sido a principal fonte de 

medicamentos e todas as sociedades humanas as têm utilizado, não só como fontes 

de nutrição, mas também como terapia contra doenças e enfermidades (WANNES; 

MARZOUK, 2016). Atualmente, os produtos naturais têm sido vitais nas indústrias 

farmacêutica e de biotecnologia, uma vez que uma vasta gama de medicamentos 

modernos se baseia em moléculas que ocorrem naturalmente ou que são derivadas 

delas (HIDALGO et al., 2018). Dentre os diversos compostos pertencentes ao grupo 

dos produtos naturais, a classe mais conhecida e amplamente estudada é a dos 

polifenóis (LACROIX et al., 2018). 

Os polifenóis são um grupo de substâncias químicas também conhecidas como 

fenóis ou fenólicos. As principais fontes de polifenóis incluem frutas, legumes, grãos, 

chá, óleos essenciais, bem como seus alimentos derivados, bebidas ou suplementos 

(HU et al., 2017). O polifenol é parte vital da dieta humana e a ingestão total 

aproximada é de 1 g/dia (SCALBERT; WILLIAMSON, 2000). Estes polifenóis, 

particularmente aqueles de fontes dietéticas, exibem uma ampla variedade de 

atividades biológicas benéficas. Eles foram relatados para ter antioxidante, 

antimicrobiano, antiviral, antimutagênico, anticarcinogênicos, anti-inflamatórios, ações 

antiproliferativas e vasodilatadoras (PERRON; BRUMAGHIM, 2009; BAHADORAN; 

MIRMIRAN; AZIZI, 2013). 

Além disso, os polifenóis incluem a prevenção de doenças relacionadas ao 

estresse oxidativo (JOVANOVIĆ; JOVANOVIĆ, 2017), tais como doenças 

cardiovasculares, certos tipos de câncer, doenças neurodegenerativas, diabetes, 
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Federal de Jataí (UFG). thaisgiaco@gmail.com  
4 Professor Doutor do Curso de Química, Universidade Federal de Jataí (UFJ), orientador do trabalho. 

fabbioquimica@gmail.com 



osteoporose, doenças alérgicas (PLAZA et al., 2016; ĐUDARIĆ et al., 2015). Outros 

estudos experimentais e epidemiológicos sugeriram que os polifenóis protegem a pele 

dos impactos adversos da radiação ultravioleta (UV) por meio de múltiplas vias (HU 

et al., 2017). Os efeitos protetores e terapêuticos dos polifenóis são parciais ou 

totalmente atribuídos às suas propriedades antioxidantes (PLAZA et al., 2016). A 

atividade antioxidante refere-se tanto à capacidade dos compostos de polifenóis para 

prevenir danos causados por espécies reativas de oxigênio (ROS), como através de 

eliminação de radicais ou para evitar a geração dessas espécies (BORPURAZI; 

ROHMAN; KAR, 2015). 

O que caracteriza esta classe de compostos é a presença de pelo menos um 

anel aromático com um ou mais grupos de hidroxilas anexados. Este grupo pode ser 

classificado em diferentes grupos como uma função do número de anéis fenólicos que 

eles contêm e com base em elementos estruturais que ligam esses anéis uns aos 

outros. As principais classes incluem ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos e 

lignanas (BORPURAZI; ROHMAN; KAR, 2015) diante de mais de 8000 estruturas 

fenólicas relatadas e que estão amplamente dispersos por todo o reino vegetal 

(BAHADORAN; MIRMIRAN; AZIZI, 2013).  

Entre as classes apresentadas acima, os flavonoides constituem uma das 

principais classes dos polifenóis (LAGO et al., 2014). Contudo, outro importante grupo 

de compostos é necessário para a produção de flavonoides, as chalconas. 

As chalconas são os principais precursores para a biossíntese de um grande 

número de flavonoides, que são componentes frequentes da dieta humana, como 

frutas, verduras, chá, vinho, etc. (MAHAPATRA; BHARTI; ASATI, 2015). 

Quimicamente, consistem em flavonoides de cadeia aberta, nos quais os dois anéis 

aromáticos são unidos por um sistema carbonílico α, β-insaturados de três carbonos 

(COSTA et al., 2017). 

O interesse e desenvolvimento de derivados sintéticos de chalconas para 

alcançar diferentes atividades farmacológicas tem aumentado nos últimos anos, a fim 

de estabelecer relações estrutura-atividade mais avançadas e gerar novos compostos 

com diversos padrões de substituintes (KASTORI; HADJIPAVLUO-LITINA, 2011). 

Assim, a correta determinação estrutural das chalconas são cruciais para entender 

suas propriedades, pois sabe-se que as propriedades dos produtos naturais, até 

mesmo suas atividades biológicas e farmacológicas, estão diretamente 

correlacionadas com suas estruturas químicas. Assim, a determinação da relação 



estrutura-atividade é de grande importância para o estudo da química de produtos 

naturais e da química medicinal. Para isso, é necessário que haja uma correta 

elucidação estrutural destes compostos (FREITAS; RAMALHO, 2013). 

 

2 BASE TEÓRICA 

 A química computacional surge com a necessidade de entender aspectos 

importantes que não podem ser resolvidos de forma prática, como conhecer estados 

intermediários em reações que ocorrem rapidamente, o comportamento de um 

material a temperaturas muito altas e de difícil acesso laboratório, ou simplesmente 

calcular propriedades em sistemas de alto custo. Diante desses aspectos, a química 

computacional é uma aplicação de novas tecnologias eletrônicas e matemática para 

entender um sistema. As informações sobre um sistema podem ser obtidas por 

métodos de mecânica molecular, mecânica quântica e pela teoria do funcional de 

densidade (DFT). 

 A mecânica molecular aplica as leis da física clássica ao núcleo molecular sem 

considerar explicitamente os elétrons e utiliza resultados empíricos para modelagem. 

A mecânica quântica baseia-se na equação de Shrödinger para descrever uma 

molécula com um tratamento direto da estrutura eletrônica e que é subdividida em 

duas classes de acordo com o tratamento realizado, métodos semi empíricos e 

métodos ab initio (VALLES-SÁNCHES et al., 2014). 

O método ab initio não usa qualquer parâmetro derivado de experimentos, mas se 

baseia unicamente nas leis da mecânica quântica e fornece ótimos resultados sobre 

moléculas pequenas. Os métodos semi empíricos e os métodos do funcional de 

densidade (DFT) obtém resultados para moléculas grandes, entretanto não se 

mostram tão confiáveis como o método ab initio (FORESMAN; FRISH, 1996). 

É importante esclarecer que não existe um melhor método. Tudo dependerá do 

sistema a ser analisado, o tipo de recursos de computador ou equipamento disponível, 

e a precisão necessária, de modo que cada método tem suas vantagens e 

desvantagens. Alguns fatores mais importantes na escolha de um método de cálculo 

são a natureza da molécula, bem como o tamanho do modelo, uma vez que os 

métodos são classificados pelo número de átomos a serem utilizados no cálculo 

(VALLES-SÁNCHES et al., 2014). 

 



3 OBJETIVOS  

Geral 

O objetivo desse trabalho é gerar um fator de escalonamento, utilizando o 

modelo PCM, baseado em regressão linear com cálculos de RMN 13C com baixo 

custo computacional e com acurácia para auxiliar a elucidação de estruturas de 

moléculas de polifenóis. 

Específicos 

 Testar um conjunto de 20 chalconas com os mais variados substituintes em 

solução;  

 Contribuir para a literatura especializada com o inédito fator de escalonamento 

para moléculas de polifenóis baseado em regressão linear para polifenóis.  

 

4 METODOLOGIA 

 Os cálculos de otimização de geometria e de frequência vibracional foram 

realizados em nível mPW1PW91/6-31G(d), em fase gasosa. Já as constantes de 

proteção magnética isotrópicas (σ) foram obtidas em fase gasosa e levando-se em 

conta os efeitos do solvente utilizando a base 6-31G(d). Para tanto utilizou-se o 

modelo do PCM  (Polarizable Continuum Model). Os deslocamentos  químicos (δ) 

calculados foram usados para gerar um fator de escalonamento baseado em 

regressão linear na fase líquida (solvente clorfórmio). O fator de escalonamento foi 

gerado utilizando-se o programa Origin 8.0 plotando-se os valores de deslocamento 

químicos calculados (δcalc) pelos deslocamentos químicos experimentais do conjunto 

de chalconas. Deste modo, os valores do coeficiente angular (a) e coeficiente linear 

(b) obtidos a partir dessa regressão linear podem ser usados para gerar 

deslocamentos químicos escalonados (δscal), usando a expressão 

δscal = a.δcalc ± b (1). 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 Referente ao conjunto de 20 chalconas, foi gerada uma equação na fase 

líquida, δscal = 1,05. δcal - 2,54, r2 = 0,99342. Todos os cálculos quânticos foram 

realizados com o pacote de software Gaussian 09. Para o conjunto de chalconas, 



forma calculados o Desvio Médio Absoluto (MAD) e o Desvio Quadrático Médio da 

Raiz (RMSD), em ppm, antes e depois (entre parênteses), a aplicação da equação (1) 

na fase líquida obteve-se: MAD = 3,88 (1,58) e RMSD = 4,66 (2,35).  Estudos 

posteriores serão realizados com outras duas diferentes bases, 6-31+G(d) e 6-

31++G(d), para verificar diferentes contribuições no cálculo do deslocamento químico 

em solvente. 

 
Figura 1 - Regressão linear dos deslocamentos químicos experimentais e calculados. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O nível de teoria aplicado realizado em PCM é capaz de levar a uma 

reprodução satisfatória dos deslocamentos químicos experimentais, uma vez que os 

efeitos resultantes da interação entre soluto e solvente são levados em consideração. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que a demanda por alimento vem crescendo continuamente ao longo 

dos anos, crescimento esse explicado pelo aumento da população mundial. Segundo 

estimativas da ONU, o ano de 2050 apresentará um aumento da população mundial 

de 29% com relação ao ano de 2017, isso representa, em termos de número, 9,8 

bilhões de pessoas. E para acompanhar esse aumento populacional, a produção de 

alimentos também deve aumentar nos próximos anos (CONAB, 2018). 

Diante desse cenário, existe a preocupação com a produção de um dos cereais 

mais produzidos e consumidos no mundo, o milho. Dados da CONAB apontam que a 

produção brasileira na safra 17/18 acumulará ao todo 88 milhões de toneladas. 

A importância desse cereal está veiculada, tanto a sua função social, já que 

sua produção é fonte de renda e empregos para pequenos, médios e grandes 

agricultores, quanto a sua composição nutricional: os grãos de milho possuem alto 

valor energético, são fontes de lipídeos, proteínas fibras, micronutrientes, vitaminas, 

e possuem quantidades consideráveis de carotenoides (OLIVEIRA JUNIOR et al., 

2000): substâncias antioxidantes, que previnem os problemas de visão, coração e 

câncer. Tais fatores fazem do milho, umas das principais fontes alimentícias dos 

brasileiros e um dos principais insumos na produção animal. 

Na alimentação humana, o milho é utilizando tanto processado (no caso dos 

grãos secos), na forma de farinha, fubá, canjica, dentre outros (ABIMILHO, 2018), 

quanto in natura (o conhecido milho verde), cozido, assado, utilizado para se fazer 

sucos, sorvetes, mingaus, e como ingrediente na fabricação de pamonhas (PEREIRA 

FILHO, ISRAEL ALEXANDRE TSUNECHIRO et al., 2008). 
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O milho verde, por muito tempo, foi uma atividade específica de pequenos 

produtores e agricultores familiares, mas o consumo crescente e a boa rentabilidade 

dessa cultura têm chamado a atenção dos grandes agricultores, de olho nesse 

mercado promissor.  

Porém, quem opta por esse cultivo tem encontrado algumas dificuldades, tais 

como o alto custo das sementes e disponibilidade de cultivares com aptidão para a 

produção de milho verde. Para a safra 2016/2017, dos 315 materiais disponíveis aos 

produtores, apenas 4 foram indicados à produção de milho verde, o que representa 

1,27% do total (PEREIRA FILHO; BORGHI, 2016). 

Frente a importância sócio/econômica desse cereal e as dificuldades 

enfrentadas principalmente pelos pequenos produtores e agricultores familiares, fica 

evidente a necessidade de se desenvolver cultivares específicas à produção de milho 

verde, que atenda às necessidades dos produtores e que possam ser disponibilizadas 

no mercado com preços mais acessíveis. 

 

2. BASE TEÓRICA 

O Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial de milho, atrás apenas dos 

EUA e da China. A previsão da produção brasileira para a safra 2018/2019 é de 96 

milhões de toneladas, cerca de 10,3% a mais que o estimado para safra anterior. As 

exportações mundiais no mesmo período terão um incremento de 4,6% e, a brasileira 

de 3,3%. Aumento esse, que provavelmente não vai sessar, já que o consumo global 

não para de crescer, foi observado um incremento no consumo mundial de 2,6%, o 

que representa 1,09 bilhões de toneladas (FIESP, 2018).  

Os maiores produtores mundiais de milho verde são EUA, México e Nigéria, 

com produções de 3.353.040 t, 898.793 t e 764.678 t, respectivamente (FAOSTAT, 

2016). O Brasil possuía em 2002 uma área plantada de 102.000 ha, com uma 

produtividade média de 9-15 t/ha de espigas empalhadas (PAIVA JUNIOR et al., 2001; 

PEREIRA FILHO, 2002). As maiores regiões brasileiras produtoras de milho verde são 

Nordeste, representado por Pernambuco, Paraíba e Bahia, e o Centro-Oeste 

representado por Goiás (IBGE, 2006). 

O milho é uma espécie alógama, ou seja: mantêm suas frequências gênicas 

por meio da fecundação cruzada em um mesmo local e época; formando um conjunto 

de genes/indivíduos organizados que refletem as propriedades da população 

(BORÉM; MIRANDA; FRITSCHE-NETO, 2017).  
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Destacam ainda que pelo fato de ser uma planta alógama, com fecundação 

cruzada, a variabilidade genética dessa espécie é ampla, o que facilita o processo de 

seleção; em seleções recorrentes, a substituição de alelos menos favoráveis por 

alelos mais favoráveis, resultam em médias populacionais geralmente maiores, o que 

consiste no chamado ganho por seleção.  

Para a estimativa de ganho considera-se a variabilidade genética da população; 

a média original da população para a característica em questão; a média do grupo de 

genótipos selecionados, com base no desempenho destes para tal característica e a 

herdabilidade desta. Assim pode-se obter a estimativa de ganho genético que poderá 

ser obtido com a seleção predita, após a recombinação dessa população. 

 

3. OBJETIVO 

Estimar os ganhos genéticos esperados com a seleção e recombinação de 

famílias de meios-irmãos da população PMVJ01, com potencial para produção de 

milho verde. 

                                                                   

4. METODOLOGIA 

A população PMVJ01 foi obtida a partir da hibridação entre uma população de 

polinização aberta e o híbrido AG 1051. O híbrido duplo é um dos materiais mais 

plantados no município de Jataí e região para a produção de milho verde; é conhecido 

por ter tripla aptidão (recomendado para produção de grãos, silagem de planta inteira 

e milho verde).  A população de polinização aberta TG-02R2 foi obtida a partir de 

seleções e recombinações visando características importantes na produção de milho 

verde como: espigas grandes, cilíndricas, bem granadas e com fileiras de alinhamento 

retilíneo, de sabugo branco, grãos do tipo dentado e de cor amarela e com longo 

período de colheita (PEREIRA FILHO, 2002). 

Após a hibridação a população PMVJ01 foi recombinada e efetuou-se o teste 

de progênies na fazenda experimental da Universidade Federal de Goiás-Regional 

Jataí; em experimento no esquema Látice (testemunhas: AG 1051 e Bulk da 

população PMVJ01), com duas repetições, em que as parcelas foram representadas 

por linhas de 4 m, espaçadas 0,9 m entre si e 0,2 m entre plantas    que foram 

avaliadas as características: Florescimento Feminino (FF), Florescimento Masculino 

(FM), Altura de Plantas (AP) e Altura de Espigas (AE). No estágio de milho verde, a 

parcela foi colhida e as espigas avaliadas quanto a Peso com palha (PC/Palh), Peso 



4 
 

sem palha (PS/Palh) e Ataque de lagartas (EspC/Lag). Cinco espigas aleatórias foram 

avaliadas quanto ao Empalhamento (Emp), Diâmetro (DEsp), Comprimento (CEsp), 

Comprimento Útil (CÚtil), Peso Útil (PÚtil) e Peso de Massa (PMassa); e outras 5 

foram avaliadas quanto a largura de palha (LargPalh), Formato (FRM), Número de 

fileiras (NºFil), Alinhamento das fileiras (Alinh) e Cor dos grãos. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e a estimativa dos 

parâmetros genéticos foi realizada utilizando o índice baseado na Soma de Ranks, de 

Mulamba e Mock (1978). 

Quatro populações foram formadas, utilizando 4 diferentes critérios de seleção. 

No primeiro, considerou-se as famílias que obtiveram melhor performance quanto a 

caracteres relacionados a fabricação de pamonhas. No segundo, foram agrupadas as 

famílias que tiveram melhor desempenho quanto as características físicas das 

espigas. O terceiro considerou a famílias que melhor se classificaram quanto a 

características relevantes ao consumo in natura. E o quarto critério levou em conta as 

famílias que se destacaram quanto a caracteres relacionados a produção em geral. A 

seleção foi feita considerando 20% das famílias que apresentaram melhor 

desempenho nos caracteres considerados. 

                                                              

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 demonstra os Ganhos por seleção obtidos para cada critério de 

seleção preestabelecido anteriormente. Nota-se as estimativas demonstraram ganhos 

para a maioria dos caracteres nos 4 critérios de seleção. Foram observados ganhos 

que representam redução de ciclo feminino e masculino, nos critérios 1 e 3 

respectivamente. Para os caracteres Peso com Palha e Peso sem palha os ganhos 

obtidos ultrapassaram 2,5% para todos os critérios.  

Para a característica Peso de massa, o ganho ultrapassou 6% no primeiro 

critério de seleção, demonstrando que a seleção para esse caractere tende a 

aumentar significativamente a média da população pós seleção, o que se traduz no 

aumento na produção de massa. Também foram observados ganhos estimados para 

as características Peso Útil, Empalhamento, Comprimento e Diâmetro de espigas. 

O ganho negativo apresentado pelos caracteres Formato, Alinhamento e Cor 

dos grãos demonstra uma redução dos números representativos das escalas 

utilizadas para as avaliações, em que números menores para Cor representavam 

espigas de cor creme até cor amarelada dos grãos; para Formato, números menores 



5 
 

representam espigas de formato cilíndrico e os números menores para Alinhamento 

se traduzem em espigas de fileiras de grãos retilíneas. 

 

Tabela 1. Ganhos por seleção e respectivos ganhos em porcentagem para os 4 
critérios de avaliação.   

VARIÁVEL 
CRITÉRIO 1  CRITÉRIO 2  CRITÉRIO 3  CRITÉRIO 4 

GS GS %  GS GS %  GS GS %  GS GS % 

PC/Palh 0.2000 3.80  0.1356 2.58  0.1395 2.65  0.1535 2.92 

PS/palh 0.1212 4.18  0.0807 2.78  0.0935 3.22  0.0967 3.33 

Pútil 0.0056 3.30  0.0033 1.95  0.0031 1.80  0.0042 2.47 

Pmassa 0.0060 6.39  0.0028 2.91  0.0020 2.14  0.0039 4.18 

FM 0.0331 0.05  0.0029 0.00  -0.0677 -0.11  0.2247 0.36 

FF -0.1317 -0.21  0.0487 0.08  0.0036 0.01  0.1727 0.27 

AP 0.0113 0.50  0.0110 0.49  0.0057 0.25  0.0081 0.36 

AE 0.0055 0.41  0.0092 0.68  0.0089 0.65  0.0095 0.70 

EspC/Lag -0.5471 -10.61  -0.5099 -9.89  -0.4780 -9.27  -0.8595 -16.67 

Emp 0.0226 1.42  -0.0066 -0.42  0.0068 0.43  0.0141 0.89 

Cesp 0.1380 0.77  0.3332 1.85  0.2300 1.28  0.2642 1.47 

Desp 0.0517 1.17  0.0250 0.57  0.0152 0.34  0.0496 1.13 

Cútil 0.0173 0.12  0.0346 0.24  0.0159 0.11  0.0201 0.14 

Alinh 0.0025 0.13  -0.0097 -0.49  -0.0209 -1.07  0.0058 0.30 

FRM -0.0050 -0.25  -0.0060 -0.29  0.0057 0.28  0.0023 0.11 

COR -0.0048 -0.19  -0.0318 -1.24  -0.1237 -4.82  0.0082 0.32 

NºFil 0.1523 1.01  0.2604 1.73  0.0554 0.37  0.1638 1.09 

LargPalh 0.1846 0.84  0.0848 0.39  0.0144 0.07  0.1061 0.48 

Ganho Total 0.2632 12.83  0.4682 3.92  -0.0909 -1.67  0.4480 3.85 

 

6. CONCLUSÕES 

Existe variabilidade genética na população em estudo. 

Todos os critérios de seleção refletiram em ganhos estimados para a próxima 

geração, pós recombinação. 

A população em estudo tem características favoráveis ao desenvolvimento 

desta para compor uma população de polinização aberta que atenda às necessidades 

da cadeia produtiva do milho verde. 

 

REFERÊNCIAS 

ABIMILHO. O Cereal que enriquece a alimentação humana. Disponível em: 
<http://www.abimilho.com.br/milho/cereal>. Acesso em: 8 jun. 2018.  
 



6 
 

BORÉM, A.; MIRANDA, G. V.; FRITSCHE-NETO, R. Melhoramento de Plantas. 7a 
ed. Viçosa - MG: Editora UFV, 2017.  
 
CONAB. Acompanhamento da safra brasileira: grãosV. 5 - SAFRA 2017/18- N. 5 
- Quinto levantamento. [s.l: s.n.].  
 
EMBRAPA. Encontro Técnico do Milho Verde reúne produtores na CeasaMinas 
- Portal Embrapa. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-
/noticia/25715493/encontro-tecnico-do-milho-verde-reune-produtores-na-
ceasaminas>. Acesso em: 8 jun. 2018.  
 
FAOSTAT. FAOSTAT - Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>. Acesso em: 11 
jun. 2018.  
 
FIESP. Boletimmilhomaio2018- FIESP. Disponível em: 
<http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/safra-mundial-de-milho-
2/attachment/file-20180514143657-boletimmilhomaio2018/>. Acesso em: 8 jun. 
2018.  
 
IBGE. CENSO Agropecuário 2006 - Brasil, Grandes Unidades da Federação. 
Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/51/agro_2006.pdf>. Acesso 
em: 11 jun. 2018.  
 
OLIVEIRA JUNIOR, G. LRINEU DE et al. Capítulo 5: Importância nutricional do 
milho. In: [s.l: s.n.]. p. 18.  
 
PAIVA JUNIOR, M. C. DE et al. Desempenho De Cultivares Para a Produção De 
Milho Verde Em Diferentes Épocas E Densidades De Semeadura Em Lavras-Mg. 
Ciênc. agrotec., Lavras, v. 25, n. 5, p. 1235–1247, 2001.  
 
PEREIRA FILHO, ISRAEL ALEXANDRE TSUNECHIRO, A. et al. Coleção Plantar: 
Milho verde. Brasília - DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008.  
 
PEREIRA FILHO, I. A. O cultivo do milho verde. Sete Lagoas: Embrapa Milho e 
Sorgo, 2002.  
 
PEREIRA FILHO, I. A.; BORGHI, E. Documentos 202. Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155505/1/doc-202-1.pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2018.  
 
REVISTA A GRANJA - ATUANTE, ATUALIZADA, A. MILHOS ESPECIAIS: RENDA 
MUITO ALÉM DA COMMODITY. Disponível em: 
<http://edcentaurus.com.br/agranja/edicao/750/materia/3708>. Acesso em: 11 jun. 
2018. 
 



III CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONEPE) 
“CIÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES” 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL JATAÍ 

Outubro/2018 

 

¹ Resumo revisado pelo coordenador do projeto de pesquisa, Profª Patrícia Leão da Silva Agostinho, 
código PI02665-2018. 
² Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. 
lovattoviviane@gmail.com 
³ Discente do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade Federal de 
Goiás (UFG). alenifisio1@hotmail.com 
³ Discente do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade Federal de 
Goiás (UFG). dra_fabianafranco@hotmail.com 
³ Discente do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade Federal de 
Goiás (UFG). joanabsfisio@outlook.com 
4
 Bolsista da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). Universidade Federal 

de Goiás (UFG), Programa de Pós Graduação em Ciencias Aplicadas a Saude. 
mari_fisio@outlook.com 
5 

Professora Doutora da Faculdade de Educação Física, Universidade Federal de Goiás (UFG). 
sabrina.toffoli@gmail.com 
6 

Professora Doutora do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde. Universidade 
Federal de Goiás (UFG), coordenadora do projeto de pesquisa. p.leao@hotmail.com 

 
 

ESTUDO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM 

PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA: ESTUDO PILOTO¹ 

LOVATTO, Viviane²; FERREIRA, Alenice Rosa³, FRANCO; Fabiana Santos³; 

RODRIGUES, Mariel Dias4; SOUSA FILHA, Joana Darc Borges de³; LEITE, Sabrina 

Toffoli5; AGOSTINHO, Patrícia Leão da Silva6. 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. Variabilidade da 

Frequência Cardíaca. Sistema Nervoso Autônomo. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 A doença renal crônica (DRC) é definida como perda progressiva, lenta e 

irreversível das funções renais persistente por mais de três meses.  Nesta condição 

os rins não apresentam mais funcionalidade, como resultado ao dano estrutural do 

rim, levando a incapacidade do organismo em manter o equilíbrio metabólico e 

hidroeletrolítico pelos rins. Entre as causas da DRC pode-se destacar: hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, rins policísticos, glomerulonefrites, entre outras (LEVEY et 

al, 2005, p. 2092). 

 O tratamento de escolha que substitui a função renal comumente utilizado é a 

hemodiálise (HD), procedimento no qual o sangue é removido do corpo através de 

um equipamento externo denominado dialisador (SOUZA; GUEDES, 2014, p. 108). 

Geralmente, os pacientes renais crônicos se submetem a HD três vezes por semana 

por um período de quatro horas em dias intercalados. A doença cardiovascular 

(DCV) é a principal causa de morbimortalidade na população com DRC (K/DOQI, 



 

 

2005), além do sistema nervoso autônomo com funcionalidade comprometida estar 

associado a eventos cardiovasculares nesses pacientes, vários estudos demonstram 

redução da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) (OLIVEIRA et al, 2014, p. 

155). 

Diante da problemática da redução da VFC em doentes renais crônicos 

submetidos a HD, buscou-se realizar a analise da VFC em repouso a fim de 

colaborar com o esclarecimento da modulação autonômica cardíaca desses 

pacientes. 

 

2 BASE TEORICA 

Além das modificações do sistema cardiovascular em pacientes com doença 

renal crônica submetidos á HD, tem sido relatadas, na literatura, alterações 

autonômicas, avaliadas pela VFC (SCAPINI, 2016, p. 4). A VFC retrata as variações 

da duração dos intervalos R-R (iR-R) do eletrocardiograma, que são dependentes do 

sistema nervoso simpático e parassimpático. Esse método constitui-se de uma 

maneira não invasiva de avaliação autonômica e sua analise pode ser realizada 

tanto no domínio do tempo (DT) quanto no domínio da frequência (DF) (VANDERLEI 

et al, 2009, p. 206) 

No DT, são utilizados métodos estatísticos para quantificar a variação do 

desvio-padrão ou as diferenças entre iR-R sucessivos. A análise no DF decompõe a 

variabilidade em bandas de alta frequência (HF), baixa frequência (LF) e muito baixa 

frequência (VLF). Os componentes do VLF, com frequências menores que 0,04Hz, 

não possuem sua fisiologia bem elucidada. A LF, compreendida entre 0,04 e 0,15 

Hz, é mensurada pelo sistema nervoso simpático e parassimpático, com predomínio 

do primeiro; enquanto que a HF, compreendida entre 0,15 e 0,40 Hz, corresponde à 

modulação respiratória e é mensurada exclusivamente pelo sistema nervoso 

parassimpático (TASK FORCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 

AND THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF PACING AND 

ELECTROPHYSIOLOGY, 1996, p.355). 

Há estudos que demonstram a VFC reduzida em hemodialíticos, sendo que 

os ajustes autonômicos anormais da função cardíaca, refletidos por alterações na 

VFC, podem estar relacionados com a doença renal em estágio terminal. As 

desordens da função autonômica do coração podem propiciar o aparecimento de 



 

 

eventos cardiovasculares como o infarto do miocárdio e morte súbita (MENON; GUL; 

SARNAK, 2005, p.1413). 

 

3 OBJETIVOS 

Este estudo apresentou como objetivo avaliar a variabilidade da frequência 

cardíaca em repouso de pacientes com doença renal crônica que realizam terapia 

de substituição renal através da hemodiálise. 

 

4 METODOLOGIA 

O estudo foi transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

seres humanos da Universidade Federal de Goiás com parecer nº 2.219.649. 

O procedimento foi realizado no momento pré-dialise da terceira sessão 

semanal, em sala com temperatura e umidade controladas e apenas o voluntário e a 

avaliadora permaneceram na sala. O voluntário foi orientado a não ingerir bebidas 

estimulantes, como café, 24h antes ao teste e também a abster-se de atividade 

física pelo mesmo período. Antes de iniciar a gravação dos iR-R o voluntário assinou 

o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

O voluntário foi posicionado sobre uma maca em decúbito dorsal com apoio 

para a cabeça, membros superiores estendidos ao lado do corpo e os membros 

inferiores estendidos. Foi instruído a manter respiração tranquila, ficar alerta e não 

mover-se durante os 15 minutos da captação dos iR-R. A captação dos iR-R foram 

registrados utilizando um cardiofrequencímetro Polar® (polar RS800cx, Kempele, 

Finland) por meio de um cinto elástico fixado no terço inferior do esterno. 

Posteriormente os dados, referentes aos iR-R foram transferidos para um 

computador e visualizados através do programa Polar Precision Performance® em 

seguido a VFC foi analisada no software Kubios HRV, versão 3.1. 

A VFC foi analisada no DT e no DF. No DT, a VFC foi avaliada a partir do iR-

R utilizando o índice SDNN, que corresponde ao desvio padrão das média dos iR-R 

normais e pelo índice RMSSD, que corresponde à raiz quadrada da média dos 

quadrados das diferenças entre os iR-R sucessivos, ambos em milissegundos (ms). 

No DF, os dados foram examinados a partir do espectro de potencia total (PT) em 

ms², fundamentada nas bandas de HF, LF em unidades absolutas e normalizadas, e 

da relação LF/HF refletindo o balanço simpato-vagal (TASK FORCE OF THE 



 

 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY AND THE NORTH AMERICAN SOCIETY 

OF PACING AND ELECTROPHYSIOLOGY, 1996, p.358). 

 

5 RESULTADOS 

As características do voluntário estão na tabela 1. Os valores dos índices da 

VFC estão representados na tabela 2. A VFC os índices do DT mostraram-se 

reduzidos, indicando adaptação anormal do sistema nervoso autônomo (SNA), 

enquanto que no DF apresenta-se com predomínio da ativação do SNA simpático 

(LF = 11ms²) e reduzida atuação do SNA parassimpático (HF = 2ms²). 

Tabela 1- Caracterização do voluntário 

Variável Descrição 

Sexo Feminino 

Idade 32 anos 

IMC 18.2 

Tempo de diálise 39 meses 

TFG 5.98 ml/min/1.73m² 

Legenda: IMC: índice de massa corporal, TFG: taxa de filtração glomerular. 

 

Tabela 2 - Resultado dos índices da VFC encontrados no voluntário 

Índice Resultado 

SDNN 4.1 ms 

RMSSD 2.7 ms 

pNN50 0.00% 

LF 11 ms² 

HF 2 ms² 

LF/HF 5.852 

Legenda: SDNN: desvio padrão de todos os iR-R, RMSSD:raiz quadrada das diferenças entre iR-R, 

pNN50: porcentagem dos iR-R adjacentes de duração maior que 50ms, LF: baixa frequência, HF: alta 

frequência, LF/HF: relação baixa e alta frequência, ms: milissegundos. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protocolo utilizado para realizar a analise da VFC mostrou-se eficaz e de 

fácil aplicação, não causando constrangimento ou intercorrências. O voluntário 



 

 

avaliado apresenta-se com baixa VFC indicando que houve adaptação anormal e 

insuficiente do SNA, refletindo mau funcionamento fisiológico, assim relacionando-se 

com maior risco de morbimortalidade por doença cardiovascular. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O número total de mortes por doenças cardiovasculares (DCVs) aumentou de 

12,3 milhões em 1990 para 17,9 milhões em 2015, um aumento de mais de 40%. Este 

índice mantem as DCVs como a principal causa de morte no mundo, representando 

mais de 32% de todos os casos de mortes (ROTH et al., 2015, 2017). O acúmulo de 

tecido adiposo representa um fator de risco importante envolvido na ativação de células 

do sistema imune causando a liberação de mediadores pro-inflamatórios relacionados 

com o processo inflamatório crônico e sistêmico que acompanha as DCVs, entre elas a 

aterosclerose. A identificação de alterações nos componentes do sangue periférico que 

possa contribuir com o mecanismo envolvido na gênese e progressão da aterosclerose 

torna se relevante diante das limitações encontradas na coleta de tecidos primários 

envolvidos nas DCVs. Neste sentido, o uso de biomarcadores sanguíneos e plasmáticos 

e das tecnologias atualmente disponíveis, aliadas as facilidades na obtenção das 

amostras em comparação à biópsia de tecidos, representam ferramentas promissoras em 

pesquisas e diagnóstico precoce das DCVs, contribuindo para um melhor prognóstico e 

tratamento do paciente. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A gordura epicárdica (GE) representa um tipo de tecido adiposo perivascular 

(PVAT) e o seu volume tem sido consistentemente associado ao processo inflamatório 

crônico que acompanha o inicio e a progressão da aterosclerose e das doenças 

cardiovasculares (DCVs), envolvendo células do sistema imune, circulantes e infiltradas 

no tecido adiposo, além da produção de uma variedade de citocinas inflamatórias 

(BERTASO et al., 2013; MAZUREK et al., 2003). Um componente essencial envolvido 
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na ativação de células do sistema imune e da inflamação é o complexo inflamassoma 

NLRP3 (Receptors like Nod containing 3 protein cytosolic), via recrutamento de pro-

caspase-1, levando à conversão das citocinas inflamatórias pro-IL-1β e pro-IL-18, 

relacionadas à ativação da inflamação, um processo comum durante o inicio e a 

progressão da aterosclerose. Alguns estudos têm demonstrado a expressão do 

inflamassoma NLRP3 em células mononucleares do sangue e em células do tecido 

adiposo associadas com fatores de riscos relacionados às DCVs como a pressão arterial, 

dieta rica em calorias, resistência a insulina, severidade da aterosclerose e com o 

volume do tecido adiposo epicárdico em animais e humanos  (SHIMABUKURO et al., 

2013; AFRASYAB et al., 2016; PAVILLARD et al., 2017). Entretanto, a expressão do 

inflamassoma em células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) em associação 

com a espessura da GE não tem sido ainda investigada.    

 

3 OBJETIVOS 

Avaliar a associação da espessura da GE com a expressão do inflamassoma 

NLRP3 em PBMCs, com alterações do CMI, com a presença de placa aterosclerótica, 

dados clínicos e fatores de riscos tradicionais encontrados em pacientes com hipertensão 

arterial.   

 

4 METODOLOGIA  

 Participaram do estudo 48 pacientes de 40 a 80 anos de idade de ambos os sexos 

atendidos no ambulatório de cardiologia do centro médico municipal Dr. Serafim de 

Carvalho, Jataí – GO, de junho de 2016 a junho de 2017. Após assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), foram realizados os exames de 

ecocardiograma para avaliar a espessura da GE, doppler de carótidas para avaliar a 

alterações do CMI e a presença de placa aterosclerótica, exames laboratoriais de 

lipidograma, glicemia de jejum, ensaio imunoenzimático (ELISA) para determinar os 

níveis séricos de IL-1β e imuno blotting para quantificação da pro-caspase-1 e caspase-

1 em lisado de PBMCs. Todos os protocolos foram aprovados pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) de acordo coma a resolução 466/12 

do conselho nacional de saúde (CNS) com o número (55428416.3.0000.5083/2016). 

 

5 RESULTADOS  



As medidas da espessura da GE foram agrupadas em tercis, sendo que no 

primeiro e segundo tercis, os valores médios da GE foram de 1,42 ± 0,62 mm e 3,78 ± 

1,15 mm respectivamente, e 7,06 ± 0,80 mm no terceiro tercil. O conjunto de 

parâmetros avaliados nos pacientes, incluindo as medidas do CMI direito e esquerdo, 

presença de placa aterosclerótica, diâmetro do segmento da aorta, volume do átrio 

esquerdo, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo e a idade, foram comparados 

entre os diferentes tercis de GE. Os resultados demonstraram valores significativamente 

maiores destes parâmetros nos tercis de maior espessura de GE, quando comparados ao 

primeiro  tercil,  (P < 0,05). De forma inédita, os tercis de GE, também mostraram 

correlação com a expressão do inflamassoma NLRP3, através do aumento da expressão 

da caspase-1 em PBMCs e dos níveis séricos de IL-1β, ao observarmos valores maiores 

destas medidas nos tercis de maior espessura de GE, (r = 0,501, p < 0,001). Estes 

resultados destacam a GE como um tecido adiposo de destaque envolvido nas alterações 

cardíacas, vasculares e em componentes sistêmicos das PBMCs, representando um elo 

importante no processo inflamatório crônico que acompanha as DCVs. 

 

Tabela 6 – Comparação entre a idade, CMI, segmento da aorta, volume do átrio 

esquerdo, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo e os tercis de GE. 

Variável  Tercis de GE Media ± DP P < 0,05 

 

Idade (Anos) 

1 

2 

3 

54,33 ± 9,57 

63,25 ± 8,95 

62,64 ± 7,71 

0,01 

____________ 

0,05 

 

Complexo médio íntimal 

direito (mm) 

1 0,55 ± 0,09  

0,01 2 0,75 ± 0,19 

3 0,71 ± 0,0  

 

Complexo médio íntimal 

esquerdo (mm) 

1 0,55 ± 0,06  

2 0,73 ± 0,16 0,02 

3 ----  

 1 28,92 ± 2,39  

Segmento da aorta (mm) 2 28,85 ± 1,49  

 3 30,54 ± 1,21 0,03 

 1 32,85 ± 3,15  

Átrio esquerdo (mm) 2 35,20 ± 3,57  

 3 36,54 ± 4,88 0,05 

Diâmetro diastólico final do 

ventrículo esquerdo (mm) 

1 41,35 ± 1,82 0,01 

2 42,47 ± 3,76  

 3 47,09 ± 8,26 0,03 



 

  

 

 

          

 

 

 

Figura 3: Expressão da pro-caspase-1 (A), caspase-1 (B) nos tercis 1, 2, 3 de gordura epicárdica 

obtidos de lizado de PBMCs. Teste ANOVA, valores expressos em média ± erro médio padrão.  

*: P < 0,05. 

Figura 5: Media da espessura da GE entre 

os pacientes com placa aterosclerótica e 

com alterações do CMI. *: (P < 0,05); 

Teste t student. 

 

Figura 4: Correlação da GE com os 

níveis séricos de IL-1β.  

 

* 



 

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Concluímos que a GE constitui um parâmetro de grande relevância e acurácia 

para o acompanhamento e diagnóstico precoce de alterações envolvendo as funções 

cardíacas, vasculares e com a expressão de mediadores inflamatórios envolvidos no 

processo inflamatório que acompanha as DCVs.    
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INDUÇÃO DE ORGANOGÊNESE IN VITRO A PARTIR DE COTILÉDONES 

MADUROS DE Delonix regia (HOOK.) RAF1 
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Palavras-chave: Citocinina. Flamboyant. Micropropagação. Regeneração in vitro 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Protocolos de regeneração in vitro têm sido estabelecidos para diversas 

espécies agronômicas e florestais a fim de possibilitar a propagação massal das 

mesmas.  Delonix regia, popularmente conhecida como flamboyant, é uma espécie 

arbórea da família Fabaceae muito utilizada na arborização e paisagismo urbano por 

conta das suas flores laranja-avermelhadas, além de servir de sombra para o gado 

nos campos de pastagem. Essa espécie tem sido propagada exclusivamente por 

semente. Mas, devido às baixas taxas de germinação, principalmente, por 

apresentar restrições físicas do tegumento ou impermeabilidade, técnicas de cultura 

de tecidos são alternativas interessantes para a sua propagação clonal. O presente 

estudo tem o como objetivo avaliar o potencial morfogenético de cotilédones de 

Delonix regia a fim de estabelecer sistemas de regeneração in vitro para essa 

espécie. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Delonix regia, popularmente conhecida como Flamboyant, é uma espécie 

arbórea pertencente à família Fabaceae e subfamília Caesalpinioideae. Originária da 
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ilha de Madagascar, esta espécie foi introduzida no Brasil no início do século XIX, 

onde se desenvolveu muito bem por se adaptar as condições edafoclimáticas do 

país. Em decorrência do seu potencial ornamental, o flamboyant tem sido utilizado 

no paisagismo urbano e na arborização de parques e jardins (SILVA, 2009). A 

produção de mudas de flamboyant é realizada, principalmente, por sementes, sendo 

necessário um período de 5 a 7. Contudo, esse método de propagação, bem como o 

enraizamento de estacas de flamboyant tem apresentado diversas limitações 

tornando esses sistemas de propagação ineficientes (Myers e Vendrame 2004). As 

sementes dessa espécie apresentam dormência causada pela impermeabilidade do 

tegumento à água e ao oxigênio (dormência física). Esta característica dificulta a 

germinação e a uniformidade da produção de plântulas dessa espécie (COSSA, 

2009), sendo essa uma característica comum na família Fabaceae (Rolston 1978). 

Técnicas de cultura de tecidos têm sido alternativamente aplicadas na 

propagação in vitro de espécies arbóreas que, em geral, apresentam dificuldades de 

se propagarem por métodos convencionais (seminais), tornando-se uma atividade 

usual e de relevância em viveiros comerciais e biofábricas. O estabelecimento de 

sistemas de regeneração in vitro para o flamboyant poderia ser aplicado de forma 

útil para a micropropagação e conservação dessa espécie. Myers e Vendrame 

(2004) obtiveram sucesso na regeneração flamboyant a partir de segmentos 

cotiledonares imaturos.  Contudo, a natureza do explante utilizado restringe o uso do 

sistema de regeneração, uma vez que, a frutificação ocorre somente uma vez por 

ano. Assim, o estabelecimento de sistemas de regeneração in vitro a partir outras 

fontes de explante poderão otimizar os processos de regeneração in vitro de 

flamboyant. 

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial morfogenético de 

cotilédones maduros de Delonix regia.  

                                                          

4 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Para obtenção dos explantes, foram 

utilizados frutos de flamboyant, obtidos em árvores matrizes presentes no campus 

da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás e no Instituto Federal Goiano 



de Rio Verde, GO. Após a coleta, as sementes foram manualmente escarificadas 

com auxílio de lixa e, posteriormente, desinfestadas e inoculadas em frascos de 250 

ml, contendo 25 ml de meio de cultura contendo sais básicos MS (MURASHIGE & 

SKOOG, 1962), suplementado com 3% de sacarose (3%) e solidificado com 0,7 % 

de ágar.   

Após a inoculação das sementes, os frascos foram transferidos para sala de 

crescimento sendo que a germinação in vitro e o crescimento inicial ocorreram nas 

condições de cultivo de 25 °C ± 1 e fotoperíodo de 16 horas. Quinze dias após a 

inoculação, segmentos cotiledonares (1-2 cm2) obtidos de vitroplantas foram 

seccionados e inoculados em meio MS com a mesma composição descrita acima, 

suplementado com diferentes concentrações (0,125; 0,250; 0,50; 1,0 e 2,0 mg L-1) 

de  6-benziladenina (BA). No tratamento controle não houve adição de citocinina. Ao 

final de 30 dias avaliou-se: (I) porcentagem de calos; (II) porcentagem de explantes 

oxidados e, (III) número de brotações. Os frascos contendo foram mantidos em sala 

de crescimento, com condições controladas, com temperatura de 25 °C ± 1 e 

fotoperíodo de 16 horas. 

O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com 

10 repetições por tratamento, sendo cada repetição formada por um frasco de 250 

ml contendo quatro segmentos cotiledonares.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presença de BA foi essencial para a indução de respostas morfogenéticas 

em explantes cotiledonares de flamboyant. Na ausência de BA não foi observada 

nenhuma resposta. Os explantes cotiledonares cultivados em meios suplementados 

com as concentrações de 0,125; 0,250; 0,50; 1,0 e 2,0 mg L-1 de BA apresentaram 

alta responsividade e induziram a formação de calos. A responsividade dos 

explantes cotiledonares ajustou-se a um modelo crescente, sendo que o maior valor 

observado foi de 100 % na concentração de 2,0 mg L-1 de BA. Nos meios de cultura 

suplementados com 1,0 e 0,5 mg L-1 de BA, a responsividade dos explantes foi de 

44% e 67%, respectivamente (Fig. 1A).  

A taxa de oxidação ajustou-se a um modelo quadrático decrescente. As 

maiores concentrações de BA apresentaram as menores taxas de oxidação do 

material. O tratamento controle apresentou cerca de 30% de oxidação. Porém a 



maior taxa de oxidação foi observada no tratamento suplementado com 0,25 mg L-1 

de BA (Fig. 1B). 

A diferenciação de gemas adventícias foi observada, principalmente, nos 

tratamentos suplementados com as maiores concentrações de BA. As citocininas 

desempenham um papel importante no desenvolvimento de gemas adventícias 

(Zimmermann, 2010). Contudo, o número de gemas adventícias foi baixo (Fig. 1C) e 

não foi observada a conversão das mesmas em plantas. A baixa taxa de 

regeneração e conversão das respostas morfogenéticas in vitro de flamboyant é um 

problema recorrente dos sistemas de regeneração in vitro estabelecidos para a 

espécie (Myers e Vendrame 2004; Abdi e Hedaya 2011). Novos estudos são 

necessários a fim de otimizar o processo de regeneração in vitro da espécie. 
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Figura 1: Porcentagem de calos (A), explantes oxidados (B) e número de gemas (C) 

obtidos a partir de cotilédones maduros de flamboyant, cultivados em meio de 

cultura suplementado com diferentes concentrações de BA. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• A maior formação de calos, gemas foram encontradas nos meios 

suplementados com maiores concentrações de BAP. 

• O número maior de explantes oxidados foi observado em explantes 

inoculados em meios com menores concentrações de BAP 

• Os resultados obtidos a partir desse estudo poderão contribuir para a 

otimização do processo de micropropagação dessa espécie. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O sobrepeso e a obesidade durante o período gestacional têm aumentado 

sobremaneira em diversos países e podem promover complicações sérias à saúde da 

mãe e do feto, incluindo a hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes mellitus 

gestacional e maior incidência de defeitos congênitos. Os mecanismos envolvidos na 

gênese das complicações obstétricas associadas à obesidade gestacional têm sido 

extensivamente investigados. Neste sentido, demonstrou-se que produtos secretados 

pelo tecido adiposo, incluindo mediadores metabólicos e citocinas pró-inflamatórias, 

podem influenciar a atividade uterina e a função da vasculatura feto-placentária, e 

contribui para complicações gestacionais. Entretanto, os efeitos promovidos pela 

obesidade gestacional sobre as características estruturais das veias umbilicais, não 

foram ainda investigados. 

                                                           

2 BASE TEÓRICA 

Os vasos do cordão umbilical são essenciais, pois são eles que mantêm o 

transporte de sangue da mãe para ao feto e vice-versa. As artérias transportam 

sangue rico em gás carbônico e excretas advindas do metabolismo fetal, enquanto 

que a veia leva sangue rico em oxigênio, anticorpos, hormônios e nutrientes da mãe, 

via placenta, para o feto (KIERSZENBAUM, 2008; BLANCO et al., 2011; MIAO e LI, 

2011). As características morfológicas do cordão umbilical também são de grande 

relevância no contexto da interação materno fetal. De fato, o diâmetro dos vasos, a 

área das paredes dos vasos, o diâmetro da luz dos vasos e a espessura da GW 

influenciam diretamente o fluxo sanguíneo e consequentemente o desenvolvimento 



normal do feto (DI NARO et al., 2001).  Diversos estudos têm sido desenvolvidos com 

o intuito de elucidar os mecanismos envolvidos na gênese das complicações nas 

interações feto-maternais durante a obesidade gestacional. Estes estudos tem 

demostrado que o tecido adiposo exibe interações com o sistema cardiovascular, por 

meio da liberação de substâncias que levam a um desequilíbrio no bom 

funcionamento dos vasos sanguíneos, até a instalações de doenças crônicas como a 

hipertensão por exemplo (RICK et al., 2011; ORIOWO, 2015).  

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a influência do 

sobrepeso/obesidade e do ganho de peso excessivo durante a gestação sobre 

componentes estruturais da veia do cordão umbilical.  

 

4 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo caso-controle, onde se utilizou veias de cordões 

umbilicais obtidos de gestantes que foram divididas de dois modos: grupo controle 

(eutrófico) e sobrepeso/obesas; grupo controle e que ganharam peso excessivo na 

gestação. Foram incluídos 58 gestantes no total, onde os cordões umbilicais foram 

coletados no Hospital Unimed de Jataí-GO, após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e em seguida divididos em fragmentos (5 cm) e 

fixados em paraformaldeído para as análises morfométricas. O estudo foi avaliado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(número de aprovação CAAE 62155316.0.0000.5083) e está de acordo com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gestantes que iniciaram a gestação com sobrepeso/obesidade e que 

ganharam peso excessivo na gestação, apresentaram aumento significativo no 

diâmetro, área total, área da parede, área do lúmen e espessura da veia nas porções 

fetal, medial e placentária. Existem estudos que mostram que o diâmetro aumentado 

do lúmen da carótida, por exemplo, está relacionado a inúmeros fatores de risco 

cardiovascular. Além disso, existe uma associação positiva do diâmetro do lúmen 

destes vasos com o infarto agudo do miocárdio, e um lúmen maior na diástole pode 

refletir um vaso mais rígido devido à diminuição da elasticidade intrínseca do vaso. Os 



resultados do nosso estudo demonstraram de modo inédito que o excesso de tecido 

adiposo associado ao sobrepeso/obesidade e ganho de peso excessivo também 

promovem alterações na estrutura de vasos sanguíneos do cordão umbilical, as quais 

podem constituir um mecanismo envolvido no desenvolvimento de complicações 

cardiovasculares feto-maternal (Tabela 1 e 2). Em relação ao tecido perivascular da 

veia do cordão umbilical, tanto as gestantes do grupo sobrepeso/obesas, quando as 

do grupo ganho de peso excessivo apresentaram um aumento na área e diâmetro dos 

adipócitos nas porções medial e placentária. Em outros territórios vasculares, 

adipócitos presentes no tecido perivascular têm sido consistentemente relacionados 

com o controle parácrino da função vascular e com a gênese das complicações 

vasculares associadas à obesidade. Corroborando então com os trabalhos destes 

autores, em nosso estudo observamos que tanto o sobrepeso/obesidade, como o 

ganho de peso excessivo, pode estar influenciando no tamanho dos adipócitos do 

tecido perivascular das veias do cordão umbilical. Adicionalmente, o IMC (índice de 

massa corporal) no início da gestação apresentou correlação positiva com a área total 

da veia nas porções medial e placentária, com área da parede da veia nas porções 

medial e placentária, com a área do lúmen nas porções medial e placentária e com o 

diâmetro nas porções medial e placentária (Figura 1 e 2). 

Tabela 1. Valores médios do diâmetro e área total das veias umbilicais nos grupos 
controle e sobrepeso/obesas. 

Variável Porção do cordão 
umbilical 

Grupos (n) Média 
(DP) 

p 

Diâmetro da veia 
(mm) 

Fetal 
Controle (28) 1,96 (0,20) 

0,003* Sobrepeso/obesas (29) 2,26 (0,43) 

Área total da veia 
(mm2) 

Fetal 
Controle (28) 3,44 (0,40) 

0,013* 
Sobrepeso/obesas (29) 4,11 (1,23) 

 

Tabela 2. Valores médios do diâmetro, área total das veias umbilicais nos grupos 
controle e ganho de peso excessivo. 

Variável Porção do cordão 
umbilical 

Grupos (n) Média (DP) p 

Diâmetro da veia 
(mm) 

Fetal 
Controle (32) 1,98 (0,32) 

0,039* GPE (16) 2,19 (0,35) 

Área total da veia 
(mm2) 

Fetal 
Controle (33) 3,50 (0,84) 

0,032* 
GPE (15) 4,13 (1,06) 

 

 



 

Figura 1. Análise de correlação do IMC no início da gestação com: área total da veia porções medial 
(A) e placentária (B). IMC: Índice de massa corporal. r: coeficiente de correlação. p: nível de 
significância (p<0,05). 

 

Figura 2. Análise de correlação do IMC no início da gestação com: (A) Diâmetro da veia na porção 
medial e (B) placentária. IMC: Índice de massa corporal. r: coeficiente de correlação. p: nível de 
significância (p<0,05). 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos neste estudo permitem-nos concluir que a presença de 

sobrepeso/obesidade e o ganho de peso excessivo materno no início da gestação 

promovem alterações estruturais em componentes das veias do cordão umbilical, 

podendo constituir um mecanismo importante envolvido na programação de 

complicações na fase adulta. 
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PESQUISA DE Escherichia coli EM PIOMETRAS DE CADELAS¹ 

CAMOZZI, Mylene Guimarães Marques²; OLIVEIRA, Débora Quevedo³; FREITAS, 

Laísa Prado3; BARBOSA, Thaís Oliveira3; SILVEIRA, Ângela Vitalina Barbosa3; 

MOREIRA, Cecília Nunes4.   

Palavras-chave: Hiperplasia endometrial cística. Escherichia coli. Cães. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A hiperplasia endometrial cística (HEC) - piometra é definida como uma 

enfermidade endotelial, que acomete com mais frequência as fêmeas adultas e 

ativas reprodutivamente. Caracteriza-se por inflamação e acúmulo de exsudato na 

cavidade uterina que geralmente está associada a infecções bacterianas (COGGAN 

et  al.,  2004; SCHLAFER  2008).  A piometra pode ser classificada em cérvix 

aberta, quando há secreção vaginal ou cérvix fechada, quando não há drenagem do 

fluido, o que causa uma forma da doença mais grave. O fluido que se encontra no 

lúmen do útero pode ser classificado como hidrometra quando há fluido estéril,  

mucometra quando há   secreção   mucóide,   ou   hematometra quando há 

secreção   sanguinolenta (FOSSUM, 2014). Ela pode desenvolver-se agudamente 

ou ter uma progressão mais gradual durante vários ciclos de estro, e ocorrem mais 

freqüentemente com o aumento da idade. O grau de doença sistêmica pode variar 

de HEC leve, mucometra ou hidrometra sem ou com poucos sinais clínicos até um 

caso crítico de piometra que requer cuidados intensivos e intervenção imediata para 

prevenir a morte, necessitando de tratamento cirúrgico ovário-salpingo-histerectomia 

(OSH), segundo MOXON et al. (2016).  
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Em média uma em cada cinco cadelas não castradas antes dos 10 anos 

de idade e em algumas raças mais de 50% das cadelas são diagnosticadas com 

piometra (JITPEAN et al., 2014; HAGMAN et al., 2011; FOSSUM, 2014).  

Os resultados de  alguns  estudos  têm  demonstrado  que  a  Escherichia  

coli  é  o micro-organismo   mais  frequentemente  isolada  do  material  coletado  do  

conteúdo  uterino  de  cadelas  com  piometra (CHEN et al., 2003; COGGAN  et  al.,  

2004). Apesar de não fazer parte da flora bacteriana normal da vagina, a E. coli 

possui grande afinidade pelo endométrio e miométrio, com habilidade de se aderir 

em receptores na parede uterina sob influência da progesterona, dificultando sua 

eliminação pelo sistema de defesa local (HAGMAN et al., 2006).  

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar o conteúdo 

intrauterino de cadelas com diagnóstico de piometra, atendidas em clínicas 

veterinárias particulares e no Hospital Veterinário da Universidade Federal de 

Jataí, pesquisando a E. coli nos isolados bacterianos.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

A elevada prevalência da piometra em cadelas jovens e adultas requer 

investigação de seus principais agentes causadores e fatores predisponentes como 

utilização de técnicas anti-cio, para que seja possível traçar medidas mais eficazes 

de controle e prevenção. Conhecer a origem desta contaminação em relação ao 

trato urinário, genital e intestinal auxilia na tomada de medidas de redução desta 

enfermidade. O fator etiológico exato da piometra é ainda desconhecido. No entanto, 

sabe-se que fatores etiológicos complexos, como raça, influência de hormônios 

esteróidais (progesterona e estrogênio) durante os ciclos reprodutivos sucessivas no 

ambiente uterino, influência genética, virulência da bactéria infectante 

(principalmente Escherichia coli), gestações prévias e capacidade imune do 

hospedeiro, podem estar associados (HAGMAN et al., 2011; HAGMAN et al., 2006; 

JITPEAN et al.,2012 ). 

 

 

 

 



3 OBJETIVOS 

Pesquisar por isolamento microbiológico, no conteúdo intrauterino a 

presença de Escherichia coli em cadelas com piometra. Pesquisar Escherichia coli 

por suabes retal e pela urina, afim de relacionar possíveis correlações etiológicas 

com a piometra. 

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que por evolver 

experimentação em animais, foi submetido e aprovado no Comitê de ética no uso 

de animais da Regional Jataí (CEUA/REJ/UFG), com registro 006/2018.  

Até o momento, foram incluídas no trabalho 7 cadelas com diagnóstico 

clínico de piometra, provenientes de clinicas veterinárias particulares ou do Hospital 

Veterinário da  UFG/REJ. Com animal ainda em plano anestésico, durante a cirurgia 

de OSH, foram coletadas 3 amostras de cada cadela, sendo uma amostra de fezes 

por swab retal, uma amostra de urina por cistocentese. E uma amostra de conteúdo 

uterino coletada por punção uterina asséptica com auxílio de seringa de cinco 

mililitros e agulha descartável de 25x7mm, imediatamente após a cirurgia de OSH.   

As amostras de urina e de conteúdo uterino foram acondicionadas em tubo coletor 

estéril, e o swab com a amostra de fezes transportado em meio de transporte 

Stuart, e conservados em refrigeração,  e encaminhadas ao laboratório de 

microbiologia animal da UFG/REJ onde foram processadas em até 3 horas, 

utilizando se a técnica de esgotamento por estrias em  ágar MacConkey,  sendo 

posteriormente incubadas a 37 °C, com leitura a 24 horas, em estufa de aerobiose. 

Em seguida, foram selecionadas 3 colônias sugestivas com  características  

morfotintoriais  de  E.  coli para confirmação através  dos  testes  bioquímicos 

(Triplice Sugar and Iron (TSI), Indo e teste de motilidade, Vermelho  de  Metila (VM),  

Voges  Proskauer (VP), utilização  de citrato, lisina e urease), após provas 

bioquímicas, foram classificados os agentes como E. coli. Cada isolamento de E. 

coli foi estocado refrigerados em ágar conservação e congelados em glicerol, para 

realização posterior dos testes de caracterização genotípica. 

 

 

 



5 RESULTADOS 

Dos 7 animais que entraram nestes estudos, foram coletadas um total de  

21 amostras. De acordo com o crescimento microbiológico de cada amostra foram 

selecionadas 3 colônias isoladas sugestivas, quando existentes. Sendo analisadas 

um total de 30 isolados. Dentre estes, 21 eram provenientes das amostras de fezes 

e 9 das amostras de conteúdo uterino. Nas amostras de urina não houve 

crescimento. Observou-se uma predominância da bactéria Escherichia coli em 

55,5% (5/9) dos isolados das amostras de conteúdo uterino, e 23,8 % (5/21) dos 

isolados das amostras de fezes conforme apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Porcentagem dos isolados de E.colli, provenientes de piometra canina do Hospital                 
Veterinário da Universidade Federal de Goiás e Clínicas particulares de Jataí 

Locais dos isolados Porcentagem de E.colli 

Conteúdo uterino 5/9 (55,5%) 

Fezes 5/21(28,5%) 

Urina 0/21 (0%) 

Total 10/30 (30%) 

 

Analisando a porcentagem dos casos de piometra em relação à idade 

observou-se que 76,8% das fêmeas apresentavam idade superior a 5 anos, 

similares a dados obtidos por outros autores ao avaliarem cadelas com piometra 

(JITPEAN et al., 2014). Relacionando estes resultados com as longas e contínuas 

estimulações da progesterona na fase luteal, permitindo modificações no 

endométrio e consequentemente favorecendo a invasão bacteriana (VOLPATO, et 

al., 2012).  Observou-se crescimento bacteriano em 42,8% (3/7) das amostras 

analisadas do conteúdo uterino. Sendo que a ausência de crescimento bacteriano 

em algumas amostras de piometra pode ser dado à utilização prévia de 

antimicrobianos ou mesmo em consequência à hiperplasia endometrial cística 

(HEC), já que essa pode resultar em piometra, hematometra ou hidrometra, 

corroborando com (FOSSUM, 2014). Logo, algumas amostras podem não ter sido 

necessariamente advindas de piometra, pois sabe-se que existem dificuldades na 

diferenciação destas enfermidades reprodutivas caninas como descreve 

(PRETZER, 2008) 



Segundo (MATEUS et al., 2013), cepas de Escherichia coli associadas a 

casos de piometra canina são provenientes da microbiota intestinal, que ascendem 

e colonizam o trato urinário e o útero de cadelas, com posterior ocorrência de 

processo patológico. Reforçando ainda o conceito de migração fecal uterina, outros 

autores demonstraram características bioquímicas semelhantes de bactérias 

isoladas de amostras a partir de fezes e conteúdo intrauterino de cadelas com 

piometra, e que o trato urinário pode servir como um reservatório de cepas 

bacterianas que ascendem para o útero quando ocorre abertura da cérvix no 

período de proestro e estro de acordo com (CHEN et al., 2003; MATEUS et al., 

2013; SIQUEIRA et al., 2009). 

 

6 CONCLUSÃO 

A avaliação do conteúdo intrauterino de cadelas com diagnóstico de piometra 

atendidas em clinicas veterinárias particulares ou do Hospital Veterinário da  

UFG/REJ evidenciou a predominância de isolados de Escherichia coli. 
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LEVANTAMENTO SOBRE MECANISMO ANTIPROLIFERATIVO DA VITAMINA D 

EM LINHAGENS CELULARES DE GLIOBLASTOMA1 
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DOS SANTOS, Wagner Gouvêa5. 

 

Palavras-chave: Receptor de Vitamina D. Autofagia. Proliferação Celular. 

Temozolomida 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

  Estudos têm mostrado que a vitamina (VD) apresenta propriedades anti-

inflamatória e moduladora de metástase tumoral, mediada pelo receptor de VD 

(VDR) (WANG, Y.; ZHU, J.; DE LUCA, H. F., 2012). O câncer é uma das principais 

causas de morte no mundo, sendo a segunda maior causa de mortes por doenças e 

agravos não transmissíveis (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). No Brasil, a 

estimativa 2018-19 é de mais de 600 mil novos casos de cânceres, dos quais cerca 

de 3% estarão relacionados à tumores do Sistema Nervoso Central (INCA, 2018).  

 

2 BASE TEÓRICA 

  O Glioblastoma Multiforme (GBM) é o tumor cerebral mais letal, 

cirurgicamente incurável e resistente aos tratamentos convencionais. Pacientes 

apresentam uma sobrevida média de apenas 12 meses (EMANUELSSON et al., 

2018). Contudo, pouco é conhecido sobre o papel da VD em pacientes com tumores 

do SNC. Há pouco menos de um ano foi publicado o primeiro estudo de 

randomização Mendeliana que correlaciona níveis séricos de VD e gliomas, com 

indicativo de função protetora da VD em GBM (KANEKO et al., 2015; TAKAHASHI et 

al., 2018).  

_____________________ 
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 Diante do exposto, torna-se relevante o levantamento bibliográfico de 

trabalhos que relacionam o mecanismo de ação da VD em tumores GBM utilizando 

como parte experimental a técnica de cultivo celular. Ademais, até o momento, para 

o nosso conhecimento, não há estudos de revisão do efeito antiproliferativo da 

vitamina D em GMB nos últimos cinco anos.  

 

3 OBJETIVOS 

  Realizar uma revisão de literatura e analisar artigos que utilizaram como 

parte experimental o uso de vitamina D e derivados em linhagens tumorais de GBM 

visando identificar possíveis mecanismos de ação da VD na oncogênese de GMB. 

 

4 METODOLOGIA 

  A busca de artigos científicos da literatura foi realizada no Banco de dados 

PubMed. Foram utilizados os seguintes descritores utilizando o idioma inglês, 

isolados ou combinados com operador Booleano and: Vitamina D, calcitriol, 

tratamento, Glioblastoma Multiforme, GMB, proliferação celular e receptor de 

vitamina D. Foram incluídos no estudo, pesquisas experimentais que tiveram como 

metodologia o cultivo celular, e abordaram o papel da vitamina D na oncogênese do 

GBM, publicados entre os anos de 2012 e junho de 2018, em língua inglesa. 

Realizou-se a leitura exploratória do título e do resumo dos artigos encontrados. Os 

trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão relacionados ao tema foram 

selecionados e lidos na íntegra.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  No total, foram obtidos 296 trabalhos. Posterior leitura do título e resumo dos 

artigos, somente 15 trabalhos foram relevantes ao estudo de acordo com o critério 

estabelecido. Ao término da leitura integral, nove artigos foram excluídos por não 

utilizarem a metodologia de cultivo celular e tratamento com VD para linhagens 

celulares de GMB restando por fim desta análise, apenas seis artigos.  

Mecanismos moleculares relacionados à VD em GBM 

 A atividade antiproliferativa da VD foi observada na maioria dos trabalhos. 

Estudo realizado por DeBerardinis; Lemieux; Hadden, (2013), demostrou que 28 dos 

30 análogos sintéticos de VD testados apresentaram efeito antiproliferativo. No 



entanto, a inibição foi estatisticamente discreta. A forma ativa da VD, calcitriol, foi 

capaz de inibir significativamente a proliferação e migração celular das linhagens 

T98G, C6 e viabilidade celular de U251 e GL26 (SALOMO´N et al., 2014; BAK et al., 

2016; FERRONATO et al., 2017). Porém, em estudo realizado por Ferronato et al., 

2017, o composto sintético de VD, EM1, reduziu significativamente a viabilidade da 

linhagem celular T98G, enquanto que o calcitriol não. Neste estudo, somente o 

calcitriol foi capaz de diminuir a viabilidade de U251. Ambos os compostos inibiram a 

invasão celular, mas a inibição de EM1 foi mais acentuada. Contudo, em trabalho 

realizado por McConell et al., (2018), a linhagem U87MG foi a mais sensível para VD 

com inibição de 60%, mas o mesmo não ocorreu com MU1454. Aparentemente, o 

background genético das linhagens celulares, interações dos análogos de VD e VD 

com o receptor VDR parecem influenciar nos resultados. O trabalho desenvolvido 

por Ferronato et al., (2017) demostrou que o composto EM1 tem maior afinidade 

pelo receptor VDR do que o calcitriol. Desta maneira, mais estudos devem ser 

realizados para elucidar essas evidências e os motivos das controvérsias existentes. 

Alguns estudos também realizaram tratamento das linhagens de GBM com VD em 

concomitância a temozolomida (TMZ) uma droga alquilante utilizada no tratamento 

de GBM. O aumento significativo dos efeitos antitumorais em células tratadas 

simultaneamente com VD e TMZ em comparação com tratamento com VD ou TMZ, 

isoladamente, foi notada nas células C6 (BAK et al., 2016). A inibição moderada da 

VD isolada e com TMZ também foi observada na linhagem U87MG. O sinergismo 

entre VD e TMZ pode indicar que futuramente doses menores de TMZ poderão ser 

utilizadas devido ao potencial anticancerígeno da VD. Por conseguinte, a diminuição 

dos efeitos tóxicos do quimioterápico TMZ poderá ser uma realidade (MCCONELL et 

al., 2018). 

 A expressão de VDR também foi objeto de estudo de algumas pesquisas, 

sendo confirmada, em trabalho realizado por Emanuelsson et al., (2018) na 

linhagem T98G. No trabalho de Salomo´n et al., (2014), as linhagens celulares U251 

e T98G tiveram superexpressão de VDR em comparação com células não malignas. 

Com a inibição da expressão gênica de VDR, houve a redução de 70% nos níveis de 

VDR com aumento significativo na sobrevivência das células T98G e maior 

porcentagem migratória, mesmo após tratamento com calcitriol. Resultados 

semelhantes também foram observados em outro estudo. Com a inibição gênica de 

VDR, as células T98G tratadas com EM1 tiveram redução do efeito antiproliferativo, 



evidenciando que EM1 requer a expressão de VDR para exercer seus efeitos 

anticancerígenos (FERRONATO et al., 2017). Contrapondo, DeBerardinis; Lemieux; 

Hadden, (2013) sugeriram que os compostos análogos sintetizados em seu trabalho 

operam por mecanismo distinto a ativação de VDR para a atividade antiproliferativa. 

Ressalta-se que os resultados deste estudo foram discretos. 

 Um dos mecanismos moleculares relacionados à VD e GBM apontados pelos 

trabalhos foi a regulação do ciclo celular. Supostamente, a VD induz a 

superexpressão de proteínas de parada do ciclo celular. O Calcitriol foi capaz de 

inibir a sobrevivência de T98G com o aumento de p57, p27 nuclear e p21, com um 

decréscimo nos níveis de ciclina D1 (SALOMO´N et al., 2014). Corroborando com 

estes achados, Ferronato et al., (2017) também alcançou os mesmos resultados. 

Aparentemente, este seria um dos mecanismos relacionados à parada do ciclo 

celular da VD em GBM. Outro mecanismo molecular demostrado por Ferronato et 

al., (2017) é a diminuição da fosforilação da proteína AKt em células T98G quando 

tratadas com o composto EM1. Desta maneira, não ocorre ativação da Ciclina D1 e 

progressão do ciclo da fase G1/S. O mecanismo de atenuação da via PI3K/Akt é 

concordante e complementar aos achados de Salomo´n et al., (2014). Em 

contraponto, na linhagem U251 os mecanismos das vias PI3K/Ak e superexpressão 

de proteínas supressoras tumorais não foram alterados (FERRONATO et al., 2017). 

A extrapolação desses dados ainda não é possível, pois somente dois dos artigos 

estudaram essas vias moleculares. Porém, esses achados são intrigantes e 

evidenciam que o mecanismo de parada do ciclo celular mediado por VD e análogos 

em GBM é um campo em potencial para futuros estudos e sugere um possível efeito 

dependente da linhagem celular.  

 Em pesquisa realizada por McConell et al., (2018) com a linhagem U87MG 

tratada com VD e TMZ combinados e VD somente, foi evidenciado uma significativa 

redução de espécies reativas de oxigênio (ROS), mas o mesmo não ocorreu com as 

células MU1454. Curiosamente, em células U87MG tratadas com VD e TMZ notou-

se aumento da atividade da enzima glutationa peroxidase, o mesmo observado com 

as células MU1454. A diminuição de ROS e aumento da glutationa peroxidase em 

U87MG já era esperada, uma vez que, a glutationa peroxidase atua no controle de 

superóxidos. Esses achados requerem mais estudos, para maiores esclarecimentos 

dos mecanismos de oxido-redução envolvidos. Os mecanismos moleculares 

relacionados à morte celular também foram estudados por alguns autores. Bak et al., 



(2016) demostraram que linhagem celular a C6 co-tratadas com VD e TMZ teriam 

como mecanismo de morte celular, hipoteticamente, a autofagia. No estudo foi 

demostrado o aumento das proteínas LC3 e conversão de LC3 I para LC3 II, 

marcadores de autofagia, evidenciando a ocorrência deste tipo de morte celular. 

Desta forma, a quimiossensibilidade do co-tratamento VD e TMZ teria por base o 

aumento da autofagia citotóxica. Em relação à extensão da apoptose, não houve 

significância estatística entre as células tratadas com TMZ e VD e aquelas tratadas 

apenas com TMZ, apesar dos níveis de caspase-3 ativa apresentar-se maior nestas 

células. Em trabalho realizado por Emanuelsson et al., (2018), não foi evidenciado 

indução de caspases por calcitriol, forma ativa de VD, tacalcitol e calcipotriol, 

análogos da VD, demostrando que a VD não induziu morte celular por apoptose. 

Embora Emanuelsson et al., (2018) corrobore com Bak et al., (2016), ressalta-se que 

outros mecanismos de morte celular não foram explorados pelo estudo. 

 

6 CONCLUSÃO 

  A VD e seus análogos possuem papel antiproliferativo e pode ser utilizada 

como adjuvante terapêutico, futuramente. O co-tratamento de VD e TMZ é um 

provável tratamento eficaz. Associação VD e GMB foi pouco explorada 

cientificamente nos últimos anos e os resultados ainda são inconsistentes. Mais 

estudos devem ser realizados para maior compreensão do papel da VD no processo 

de tumorigênese em GBM. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A família Passifloraceae compreende aproximadamente 18 gêneros e 630 

espécies, no entanto, no Brasil a exploração comercial destas espécies data dos 

últimos 30 anos, sendo uma alternativa viável aos cafeicultores por trazer retorno 

financeiro rápido praticamente o ano todo. Estima-se que a espécie Passiflora edulis 

corresponda a 95% dos pomares comerciais. Com base na importância econômica 

desta espécie, faz-se necessária a avaliação das características físicas de frutos de 

maracujazeiros. 

2 BASE TEÓRICA 

O maracujazeiro azedo é produzido em todas as regiões do país, sendo que o 

Brasil é o maior produtor de frutas tropicais do mundo (CAMPOS et al., 2013). Devido 

à sua rápida produção e alta aceitação no mercado, esta cultura tem despertado o 

interesse de produtores de frutos (COELHO et al., 2011), além de ser viável para a 

agricultura familiar pois apresenta retorno rápido praticamente o ano todo. 

O maracujá azedo é o responsável por todo cultivo comercial das espécies de 

Passiflora, em virtude do alto rendimento industrial e da qualidade dos frutos (BRAGA 

et al., 2017). Seus frutos podem ser destinados à indústria produtora de suco e ao 

consumo in natura, sendo que para o processamento de sucos os frutos precisam 

apresentar, dentre outras características, alto rendimento de polpa (KRAUSE et al., 
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2012). O suco possui alto valor nutricional, apresentando ampla gama de vitaminas 

(CAMPOS, 2013). 

Quando ocorre a produção de frutos para o mercado in natura, os frutos 

precisam apresentar casca grossa afim de serem resistentes ao transporte e 

armazenamento, no entanto, para fins industriais é preferível frutos com casca fina, 

buscando obter a cavidade interna completamente preenchida e consequentemente, 

maior rendimento de polpa (ABREU et al., 2009). 

De acordo com Coelho et al. (2011), a polpa dos frutos de maracujazeiro ocupa 

aproximadamente 33% do peso total dos frutos e a casca é responsável por 

aproximadamente 60% do peso total, sendo que a espessura da casca pode variar de 

acordo com fatores climáticos, com o tipo de solo, dentro de um mesmo pomar ou 

dentre diferentes regiões. 

Devido à grande variabilidade entre os pomares comerciais, se faz necessária 

a obtenção de cultivares comerciais que se adaptem às regiões produtoras 

(ZACCHEO et al., 2012). O melhoramento genético permite a identificação de 

genótipos com características desejáveis que sejam adaptados à essas regiões. Há 

diversos cultivares comerciais disponíveis no mercado, dentre eles os cultivares da 

série FB, como o FB200, da Flora Brasil (KRAUSE et al., 2012). 

Sabe-se que o maracujazeiro se desenvolve melhor em regiões com 

temperaturas médias de 20 a 30°C, além de precipitações bem distribuídas com 800 

a 1750mm (COSTA et al., 2009). De acordo com Cardoso et al. (2012), o sudoeste 

goiano apresenta temperatura média entre 19 e 22°C e é uma área propícia à 

agricultura, mesmo apresentando relevo irregular. 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a espessura de casca e o rendimento 

de polpa em frutos de maracujazeiro-azedo e do cultivar comercial FB 200 cultivados 

nas condições edafoclimáticas do sudoeste goiano. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

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, manualmente com 

o auxílio de tesoura de poda. O sorteio dos frutos foi realizado com auxílio do aplicativo 

para smartphone Número Aleatório. 

Os frutos foram submetidos às seguintes avaliações: Espessura da casca e 

rendimento de polpa, para tal, os frutos foram seccionados pela metade, e com auxílio 

de paquímetro digital foi obtida a espessura da casca, com valores expressos em mm. 

Posteriormente, foi realizada a retirada da mucilagem e das sementes, sendo 

transferidas para um béquer com capacidade para 1000 mL, para a quantificação do 

rendimento de polpa presente em cada 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 1,25 m para esquerda 

e 1,25 m para a direita com espaçamento entre plantas de 2,5 m, 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 

Para a característica espessura da casca, observa-se que os frutos do cultivar 

FB 200 apresentaram média superior (8,85 mm) quando comparados com os frutos 

do maracujazeiro azedo (7,67 mm). A Tabela 1 apresenta o resumo das análises de 

variância para as características espessura da casca e rendimento de polpa. Observa-

se para a característica espessura da casca que os cultivares diferem estatisticamente 

entre si à 5% de significância, indicando que a espessura da casca entre os cultivares 

é diferente. No entanto, para a característica rendimento de polpa, nota-se que os 

cultivares não diferiram estatisticamente entre si à 5% de probabilidade, indicando que 

os dois cultivares apresentam mesmo rendimento de polpa. 



 

Tabela 1. Resumo das análises de variância para as Espessura da casca (mm) e 
Rendimento de Polpa (%) dos frutos de Maracujazeiro Azedo e FB 200. Jataí – GO, 
2018. 
 

Fonte de Variação Quadrados médios 

GL Espessura da 
casca 

Rendimento de Polpa 

Tratamento 1 69,53* 8450NS 
Resíduo 179 7,72 2876 

CV (%)  33,62 54,83 

* Significativo à 5%; NS Não significativo à 5%. 
 

Braga et al. (2017) observaram que o valor médio para a espessura da casca 

de frutos do maracujazeiro-azedo no estado do Mato Grosso foi de 7,11 mm, inferior 

aos resultados obtidos neste trabalho. Da mesma forma, Krause et al. (2012), 

obtiveram frutos do cultivar FB 200 na mesma região, com espessura de casca de 7,0 

mm. Entretanto, para frutos do maracujazeiro-azedo, Campos et al. (2013), obtiveram 

espessura da casca de 8,65 mm no estado do Amapá. A casca mais grossa 

proporciona maior resistência ao transporte e armazenamento (ABREU et al., 2009), 

no entanto, frutos com casca mais fina apresentam alto rendimento de polpa 

(CHAGAS et al., 2016). 

No entanto, os frutos do cultivar FB 200 apresentaram rendimento de polpa 

significativamente igual aos frutos do maracujazeiro-azedo; 46,44 e 46,03%, 

respectivamente. Pereira et al. (2018), obtiveram rendimento de polpa de 40,57% para 

os frutos do FB200 e 31,90% para os frutos do maracujazeiro-azedo cultivados na 

região do sudoeste goiano, inferior ao rendimento encontrado neste trabalho. Braga 

et al. (2017) obtiveram rendimento de polpa de 51,35% em frutos de maracujazeiro 

azedo cultivados na região de Alta Floresta – MT, superior ao obtido no presente 

trabalho. 

Fatores como o clima, solo e adubação são limitantes para o sucesso desta 

cultura. O estado de Goiás apresenta estação chuvosa bem delimitada, topografia, 

solo e clima adequados, sendo propícia para a implantação da cultura. De acordo com 

Pereira et al. (2018), os frutos de maracujazeiro-azedo e do FB200 produzidos na 

região do Sudoeste goiano apresentam características exigidas tanto para o consumo 

in natura, quanto para a indústria de processamento. 

6 CONCLUSÕES 



Frutos do maracujazeiro-azedo e do cultivar FB 200 cultivados em Jataí-GO 

apresentam características desejáveis para a indústria de processamento de suco e 

consumo in natura. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O interesse por esta pesquisa surgiu a partir de discussões sobre temas ligados 

à inclusão e necessidades educativas especiais das pessoas com deficiência 

(SASSAKI, 2003), que foram realizadas na disciplina “Introdução à Educação 

Especial”, ofertada durante o primeiro semestre do ano de 2018, no programa de Pós-

graduação stricto sensu em Educação da Universidade Federal de Jataí (UFJ), Estado 

de Goiás.  

Dessa forma, nos propusemos a investigar a seguinte questão de pesquisa: 

como promover a inclusão das pessoas com deficiências múltiplas na sala de aula 

comum? 

Quanto à metodologia, optamos pela análise qualitativa de dados obtidos por 

pesquisa documental, como consulta à Lei Brasileira de Inclusão e outros documentos 

obtidos em sites oficiais, e bibliográfica, a partir de autores como Costa (2012), Godói 

(2006) e Nascimento (2011). 

Nossos objetivos giram em torno da apresentação de conceitos e 

características das deficiências múltiplas. Além disso, buscamos identificar e 

descrever a associação de categorias que caracterizam essas deficiências e apontar 

as necessidades educativas especiais das pessoas que as possuem, além das 

tecnologias assistivas como forma de incluí-las na sala de aula comum. 
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Com o desenvolvimento do estudo, pudemos perceber que, apesar de as 

deficiências múltiplas atrasarem o desenvolvimento global das pessoas, dificultando 

a autonomia e aprendizagem, a inclusão em salas de aula comum é possível mediante 

a interação entre familiares, professores, profissionais de apoio e profissionais da 

saúde e, principalmente, com o uso de tecnologias assistivas. 

 

2 BASE TEÓRICA 

Basicamente, utilizamos como referencial teórico do presente estudo os 

ensinamentos de Costa (2012), Godói (2006) e Nascimento (2011), além das 

diretrizes estabelecidas na Lei 13.146/2015 e documentos oficiais retirados de sites, 

como Ministério da Educação e Cultura e Federação Nacional das Apaes. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é apresentar conceitos e características das 

deficiências múltiplas e, com isso, contribuir com a produção de conhecimento sobre 

a inclusão das pessoas com necessidades educativas especiais na sala de aula 

comum; identificar e descrever quais são as deficiências múltiplas; apontar as 

necessidades educativas especiais das pessoas com deficiências múltiplas, os 

recursos didáticos e as tecnologias assistivas que podem ser utilizados como forma 

de incluí-las na sala de aula comum.  

 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa teve como norte a análise qualitativa, a qual, em conformidade com 

as abordagens de André e Lüdke (1986, p.11), “tem no ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”. 

Contemplou, também, análise de documentos e leis obtidas de sites oficiais, tal 

como a Lei Brasileira de Inclusão, com apoio no referencial de Piana (2009, p.122) ao 

destacar que “a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por ser fonte ‘rica 

e estável de dados’ não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da 

pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes”. 

A pesquisa bibliográfica também foi realizada, cujo embasamento se 

fundamentou em Severino (2007, p.123), ao dizer que “nas investigações 



bibliográficas o pesquisador parte das pesquisas já existentes para fundamentar seu 

trabalho”. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação contemporânea tem sustentado debates sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência enquanto sujeitos portadores de direitos, sobretudo no que 

tange ao acesso à sala de aula comum, independente do grau de comprometimento 

de autonomia ou do desenvolvimento global. 

Em conformidade com as diretrizes nacionais para a educação especial, 

partimos do pressuposto de que todas as pessoas são capazes de aprender, 

independente do grau de severidade da deficiência (COSTA, 2012).  

Assim, as pessoas com deficiência múltipla devem ser incluídas desde cedo 

em programas de creche e pré-escola que tenham por objetivo o desenvolvimento 

integral, o acesso à informação e ao conhecimento historicamente acumulado, 

dividindo essa tarefa com os pais e serviços da comunidade (GODÓI, 2006). 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) a deficiência 

múltipla é uma associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências 

primárias (intelectual/visual/auditiva/física) com comprometimento que acarretam 

atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa (MEC,1994). 

Os indivíduos com deficiências múltiplas possuem como características gerais 

um aprendizado mais lento e com tendência a esquecerem o que não praticam, por  

isso necessitam de alguém para mediar o contato com o meio que as cercam. Nos 

dizeres de Nascimento (2006, p.11), possuem “dificuldades nos gestos ou na 

comunicação; movimentos corporais involuntários; respostas mínimas a estímulos 

causados por barulhos, toques, entre outros”. 

Para a Federação Nacional das Apaes (FENAPAES), a deficiência múltipla se 

caracteriza pelas associações das seguintes categorias: deficiência física e psíquica; 

sensorial e psíquica; sensorial e física; física, psíquica e sensorial. Há, ainda, a 

surdocegueira, que embora se dê pela associação de duas deficiências sensoriais, 

compromete o desenvolvimento global e autonomia da pessoa. O indivíduo pode 

nascer com a deficiência múltipla ou adquiri-la, a exemplo da deficiência física e 

surdez ou deficiência visual, sendo que uma das causas mais comuns da 

multiplicidade de deficiência é a paralisia cerebral. 



Neste contexto, o trabalho desenvolvido na escola tem o papel de cuidar e 

educar. O educador precisa ficar atento às competências e experiências já vividas 

pelos alunos com deficiência múltipla e, além disso, deve atuar em conjunto com uma 

equipe transdisciplinar composta por professor especializado de apoio e profissionais 

de saúde (fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, etc.), para, após avaliação das 

necessidades educativas especiais do aluno, traçarem estratégias de adaptação 

curricular e recursos tecnológicos que favoreçam a comunicação e a aprendizagem.  

A respeito dos recursos tecnológicos, intitulados de tecnologia assistiva no 

artigo 3º, III, da Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146/2015, destacamos o seguinte:  

considera-se tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 
2015). 
 

 
Dessa forma, qualquer recurso, por mais simples que pareça, que auxilie na 

mobilidade, autonomia, independência e qualidade de vida da pessoa com deficiência 

múltipla, é considerado tecnologia assistiva. Neste sentido, a tecnologia assistiva pode 

ser desde um material pedagógico adaptado até um software leitor de tela para acesso 

ao computador. Outros equipamentos, como, por exemplo, de auxílio para visão e 

audição, controle do meio ambiente (controles remotos para acender e apagar luzes), 

adaptações de jogos e brincadeiras por acessibilidade ao computador, adequação 

postural, próteses, equipamentos de mobilidade alternativa, dentre outros, também 

são considerados tecnologias assistivas. Vejamos: 

                

   Figura 1: Acessibilidade ao computador                      Figura 2: Material pedagógico adaptado                       
   Fonte: Universidade Federal de São João del-Rei       Fonte: Rodrigues (2017). 
   (UFJS) (2011).                                                                                      
              

 



Em geral, as necessidades especiais das pessoas com deficiência múltipla são 

de ordem física, médica, emocional e educativa, sendo que as necessidades 

educativas, que compreendem o acesso, a permanência, a atenção para estímulos 

relevantes e o apoio diante das dificuldades na interpretação da informação, serão 

atendidas se houver o desenvolvimento em conjunto com as demais necessidades. 

   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível perceber, com apoio em Godói (2006), que os alunos com 

deficiência múltipla possuem várias potencialidades e necessidades concretas, além 

de apresentarem, algumas vezes, interesses inusitados e formas incomuns de agir, 

comunicar e expressar seus desejos e sentimentos. 

Portanto, concluímos que embora as deficiências múltiplas dificultem o 

desenvolvimento global das pessoas, a autonomia e aprendizagem delas, 

acreditamos que a inclusão em sala de aula comum só é possível mediante a 

interação entre a família, educadores e os demais profissionais de apoio, inclusive, os 

da saúde. 

Ademais, o uso de tecnologias assistivas torna-se indispensável, uma vez que 

são fundamentais para a adaptação dos currículos, criação de estímulos e 

desenvolvimento dos conteúdos a serem trabalhados. 
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CURVA DE EMBEBIÇÃO EM SEMENTES DE CÁRTAMO¹ 
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Mirelle Coelho4; SANTOS, Danyella Karoline Ferreira dos5; SILVA, Givanildo Zildo 

da6; MACHADO, Carla Gomes7 

 

Palavras-chave: Carthamus tinctorius L.. Fases da Germinação. Oleaginosa. 

Metodologia. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) pertencente à família Asteraceae, é uma 

planta anual, tem sua origem na Ásia, é uma oleaginosa, rústica, capaz de se adaptar 

a diversas situações tanto de altas até mesmo as mais baixas temperaturas, exceto 

geadas, e possui diversas maneiras de utilização, como, culinário, ornamental, 

farmacêutico, forrageiro e biodiesel (Ekin, 2005; Mudel et al., 2004). 

O cultivo do cártamo tem se destacado atualmente não apenas com a finalidade 

de produção de óleo para consumo humano, mas também como alternativa para a 

indústria (especialmente na fabricação de tintas, esmaltes e sabões) e na produção 

de biodiesel. Essa planta é conhecida por diferentes nomes, dependendo da região, 

como, açafroa, açafrão-bastardo, açafrão-dos-pobres ou sultana (Blanco, 2018). 

Segundo o mesmo autor, as plantas de cártamo possuem rusticidade e também 

tolerância à seca, às altas temperaturas e aos ventos fortes. Sua capacidade de 

adaptação a diferentes condições de solo e clima também merece destaque. 

Multiplica-se a partir de sementes e seu cultivo em larga escala é feito em sulcos, 

geralmente no espaçamento de 70 a 90 cm. 

A qualidade da semente na produção agrícola é um dos principais fatores a ser 

considerado na implantação da cultura, havendo consenso sobre a importância da 



germinação, do vigor das sementes e da necessidade de avaliá-los. Segundo Marcos 

Filho (2015) e Carvalho e Nakagawa (2012), a germinação das sementes inicia-se 

com a embebição, que é o mecanismo de absorção de água. É, ainda, um fenômeno 

biológico que pode ser definido como a retomada do crescimento do embrião, com 

subsequente rompimento do tegumento pela radícula e posterior desenvolvimento da 

raiz principal. Completando assim o padrão trifásico de germinação. Isso foi verificado 

também em vários trabalhos como sementes de camu-camu por Andrade et al. (2006), 

assim como sementes de pinhão-manso por Pimenta et al. (2014). 

 

2 BASE TEÓRICA 

Dentre os fatores que afetam a germinação de sementes, a umidade é um dos 

mais importantes, pois é com a absorção de água que se inicia o processo germinativo 

(Borges; Rena, 1993).  

A absorção de água pelas sementes obedece a um padrão trifásico. A fase I é 

denominada embebição, é consequência do potencial matricial e, portanto, trata-se 

de um processo físico, ocorrendo independentemente da viabilidade ou dormência, 

desde que não seja uma dormência tegumentar que cause impedimento de entrada 

de água. A fase II, denominada de estacionária, ocorre em função do balanço entre o 

potencial osmótico e o potencial de pressão. Nesta fase, a semente absorve água 

lentamente e o eixo embrionário ainda não consegue crescer. A fase III caracteriza-

se pela retomada de absorção de água, culminando com a emissão da raiz primária 

(Bewley; Black, 1994). 

A entrada de água na semente é controlada pela permeabilidade do tegumento, 

pela disponibilidade de água e pela composição química das reservas da semente. 

Sob condições ótimas de suprimento, a absorção pela semente apresenta três fases 

distintas (Figura 1): 

 



 

Figura 1 - Padrão trifásico de absorção de água em sementes. 
Fonte: (Bewley; Black, 1994). 

 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho foi realizado com objetivo de determinar as fases da 

germinação e assim estabelecer a curva de embebição para sementes de cártamo. 

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes da Universidade Federal 

de Goiás, Regional Jataí, Campus Jatobá. 

Foram utilizados três lotes caracterizados quanto ao grau de umidade pelo 

método da estufa a 105 ± 3 ºC, massa de mil sementes com 8 repetições de 100 

sementes de acordo com a RAS (Brasil, 2009) e porcentagem de germinação, sendo 

todas essas acima de 85%, valor padrão mínimo para comercialização de grandes 

culturas (Brasil, 2008). 

Após esses procedimentos as sementes foram acondicionadas em geladeira 

(10 ºC) até o momento da realização do teste.  

Foram contabilizadas quatro repetições de 50 sementes por lote, 

posteriormente colocadas em copos plásticos contendo 150 ml de água destilada. 

Após 10 minutos as mesmas foram retiradas da água, secadas e pesadas. Esse 



procedimento se repetiu por duas horas e meia, seguindo-se de pesagens a cada 30 

minutos por três horas, após adotou-se pesagens a cada hora pelo período de quatro 

horas, após esses períodos foram aumentados às pesagens para uma hora e meia 

no período de sete horas e meia, por último, adotou-se pesagens a cada duas horas 

em um período de oito horas, totalizando 25 horas de acompanhamento da embebição 

das sementes de cártamo.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Observou-se que o cártamo obedeceu o padrão trifásico de absorção de água, 

tendo sua fase I completa após 3 horas de teste, fase II entre três e 19 horas e fase 

III após 25 horas, como pode-se observar (Figura 2). 

 

Figura 2 - Padrão trifásico de absorção de água em sementes de cártamo. 
Fonte: (Gama & Lima e Silva, 2018). 
 

A primeira fase ocorre de forma rápida, devido à diferença de potencial de água, 

entre a semente e o substrato, já a segunda fase da germinação é caracterizada por 

redução drástica na velocidade de absorção, marcada pela reativação do 

metabolismo, com aumento da difusão de solutos para regiões de marcante 

metabolismo, principalmente, na região do embrião. A fase III inicia-se com a emissão 

da raiz primária; essa fase só ocorre em sementes não dormentes. Essas três fases 

originam a curva de absorção de água pela semente (Marcos Filho, 2005; Bewley; 

Black, 1994). Ressaltando que até a fase II as sementes ainda são tolerantes a 

dessecação e quanto mais próxima da terceira fase mais intolerantes elas se tornam, 

Fase II Fase IIIFase I



sendo que quando chegar à fase III, propriamente dita, são completamente 

intolerantes, podendo provocar a morte da mesma se submetida a condições de 

dessecação.  

O teste se completou com a emissão da radícula, após 25 horas do seu início, 

diferente de outras oleaginosas como pinhão-manso (Evencio, et.al., 2011), onde a 

emissão da radícula pôde ser observada após 60 horas de duração do teste. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível observar a curva de absorção de água das sementes de cártamo, 

obedecendo o padrão trifásico, após 25 horas de teste, com mudança entre as fases 

I e II após 3 horas, atingindo a fase III com 19 horas. 

O conhecimento do padrão trifásico permite determinar o tempo de imersão 

para tratamentos pré-germinativos ou testes com embebição das sementes, como a 

condutividade elétrica. 
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DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO MILHO EM CONSORCIO COM 

BRAQUIÁRIA NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA 1 
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Palavras-chave: Zea mays, Urochloa ruziziensis, forrageira, produtividade. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A consorciação entre culturas anuais e forrageiras tropicais tais como as 

braquiárias, tem surgido como sistema de produção alternativo para a recuperação 

de áreas degradadas, bem como, para a formação de palhada para o sistema de 

plantio direto (GIMENES et al., 2008).  

O cultivo de milho (Zea mays) com braquiária (Urochloa ruziziensis) é uma 

opção para a composição desse sistema (GARCIA et al., 2015). Isso porque o milho 

se destaca no contexto da integração lavoura-pecuária (ILP) devido às inúmeras 

aplicações que esse cereal tem dentro da propriedade agrícola quer seja na 

alimentação animal, na alimentação humana ou na geração de receita mediante a 

comercialização da produção excedente (ALVARENGA et al., 2006).  

Já a forrageira pode ter dupla finalidade, servindo tanto como alimento para a 

exploração pecuária quanto para formação de palhada no sistema plantio direto 

(CRUSCIOL; BORGHI, 2007), uma vez  que é muito importante pois protege o solo 

da radiação solar, dissipa a energia de impacto das gotas de chuva, reduz a 

evaporação de água e aumenta a eficiência da ciclagem dos nutrientes (MATEUS et 

al., 2004) além de suprimir plantas daninhas de difícil controle, reduzindo ao longo 

do tempo a infestação (SEVERINO et al., 2006). 

O conhecimento do comportamento dessas espécies na competição por 

água, luz e nutrientes torna-se de grande importância para o êxito da produtividade 

satisfatória de grãos e da formação da forrageira (PARIZ et al., 2011), assim como 
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deve-se levar em consideração as especificidades do local de cultivo, como o solo e 

o clima (JAKELAITIS et al., 2005). 

 

2 BASE TEÓRICA  

A integração lavoura-pecuária é a diversificação, rotação, consorciação ou 

sucessão das atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural de forma 

harmônica, constituindo um mesmo sistema, de tal maneira que há benefícios para 

ambas (ALVARENGA et al., 2006). O consórcio pode proporcionar o aumento da 

quantidade de palha, visando a melhor cobertura do solo para a realização da 

semeadura direta e muitas vezes o aumento de produtividade na cultura sequente 

(CHIODEROLI et al., 2010). 

Os resultados de pesquisas envolvendo o cultivo consorciado de milho com 

braquiária demonstram a viabilidade deste sistema de produção (CRUSCIOL e 

BORGHI, 2007). A cultura do milho possui características favoráveis para o cultivo 

consorciado, como alto porte das plantas e altura de inserção das espigas, 

permitindo que a colheita ocorra sem interferência das plantas forrageiras 

(ALVARENGA et al., 2006).  

Espécies dos gêneros Urochloa, por possuírem sistema radicular vigoroso e 

profundo, apresentam elevada tolerância à deficiência hídrica e absorção de 

nutrientes em camadas mais profundas do solo, sobressaindo-se em condições 

ambientais desfavoráveis para a maioria das culturas produtoras de grãos e das 

espécies utilizadas para cobertura do solo (BARDUCCI et al., 2009). A Urochloa 

ruziziensis é amplamente usada em sistemas de consorciação, pois cresce em 

vários tipos de solos, desde os arenosos até os argilosos (VILELA, 2007). 

A associação de milho com braquiária permite a manutenção do milho como 

cultura de rendimento econômico e da braquiária com a produção de palha para 

cobertura do solo, principalmente no período entre a colheita do milho e a 

dessecação que antecede a semeadura da cultura seguinte, em geral a soja 

(CECCON, 2007). 

Embora muitos estudos comprovem a eficiência dos sistemas de integração 

lavoura pecuária, as pesquisas ainda são escassas, e existem poucos resultados na 

literatura sobre crescimento das plantas cultivadas para produção de grãos e 

forrageiras de modo satisfatório nos diferentes sistemas de consorciação 

predominantemente utilizados (VOLPE et al., 2008). 



 

3 OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o desenvolvimento da cultura do milho 

consorciada com braquiária (Urochloa ruziziensis) em sistema de Integração 

Lavoura-Pecuária.  

                                                

4 METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Federal de 

Jataí – Goiás. O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho 

distroférrico de textura argilosa (EMBRAPA, 2006). Adotou-se o cultivo de milho de 

safra no período 2017/2018 com o milho hibrido DKB 290 PRO3, semeado 

mecanicamente em linha no dia 17 de novembro de 2017 com espaçamento de 0,45 

m, com população média de 60.000 plantas por hectare. Foi realizada adubação de 

semeadura no milho (400 kg ha-1 do formulado 08-20-18 + micronutrientes). 

A semeadura da forrageira foi realizada a lanço, anteriormente à do milho, no 

dia 15 de novembro de 2017 com 500 pontos de valor cultural por hectare. Para 

manutenção das culturas foi realizada adubação de cobertura com 250 kg ha-1 de 

Ureia.  

Foram necessárias duas aplicações de inseticidas para controle de pragas 

mediante uma aplicação de Lanatte no dia 13 e outra aplicação de Imunit no dia 21 

de dezembro de 2017, juntamente com uma aplicação de fungicida Abacus para 

controle de doenças.   

O experimento foi instalado em delineamento de blocos casualizados com 

quatro repetições e oito tratamentos, em parcelas de 3x6 m. Os tratamentos são 

constituídos pelos períodos crescentes de convivência correspondentes a 0, 10, 20, 

30, 40, 60, 80 e 120 dias.  

Ao final do experimento foram colhidas ao acaso manualmente para avaliação 

de componentes de produção como número de fileira por espiga, número de grãos 

por fileira, comprimento da espiga, diâmetro da espiga e produtividade de grãos. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 



Os componentes de produção do milho (número de fileira por espiga, número 

de grão por fileira, comprimento da espiga, diâmetro da espiga e produtividade de 

grãos) não diferiram estatisticamente entre si pelo consórcio (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Componentes produtivos do milho consorciado com braquiária (Urochloa 

ruziziensis). NFE: Número de fileiras por espiga; NGF: Número de grão por fileira; 

CE: Comprimento da espiga; DE: Diametro da espiga; PROD: Produtividade 

 

Tratamentos 

Variáveis 

NFE NGF CE 

(cm) 

DE  

(cm) 

PROD. 

(Kgha-1) 

0 13,87 a 34,40 a 15,59 a 4,75 a 8297,95 a 

10 13,87 a 35,12 a 15,64 a 4,71 a 8113,97 a 

20 14,06 a 34,59 a 15,04 a 4,76 a 8226,92 a 

30 13,68 a 36,28 a 16,21 a 4,78 a 8783,05 a 

40 13,87 a 34,75 a 15,78 a 4,75 a 7926,47 a 

60 13,31 a 35,87 a 16,00 a 4,71 a 8445,00 a 

80 13,68 a 36,21 a 16,03 a 4,70 a 7266,75 a 

120 14,18 a 34,21 a 15,43 a 4,70 a 8177,35 a 

F Trat 0,76NS 0,48NS 0,67NS 0,68NS 1,38NS 

C v 4,42 6,79 5,82 1,51 9,16 

NS – Não significativo; Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os dados de produtividade de grãos deste experimento (tabela 1), corroboram 

com o de Crusciol et al. (2007) e de Kluthcouski et al. (2000) que observaram não 

haver redução significativa da produtividade do milho consorciado, quando adotaram 

Urochloa ruziziensis, em relação às modalidades de cultivo solteiro.  

As boas condições edafoclimáticas, aliadas à escolha do material, ao manejo 

de adubação e fitossanidade e às características locais como a ótima textura do 

solo, são fatores que explicam os resultados acima descritos (CECCON, 2015) 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença de Urochloa ruziziensis consorciada com milho, não interfere de 

maneira significativa nos componentes de produção como número de fileira por 



espiga, número de grão por fileira, comprimento da espiga, diâmetro da espiga e 

produtividade de grãos. 
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Palavras-chave: Brassica napus L. Oleaginosa. Produção de óleo. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A canola (Brassica napus L. var. oleifera), pertencente à família Brassicaceae, 

apresenta elevado teor de óleo em seus grãos (de 36% a 42%) e alta concentração 

de proteína no farelo (36% a 38%), sendo uma das principais culturas oleaginosas, 

juntamente com a soja, em nível mundial (CASTRO et al., 2010). 

Oriunda de melhoramento genético da colza, o óleo do grão de canola possui 

menores teores de glucosinolatos e ácido erúcico, e essa propriedade a torna uma 

potencial fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel. Porém, o seu 

principal destino atualmente, é a produção de óleo para o consumo humano, 

considerado um dos mais saudáveis, pois possui elevada quantidade de Ômega-3, 

vitamina E, gorduras monoinsaturadas e o menor teor de gordura saturada de todos 

os óleos vegetais (EMBRAPA, 2017), como óleos de girassol, milho e soja. 

Diante de uma demanda de produção cada vez maior, estimula-se cada vez 

mais à pesquisa sobre essa cultura, tanto na iniciativa privada como em instituições 

públicas (CONAB, 2010). Principalmente vislumbrado pelo aumento do consumo de 

biodiesel, fazendo com que o processo de exploração dessa cultura seja rentável e 

sustentável, através da agregação de valor. 
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2 BASE TEÓRICA 

A história sugere que a colza já era cultivada na Índia em 2.000 a.C., o óleo 

utilizado pelas civilizações orientais e do mediterrâneo em lamparinas na fabricação 

de sabões no século 14 (DIAS,1992). No entanto, por possuir grandes quantidades 

de ácido erúcico, foi proibido seu consumo em 1956. No início da década de 1970, 

melhoristas desenvolveram variedades de colza de baixo teor de ácido erúcico (Low 

Erucic Acid Rapessed - LEAR) que também apresentavam baixo teor de 

glucosinolato (USDA, 2017). 

Em 1978, essas variedades foram registradas com o nome de "canola" por 

razões de marketing, e adotado como um termo internacional a partir do ano de 

1979 que deriva de “CANadian Oil Low Acid” por possuir teores inferiores a 2% de 

ácido erúcico e máximo de 30 μmol g-1 de glucosinolatos. Em 1985 a agência 

pública dos EUA concedeu ao óleo de canola, o status de alimento seguro para o 

consumo humano. (CANOLA COUNCIL OF CANADA, 2010). 

Trata-se de uma planta anual, herbácea, com ciclo curto caracterizado em 

regiões do cerrado, e ciclo relativamente longo para a região sul do Brasil. 

Destacando-se como a terceira oleaginosa mais produzida no mundo de acordo com 

Estevez (2012), possuindo em torno de 34 a 40% de óleo nos grãos (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2012). 

Após a extração do óleo do grão, o farelo vem sendo utilizado na alimentação 

animal, contendo alto teor de proteína e quantidades equilibradas de aminoácidos. 

Contudo, o que vem alavancando a produção de canola no Brasil é a demanda 

crescente por biocombustíveis limpos, pois ao estudar o comportamento de óleos 

vegetais sobre algumas propriedades do biodiesel de soja, algodão e canola são 

semelhantes (AYTON, 2014). 

No Brasil é cultivada a canola de primavera, porém seu cultivo tardio no 

inverno contribui para otimizar a utilização dos recursos agrícolas criando-se mais 

uma oportunidade de renda para os agricultores (MELGAREJO et al., 2014). O 

cultivo da canola vem se expandido principalmente nos Estados do Rio Grande do 

Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais, em razão do interesse de indústrias e 

cooperativas pelo beneficiamento de seu óleo (TOMM, 2006). 

Em Goiás, o cultivo comercial teve início no ano de 2004, motivado pelos 

rendimentos de grãos de 2.100 e 2.400 kg/ha obtidos nos testes realizados, em 

2003, em cinco municípios. No sudoeste de Goiás, a cultura constitui alternativa 



para diversificação e geração de renda no período de segunda safra, também 

chamada "safrinha" (EMBRAPA, 2017). 

Com o estímulo adicional do Programa Nacional de Produção de Biodiesel 

(PNPB) instituído pelo Governo Federal em 2004, que visa à implementação de 

forma sustentável, tanto técnica, como econômica, da produção e uso do biodiesel 

com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, a canola representa 

uma atraente opção de renda para o agricultor (BRASIL, 2005).  

 

3 OBJETIVOS 

Tendo em vista a importância da cultura da canola e seu potencial, a busca 

de genótipos adaptados aos mais diversos ambientes do Brasil se torna uma 

necessidade para o incremento da produtividade da cultura, assim objetiva-se 

avaliar o teor de óleo em grãos de cinco híbridos de canola produzidos em Jataí – 

Goiás. 

 

4 METODOLOGIA 

O material híbrido de canola (Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 571CL, 

Hyola 575CL) 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 em temperatura controlada a 10 ºC para 

serem utilizados no presente experimento. 

O teor de óleo das sementes foi determinado no Laboratório de Nutrição 

Animal da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Para tal, as amostras 

foram coletadas aleatoriamente de toda a massa de grãos de cada híbrido e 

procedeu-se à maceração das sementes com casca. Posteriormente o farelo das 

sementes foi embalado em cartuchos de papel, na quantidade de 2 g por cartucho, 

pesadas numa balança analítica (0,0001 g), devidamente identificadas.  

Na extração foi adotada a metodologia de Zenebon et al. (2005), utilizando o 

sistema soxhlet e o solvente extrator éter de petróleo, com tempo de extração de 4 

h. Após a extração os cartuchos foram mantidos em estufa a 60 ºC por 24 h para 

completa evaporação do éter de petróleo, e assim obteve-se a massa de lipídios. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 

cinco tratamentos (Hyola 50; Hyola 61; Hyola 433; Hyola 571CL e Hyola 575CL) e 



duas repetições. Para verificar a diferença estatística entre os híbridos, utilizou-se o 

teste F e posteriormente os valores foram submetidos à comparação de médias, 

através do Teste de Tukey, sendo realizadas com auxílio do pacote estatístico 

AgroEstat (BARBOSA & MALDONADO, 2011), a um nível de significância de 5%. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ocorreu diferença significativa (P<0,05) para o teor de óleo nos grãos dos 

diferente híbridos avaliados. O teor médio de óleo obtido neste experimento foi de 

29,74%, valor médio abaixo do esperado no Brasil, de 35% a 48% de óleo, segundo 

Tomm et al. (2009). O valor máximo obtido para esta variável foi de 32,06% para o 

híbrido Hyola 433 e mínimo de 23,7% no híbrido Hyola 575CL (Tabela 1). 

Tabela 1. Teor de óleo (%) em grãos de cinco híbridos de canola. 

CV (%): Coeficiente de Variação. DMS: desvio mínimo significativo. Médias seguidas de mesma letra 
na coluna não se diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Na canola, cada componente do rendimento é influenciado pelo ambiente e 

pelas práticas agronômicas adotadas. Por isso, fatores como umidade, temperatura, 

fertilidade, textura e estrutura do solo, época de semeadura, densidade e adubação 

são geralmente os responsáveis por perdas no rendimento de grãos (CANOLA 

COUNCIL OF CANADA, 2010), e consequentemente na massa de grãos, conteúdo 

de óleo e rendimento final. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os grãos dos híbridos de canola cultivados em Jataí – GO tem teor de óleo 

abaixo da média nacional. No entanto, para incrementar o rendimento de grãos, se 

torna necessário identificar práticas de manejo com intuito de promover o 

aproveitamento do potencial genético desses híbridos aderindo a uma combinação 

entre a morfologia da cultura e a distribuição dos elementos climáticos na região de 

produção, o que poderá determinar o sucesso ou não na composição do teor de óleo 

dos grãos.  

Híbridos Teor de Óleo (%) 

Hyola 433 32,06 a 
Hyola 571CL 31,55 a 
Hyola 50 30,92 a  
Hyola 61 30,24 a  
Hyola 575CL 23,97 b 

DMS (5%)  3,12 
CV (%) 2,61 
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1 JUSTIFICATIVA 

Lasers de baixa potência (LBP) emitem radiações não ionizantes com potencial 

fotobiomodulador, sendo então largamente utilizados em protocolos terapêuticos para 

o tratamento da dor, cicatrização de feridas e várias enfermidades em diferentes 

espécies (TRAJANO et al., 2018). 

Apesar das aplicações clínicas, sua utilização na espécie equina ainda não é 

padronizada, de modo que seu uso é em grande parte baseado em experiência 

prática. Isso justifica estudos que visam identificar e descrever os melhores 

parâmetros de irradiação do laser. Visto que a eficácia das terapias baseadas na LBP 

depende da escolha correta desses parâmetros devido aos efeitos terapêuticos 

bifásicos já relatados (PANDESHWAR et al., 2016). 

 

2 BASE TEÓRICA 

A palavra LASER é um acrônimo de “Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation” (Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação). É uma 

forma de radiação eletromagnética que surgiu de pesquisas de Einteis em 1917. A 

LBP, se refere ao uso do laser vermelho ou próximo ao infravermelho, com potência 

variando entre 1 e 500mW e comprimentos de onda de 600 a 1.100nm (HECKLER et 

al., 2014).  

 



A propriedade da luz monocromática em influenciar a função biológica das 

células em cultura tem sido denominada de fotobiomodulação (PEAT et al., 2017). 

Pesquisas já demonstraram que a irradiação com LBP in vitro pode influenciar a 

proliferação e a viabilidade em uma ampla gama de espécies e tipos celulares 

(BARBOZA et al., 2014; ESMAEELINEJAD et al., 2014; ZACCARA et al., 2015). 

Entretanto, já se sabe, que o comprimento de onda gera um efeito dose-dependente, 

e acredita-se que respostas benéficas ocorram dentro de uma faixa específica de 

densidade de energia aplicada (PEAT et al., 2017). 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivou-se avaliar os efeitos, de uma e duas aplicações, do laser de baixa 

potência quanto a viabilidade e proliferação celular pelo método de Azul de Trypan. 

Utilizando a densidade de energia de 10J, com 830 nm de comprimento de onda e 

40mW de potência em cultura celular de fibroblasto equino de origem cutânea. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram utilizados fibroblastos em cultivo primário extraídas do tecido cutâneo 

de equinos. As células estavam armazenadas em nitrogênio líquido à -196°C. Depois 

de descongeladas, foram cultivadas em estufa úmida (37ºC e 5% CO2) em garrafas 

de cultivo celular de 25cm² com meio completo, constituído de DMEN (Dulbecco’s 

Moldifield Eagle Medium – high glucose - SIGMA®), enriquecido com 20% de Soro 

Fetal Bovino (GIBCOTM - Invitrogen Corporation, Grand Island, USA), e 1% de 

solução de antibiótico e antimicótico (penicilina/estreptomicina e anfotericina B - 

SIGMA®).  

As trocas de meio eram realizadas a cada 72 horas, até a cultura atingir 80-

95% de sub-confluência, momento esse que era realizada a repicagem, ou sub-cultivo 

das garrafas. As garrafas em sub-confuência na quarta passagem, foram tripsinizadas 

e submetidas ao teste de quantificação e viabilidade celular, antes de serem 

transferidas para placas de e cultivo de 24 poços, com densidade de 3x104 células 

viáveis por poço. 

Para a irradiação das células com o laser, as placas a serem irradiadas foram 

organizadas em pares, nomeadas placa A e placa B, cada uma destinada para 

analisar as respostas de um dos momentos de irradiação (uma ou duas irradiações) 

a que os grupos foram submetidos. A placa A recebeu irradiação apenas às 24 horas 



do plaqueamento, e a placa B foi exposta a irradiações às 24 e 48 horas do 

plaqueamento. A densidade de energia estabelecida para irradiação foi de 10J/cm². 

Utilizando um aparelho Physiolux Dual (Bioset – São Paulo), fabricado com diodo 

semicondutor de Arseneto de Gálio e Alumínio (AlGaAl). 

 Após 24h da irradiação as células foram tripsinizadas. A fim de se quantificar e 

averiguar a viabilidade das células, era acrescido a solução celular a mesma 

quantidade (1:1) de corante Azul de Tripan (Sigma Aldrich®). As células viáveis são 

impermeáveis a esse corante, enquanto que as células não viáveis apresentam 

permeabilidade a ele, e exibem coloração azul após tratamento. Foi realizada então a 

contagem direta das células em Câmara de Neubauer por meio de microscópio 

biológico binocular com aumento de 40X. A concentração celular foi estabelecida 

conforme a formula: (nº total de células contadas/ quadrantes analisados) x 2 x 10.000. 

E para o cálculo da viabilidade celular (%): [nº de células viáveis / (nº céluas viáveis + 

nº células coradas)] x 100. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trabalhou-se com os resultados das análises de viabilidade e proliferação 

celular pelo teste de azul de Trypan. As análises foram feitas em uma replicata, de um 

total planejado de uma triplicata. 

Quanto a viabilidade celular, pelo teste ANOVA, não foi observado diferenças 

significativas entre os grupos. Entretanto, notou-se um aumento numérico de 1,8% e 

4,6% nos grupos tratados com uma e duas irradiações de 10J respectivamente, em 

relação a seu controle correspondente (Figura 1). 

O resultado obtido da análise de viabilidade celular, mostrou que o grupo 

testado apresentou analogia estatística com o controle. Indicando que a exposição da 

cultura de fibroblastos ao laser AsGaAl com comprimento de onda de 830 nm na 

densidade de energia de 10 J/cm², não afetou de forma negativa a viabilidade. 

Demonstrando que nos parâmetros testados, o laser foi capaz de manter o padrão de 

viabilidade, sem causar danos às células testadas. 



 

Figura 1 - Média e erro padrão das da viabilidade celular de fibroblastos equinos tratados com laser 
de Arseneto de Gálio e Alumínio (830nm) e dos controles em diferentes momentos, 
utilizando o método de Azul de Trypan, comparados por ANOVA (p≤0,05). 

Fonte: Autoria própria. 
 

A manutenção da viabilidade celular em culturas irradiadas com laser, também 

foi conservada sem alterações significativas em comparação com o grupo não 

irradiado no trabalho de Zhu et al. (2015), onde testaram os efeitos da irradiação com 

laser infravermelho a 595nm de comprimento de onda, e os mesmos parâmetros de 

potência e densidade de energia aqui estudados (40 mW e 10 J/cm²), em cultura de 

fibroblastos humanos extraídos de queloides. 

Alguns autores relataram um aumento no percentual de viabilidade em culturas 

celulares, em resposta a laserterapia (ESMAEELINEJAD et al., 2014; SOARES et al., 

2015). E em contraste George et al. (2018) descreveu um decréscimo na viabilidade 

de fibroblastos humanos de origem adiposa tratados com laser em diferentes 

densidades de energia, a 825 nm. 

Com relação a proliferação celular, diferentemente dos resultados encontrados 

diversos autores relatam um efeito positivo da LBP sobre a proliferação em diferentes 

cultivos celulares (GINANI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2016; REN et al., 2016). 

Apesar de se constatar um aumento de 30% no número de células, no grupo tratado 

com duas irradiações em relação a seu respectivo controle, esse aumento não 

expressou relevância estatística (Figura 2). 

Pôde-se observar uma diferença estatística entre esse mesmo grupo e o 

controle 24h (ANOVA p≤0,05), entretanto esse aumento no número de células é 

esperado devido sua multiplicação natural dentro de 72h de cultivo. 
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Figura 2 -  Média das da viabilidade celular de fibroblastos equinos tratados com laser de 
Arseneto de Gálio e Alumínio (830nm) e dos controles em diferentes momentos, 
contados em câmara de Neubauer, comparados por ANOVA (p≤0,05). 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A LBP, nos parâmetros testados, não gerou efeitos deletérios sobre a 

viabilidade e proliferação celular em fibroblastos equinos de origem cutânea. Apesar 

dos resultados não mostrarem diferenças significativas, pode-se observar proliferação 

e viabilidade das células numericamente superiores quando da aplicação de duas 

irradiações intervaladas em 24h. 

Embora o comportamento in vivo de fibroblastos equinos tratados com LBP 

ainda deva ser estudada, a fotobiomodulação para aumentar a proliferação celular 

pode se tornar uma técnica clinicamente útil no tratamento de feridas nessa espécie. 
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Síntese, caracterização e avaliação da atividade biológica de uma hidrazona e 

seu complexo com Níquel em Escherichia coli e Staphylococcus aureus1 
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Palavras-chave: Difração de Raios X. Hidrazona. Complexos metálicos. Bactericida. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescente aumento da resistência de microrganismos aos fármacos 

disponíveis no mercado, principalmente em ambiente hospitalar, tem se tornado uma 

preocupação de saúde pública. A partir deste cenário, pesquisadores têm concentrado 

esforços na descoberta de novos fármacos antimicrobianos para aumentar as 

possibilidades terapêuticas, principalmente contra microrganismos multirresistentes 

(BRASIL, 2017; WHO, 2018).  

Compostos pertencentes à classe das hidrazonas, estão sendo amplamente 

pesquisados e surgem como candidatos a fármacos com potencial comercial, por ter 

um custo baixo para sua obtenção e por apresentarem atividades biológicas com 

diversas funções que incluem propriedades antibacteriana, antitumorais, 

antimaláricas, antifúngica, entre outras (NAVARRO et al., 2011; PARRILHA, 2012).  

 

2 BASE TEÓRICA 

O desenvolvimento de antibióticos proporcionou grandes melhorias para a 

saúde pública. No entanto, observou-se que as bactérias foram se tornando 

resistentes aos tratamentos realizados com estes medicamentos. Este problema foi 

amenizado durante algumas décadas, devido a constante introdução de novos 

antibióticos. Entretanto, o aumento do número de microrganismos resistentes tem sido 

maior que a introdução de novas alternativas terapêuticas (MARTINEZ, 2014). 

Diversas classes de compostos orgânicos despertam o interesse de 

pesquisadores devido à versatilidade de suas estruturas moleculares e seus efeitos 

biológicos alcançados. Os compostos pertencentes à classe das hidrazonas, vêm 
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ganhado destaque, pois apresentam um amplo perfil farmacológico cujas 

propriedades têm sido extensivamente estudadas na química medicinal, em razão de 

sua capacidade quelante e do papel da coordenação no seu mecanismo bioquímico 

de ação (BERALDO, 2004). 

  

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo geral a síntese, caracterização estrutural 

por difração de raios X em monocristal e avaliação do potencial biológico de moléculas 

da classe hidrazona isoladamente e complexada com Níquel. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 Síntese e caracterização do ligante e seu complexo metálico 

 Os compostos foram sintetizados no laboratório de desenvolvimento de novos 

fármacos na Universidade Federal de Jataí. A síntese foi realizada por meio de uma 

reação de condensação, onde a solução formada foi aquecida em refluxo e deixada 

para evaporação lenta à temperatura ambiente, para a obtenção dos cristais, que 

foram caracterizados estruturalmente através da difração de raios X. 

 

4.2 Avaliação da atividade antimicrobiana em E. coli e S. aureus 

Foram utilizadas as cepas de Escherichia coli (ATCC 35218) e Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923). Os complexos foram dissolvidos em Dimetilsulfóxido (DMSO), 

em concentração de 20 mg/mL.  

Os testes de avaliação da atividade antibacteriana foram realizados de forma 

quantitativa pela determinação da concentração inibitória mínima (MIC – inibição de 

100% do crescimento) através do método de microdiluição seriada em placas de 96 

poços, segundo o protocolo M7-A6 da Clinical and Laboratory Standarts Institute 

(CLSI, 2003). 

Os testes foram realizados em triplicata e repetido por três vezes em dias 

diferentes. Os complexos foram diluídos em caldo Mueller-Hington, na proporção de 

1:10 na primeira coluna da placa. Posteriormente, executou-se a adição de 100 μL de 

meio de cultivo puro para os poços, exceto na primeira coluna e fez-se a diluição 

seriada dos compostos na proporção de 1:2, perfazendo uma série de microdiluições 

em 12 concentrações (1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,3; 15,6; 7,81; 3,91; 1,95; 0,98; 

0,49 μg/ml). Após a microdiluição seriada adicionou-se 100 μL suspensão bacteriana 



em todos os poços, previamente ajustada. Foram executados seis controles positivos 

(meio de cultivo mais micro-organismo 1:1) e seis controles negativos (somente meio 

de cultivo). A placa foi então incubada em estufa a 37°C. As leituras para a 

determinação das MICs dos compostos foram realizadas após 24h, 48h, 72h e 96h 

horas de incubação a 37ºC, feitas em leitor de Elisa a 630 nm. Os valores finais da 

MIC foram determinados com a média dos três experimentos realizados em triplicata. 

Após a determinação da MIC foi realizada a determinação da concentração 

bactericida mínima (CBM) para os compostos que inibiram 100% do crescimento 

bacteriano. Foi retirada uma alíquota de 5 μL do poço com a menor concentração sem 

crescimento visível para E. coli e S. aureus, e adicionada em ágar MacConkey e ágar 

Manitol, respectivamente após a incubação das placas a 37 °C por 96 horas. O 

crescimento das colônias foi avaliado em 24h, 48h e 72h durante o período de 

incubação. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização estrutural dos compostos 

 Foram determinadas as estruturas cristalográficas do ligante hidrazona e seu 

complexo inédito com níquel, J3 e J3Ni, respectivamente. Suas estruturas estão 

esquematizadas na figura 1. 

 

              

Figura 1 – Diagrama ORTEP do ligante J3 (A) e seu complexo J3Ni (B). 

 

5.2 Determinação da concentração inibitória mínima 

O composto J3 não apresentou 100% de inibição das bactérias nas 

concentrações testadas, nos tempos de 24, 48 e 72 horas para E. coli. Entretanto, 

apresentou MIC de 1000 μg/mL no tempo de incubação de 96 horas. Para S. aureus 

B A 



o composto não inibiu 100% dos microrganismos nas concentrações e tempos de 

incubação analisados, tem como MIC >1000 μg/mL. 

Para o complexo J3Ni não foi possível determinar a MIC nas concentrações e 

tempo testados.  

As porcentagens de inibição de ambos compostos sobre as bactérias testadas 

para cada concentração e tempo analisados estão ilustradas na figura a seguir. 

 

 

 

Figura 2 – Porcentagem de inibição de J3 e J3Co sobre E. coli e S. aureus após 24, 48, 72 e 96 horas 

de incubação. 

 

5.3 Determinação da concentração bactericida mínima 

 Os testes para análise da CBM sugerem efeito bacteriostático do ligante J3 

sobre E. coli, com crescimento de colônias semelhantes ao controle na ausência do 

composto (Figura 3). O ligante J3 não apresentou atividade inibitória satisfatória contra 

a bactéria Gram-positiva testada, porém apresentou atividade moderada contra a 

cepa Gram-negativa após 96 horas de exposição. Pode-se sugerir que o ligante 

exerça sua ação em algum componente da membrana externa presente nas bactérias 

Gram-negativas, como o lipopolissacarídeo (LPS). 

 

 

 
 

 

  



 

 

Figura 3 - Ensaio referente a CBM do ligante J3 frente a E. coli (A): Controle 72h para E. coli em ágar 

MacConkey; (B): 1000μg/mL de J3 após 72h para E. coli em ágar MacConkey. 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados de avaliação da atividade biológica dos compostos sugerem que 

o ligante isolado não apresentou atividade inibitória contra S. aureus. Porém 

apresentou atividade inibitória moderada contra E. coli após 96 horas de incubação, 

com CIM de 1000 μg/mL. Observou-se que, para o complexo de J3 com níquel, o qual 

possui 2 ligantes em um sistema com 6 coordenações no metal, a atividade inibitória 

mostrou-se mais fraca quando comparada ao ligante J3 isolado, sugerindo que esta 

coordenação não contribui para o aumento da atividade inibitória do ligante. 

A partir dos resultados encontrados neste estudo, tem-se como perspectivas a 

avaliação da atividade biológica destes compostos em fungos e verificar a citotoxidade 

em células de mamíferos. 
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REFLEXÕES SOBRE O INÍCIO DA DOCÊNCIA POTENCIALIZADAS PELAS 

NARRATIVAS1 
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Palavras-chave: Formação de professores. Narrativas. Professores iniciantes. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho apresenta a proposta de pesquisa a ser realizada no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás - 

Regional de Jataí (UFG-CAJ), impulsionada por experiências pessoais, acadêmicas e 

profissionais e relatos de colegas sobre a carreira docente. 

Com base nisso, em relação aos desafios, experiências, conflitos, satisfações, 

recompensas, entre outros sentimentos que os colegas vêm e/ou estão passando, 

decidi realizar estudos sobre a formação de professores, em especial ao estágio inicial 

da docência, ou seja, a formação do professor iniciante. 

Apesar do aumento das pesquisas sobre formação docente nos últimos anos, 

Mira e Romanowski (2016) argumentam, mediante pesquisa efetuada a respeito dos 

professores iniciantes, que os estudos sobre a temática ainda são insuficientes. Esse 

quadro é angustiante, pois percebi o quanto podem estar desamparados os 

professores iniciantes. Outro fator que a carência de estudos nesse campo acarreta é 

a invisibilidade da categoria (professor principiante), o que influencia na construção 

de programas e políticas públicas, na esfera nacional, estadual, municipal ou distrital, 

que ofereçam suporte/apoio a esses profissionais. 

Segundo Marcelo et al. (2016), a América Latina e o Caribe, na última década, 

vêm dedicando especial atenção aos professores iniciantes. O intuito é evitar o 

abandono e a rotatividade dos decentes principiantes, além de melhorar a qualidade 

do ensino (VAILLANT; MARCELO, 2017). 
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Diante desses dados e do que apontam as teorias, surgiu a necessidade de 

pesquisas referentes aos professores iniciantes avancem e possibilitem novas 

reflexões sobre tais sujeitos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO: sobre a formação de professores iniciantes 

A perspectiva de formação de professores adotada neste construto é de um 

processo que se constrói por toda a vida do profissional, ou seja, acontece como num 

continuum. 

Seguindo esse pensamento, a formação de professores para Marcelo (1999) é 

um processo contínuo, sistemático e organizado, que abrange toda a carreira docente, 

que é compreendida em quatro fases: 1) fase de pré-treino, que inclui as experiências 

prévias vivenciadas pelos futuros professores na sua trajetória de ensino; 2) fase de 

formação inicial, é a etapa que ocorre numa instituição específica, na qual se 

conquista conhecimentos pedagógicos e de disciplinas acadêmicas, além de realizar 

as práticas de ensino; 3) fase de iniciação, que equivale aos primeiros anos na carreira 

docente, oportunidade em que o docente aprende na prática; e  4) fase de formação 

permanente, que representa a fase na qual o professor, por meio de atividades, se 

desenvolve profissionalmente e se aperfeiçoa em relação ao seu ensino. 

No caso em questão, o foco do estudo é a fase de iniciação à prática 

educacional, também conhecida na literatura da América Latina, dentre outros, por 

processo de indução (MARCELO, 1999), momento que merece considerável atenção, 

haja vista que existem aspectos e/ou saberes da profissão que são somente nesse 

momento consolidados e/ou percebidos pelo docente. 

Para Nóvoa (2009) a fase de indução profissional (inserção profissional ou 

início da carreira) é um momento particularmente delicado na formação de 

professores, pois, “grande parte da nossa vida profissional joga-se nestes anos iniciais 

e na forma como nos integramos na escola e no professorado” (NÓVOA, 2009, p. 38).  

É nesse momento, que vários professores vivem com o que Tardif (2002) 

denomina de choque da “dura realidade”, decorrente da distância crítica entre os 

saberes experienciais, desenvolvidos no exercício e na prática profissional, e os 

saberes da formação profissional, que representam a união de saberes transmitidos 

pelas instituições de formação de professores. Além disso, nessa fase os novos 

docentes ensinam seus alunos ao mesmo tempo em que aprendem a ensinar, ou seja, 

eles aprendem fazendo. 



Diante do exposto, percebemos que o saber experiencial do docente, em 

especial ao que ocorre no período de “indução profissional na educação” (MARCELO 

et al., 2016), é de suma importância para estudos e/ou pesquisas, no que se refere ao 

professor iniciante, tendo em vista que as experiências práticas são decisivas na vida 

do professor no começo da carreira, tanto em relação a sua permanência na profissão, 

quanto em relação ao seu desenvolvimento profissional. Assim, por sua importância, 

o período do desenvolvimento docente deveria estar incluído no programa/agenda de 

formação docente. 

Segundo Vaillant e Marcelo (2017), na América Latina ainda são incipientes as 

políticas educacionais referentes ao desenvolvimento profissional do professor 

iniciante. Na pesquisa em questão, enfocaremos as políticas públicas e os programas 

voltados ao professor iniciante no Brasil. 

A respeito de ações educacionais adotadas no país, Mira e Romanowski (2016) 

apontam que o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 colocou na Agenda 

Educacional Nacional o tema dos professores iniciantes. Gatti, Barretto e André 

(2011), por meio da metodologia do estado da arte, detectaram um número pequeno 

de políticas de apoio aos professores iniciantes. Em um estudo das autoras Mira e 

Romanowski (2016) identificaram-se três programas desenvolvidos por Universidades 

do país voltados para o período de inserção/indução na docência. Outro projeto 

direcionado para os professores no início de carreira é o Programa de Residência 

Pedagógica do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Seguindo, a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) também realizou, em 2011, um trabalho de 

Residência Pedagógica com egressos do curso de Pedagogia (LEAL, 2015). 

Não podemos deixar de mencionar o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (Pibid), apresentado pelo governo em 2007, que oferece bolsas 

aos alunos de cursos de licenciatura para dedicação ao estágio em escolas públicas. 

Nos últimos anos o Pibid passou por mudanças. Atualmente temos nas políticas 

federais o Programa de Residência Pedagógica que visa, essencialmente, o 

aperfeiçoamento da formação e do estágio curricular supervisionado dos licenciandos. 

Vale destacar que esses programas do governo federal vêm gerando muitas análises 

e discussões no meio acadêmico. 

Acrescenta-se ainda que há uma diferença entre os conhecimentos dos 

professores iniciantes e dos mais experientes, à medida que entendemos que a 

prática é responsável por construir determinados saberes (conhecimentos) docentes, 



que não seriam possíveis de adquirir somente com a teoria, como bem preceitua 

Shulman (1986). Para autor há três categorias do conhecimento de conteúdo, quais 

sejam, “Conhecimento Pedagógico Geral”, “Conhecimento do Conteúdo Específico” e 

“Conhecimento Pedagógico do Conteúdo”. No presente caso, discutiremos sobre o 

“Conhecimento Pedagógico do Conteúdo”, que trata do conhecimento construído pelo 

docente durante a sua prática, no dia-a-dia do ensino de alguma disciplina. 

 Dessa forma, o início da carreira integra, então, uma das fases do processo 

contínuo de formação profissional, que apesar de não definir o que está por vir da 

trajetória profissional, deixa nela sinais que merecem ser estudados.  

 

3 OBJETIVOS 

A pesquisa tem por objetivo investigar o processo de inserção à docência de 

dez professores iniciantes de Jataí-GO, que atuam na Educação Básica, contribuindo 

para reflexão/construção dos conhecimentos para o ensino e para enfrentamento dos 

conflitos do início da carreira, utilizando as narrativas como um instrumento de 

investigação e formação. São objetivos específicos: identificar o que manifestam os 

professores iniciantes sobre sua formação e inserção na docência; oportunizar aos 

professores iniciantes possibilidades de reflexão sobre a prática docente, a partir de 

suas próprias narrativas e de seus pares; compreender como/quando os professores 

iniciantes constroem os conhecimentos necessários à docência e como essas 

aprendizagens influenciam na sua atuação. 

 

4 METODOLOGIA: pesquisa e intervenção 

Dentre os campos científicos das humanidades temos a Educação que conta 

como uma amalgama de debates acerca de quais métodos atestariam maior 

credibilidade às pesquisas. A utilização das narrativas como um método ainda não é 

unanimidade, mas conta com estudos que compravam sua importância para as 

pesquisas em Educação. 

Vale mencionar que o método de investigação-formação, no qual as narrativas 

se enquadram, recebe diversas denominações, de diferentes perspectivas, tais como: 

pesquisas (auto) biográficas, histórias de vida, autobiografias, biografias, biografias 

educativas, biografia pessoal e profissional, narrativas, narrativas da prática, 

memorias reflexivos etc. 



O aumento dessas pesquisas no âmbito educacional demonstra que o 

professor também é sujeito da história da educação que se forma no cotidiano e que, 

por meio de suas experiências conhecimentos, podem ser produzidos (OLIVEIRA, 

2006).  

Para Reis (2008), os professores ao contarem suas histórias, especialmente 

sobre seu percurso profissional, são impelidos a muito mais do que apenas contar 

histórias eles acabam por alterar forma de pensar e de agir, ou seja, refletem sobre a 

sua própria prática. 

Corroborando com tal entendimento temos Connelly e Clandinin (2015) 

afirmando que a narrativa pode ser tanto fenômeno investigado quanto método de 

investigação. Para os autores, a pesquisa, nesse caso, se estabelece de forma 

horizontal nos sujeitos investigados, haja vista que as narrativas são mais que simples 

histórias contadas, elas permitem a reflexão/modificações dos sujeitos. 

Na perspectiva dessa pesquisa, o processo de investigação-formação se 

desenvolverá com aproximadamente 10 professores iniciantes que atuam na 

Educação Básica das escolas de Jataí, Goiás (Região Centro-Oeste), 

compreendendo aqueles que estão no período inicial do exercício da docência, ou 

seja, nos cinco primeiros anos de atuação (IMBERNÓN, 1998). 

Os encontros com os sujeitos serão mediados pelas narrativas, enquanto 

instrumento de investigação, como também de formação (investigação-formação). 

Com esses delineamentos, partindo dos objetivos gerais e específicos, as 

análises teórica-conceituais iniciarão com os seguintes eixos de análise: (a) a 

trajetória formativa dos professores iniciantes; (b) a base de conhecimentos para o 

ensino dos professores iniciantes; (c) os conflitos do início da carreira profissional; (d) 

os processos acionados pelo método das narrativas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa que ainda se encontra em fase inicial, ou seja, sem coleta de 

dados, tem como intuito possibilitar a aproximação do investigador com os 

participantes do estudo, mediante o uso das narrativas, para que se consiga alcançar 

os objetivos almejados no trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e conta com uma relevante 

diversidade de fauna e flora, porém com a degradação sofrida nos últimos anos 

muitas espécies estão ameaçadas de extinção, como pode ser observado para 

membros da família Myrtaceae, que poderiam ser utilizadas comercialmente 

devido seus atributos (NUNES et al., 2014).  

Dentre as espécies frutíferas se destaca a gabirobeira, que pode ser 

localizada em varias regiões do Brasil e sobretudo no estado de Goiás. Para 

pequenos e médios fruticultores representa  uma alternativa comercial, pois seus 

frutos podem ser vendidos para o consumo in natura ou podem ser destinados 

para a indústria, onde serão processados na forma de picóles, licores e sorvetes. 

Existe grande carência por novos estudos referentes à propagação 

vegetativa via estaquia que incluam a maioria das espécies frutíferas nativas, 

como a gabirobeira (DIAS et al., 2015). 

 

2. BASE TEÓRICA 

A Campomanesia pubescens é conhecida popularmente como gabirobeira, 

guavirova, guabiroba-miúda e guabirobeira-do-mato. Os seus frutos possuem 
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potencial econômico, e podem ser consumidos in natura ou mesmo serem 

utilizados na preparação de doces, sorvetes e licores (SCALON et al., 2013). 

A multiplicação desta espécie é realizada preferencialmente por meio da 

propagação sexuada, mas devido a recalcitrância das sementes a formação de 

mudas é comprometida, gerando desuniformidade e grande variabilidade 

genética entre as plantas. No entanto, este método pode ser substituído pela 

propagação via estaquia (CRISPIM et al., 2015). 

A propagação por estaquia é uma opção à propagação sexuada porque 

se baseia na premissa da indução radicular, com o qual, é possível obter 

indivíduos idênticos a planta matriz, (LAFETÁ et al., 2016). Para Zem et al. 

(2015) a técnica proporciona a formação de um volume considerável de mudas, 

com custo relativamente baixo. 

Para melhores resultados propõem-se a utilização de auxina sintética 

como ácido indolbutírico (AIB), por ser fotoestável, por apresentar baixa 

fitotoxidade e por não sofrer degradação biológica, tendo sido sugerido pois 

acelera o processo de indução radicial e contribui no desenvolvimento inicial das 

plantas (GALVÃO et al., 2016). 

 

3. OBJETIVO 

 Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da utilização do ácido 

indolbutírico na propagação da espécie Campomanesia pubescens. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Goiás- Regional 

Jataí, em 14 de Outubro de 2017 foram coletados ramos de gabirobeira da 

coleção do banco de germoplasma de Campomanesia spp. da UFG, localizado 

a latitude 17º 55’ sul e longitude 51º 43’ oeste. A temperatura média varia de 21 

a 23°C e a média pluviométrica é de 1541 mm. A região é classificação segundo 

Köppen, sendo o clima da região do tipo Aw megatérmico, com a estação seca 

definida de maio a setembro, e estação chuvosa de outubro a abril.                                 

Foram utilizados ramos da espécie Campomanesia pubescens, após a 

coleta, os ramos foram acondicionados em baldes contendo lâmina de água 

preenchidos 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, 

e ainda forma selecionadas as estacas que apresentavam diâmetro médio de 

7,35± 1,49 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. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÂO 

Os resultados obtidos referentes à emissão de brotos, número de estacas 

vivas, número de estacas enraizadas e formação de calos para a espécie 

Campomanesia pubescens variaram (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Dados observados para número de brotações, estacas vivas, estacas 

enraizadas e estacas com calo na espécie Campomanesia pubescens, avaliadas 

em Jataí-GO, no ano de 2017. 

Doses Broto 
Estacas 

Vivas 

Estacas 
Enraizadas 

Estacas com 
Calo 

0 2 14 0 3 

2000 0 13 0 0 

4000 1 20 0 0 

6000 2 24 0 0 

8000 2 21 0 3 



  

Em relação ao número de brotações observou-se que os tratamentos 

controle, 6000 e 8000 mg.L-1 de AIB foram iguais, ambos tiveram 6,25% de 

brotações, correspondendo a 2 brotos por estacas. Na concentração de 2000 

mg.L-1, não verificou-se a formação de brotações. O desenvolvimento de brotos 

possivelmente pode ter ocorrido devido quantidade de reservas nutritivas contida 

nas estacas. 

Quanto à sobrevivência notou-se após 60 dias de estaqueamento, que as 

concentrações 6000, 8000 e 4000 mg.L-1, proporcionaram o maior índice de 

estacas vivas, o que correspondeu a uma porcentagem de sobrevivência de 75, 

65 e 62%, respectivamente. Já o tratamento controle e a concentração de 2000 

mg.L-1, apresentaram taxa de sobrevivência, correspondendo a um total de 43 e 

40%, respectivamente. 

Vignolo et al. (2014) avaliando o efeito da presença de folhas no 

enraizamento de estacas das cultivares de amoreira-preta, ‘Guarani’ e ‘Tupy’, 

observaram que para a cultivar ‘Guarani’ maior número de estacas que 

permaneceram vivas sem enraizamento, sendo que de acordo com tais autores 

isso poderia indicar a formação do sistema radicular poderia ocorrer 

posteriormente e de forma mais lenta. Fato este que pode ser considerado para 

a espécie em estudo, em que foram observadas apenas estacas vivas, porém 

sem indução radicial. 

 Não foi verificado o enraizamento em nenhuma estaca nas diferentes 

concentrações que foram avaliadas. Resultado semelhante foi verificado por 

Martins et al. (2015) em estudo realizado avaliando a propagação da espécie 

Campomanesia adamantium utilizando o ácido indolbutírico, constataram que na 

dose máxima avaliada de 2000 mg.L-1 não houve formação de raízes. A ausência 

de indução radicular tem sido um dos fatores limitantes na utilização da 

propagação via estaquia, além disso a época do ano em que é realizado o 

procedimento pode interferir sobremaneira no processo de formação de raízes 

(PAIVA et al., 2015). 

Tanto o tratamento controle quanto o tratamento submetido a 

concentração de 8000 mg.L-1, formaram 3 calos, correspondendo a 9% de calos 

em ambos tratamentos. Nos demais tratamentos não verificou-se o 



desenvolvimento de calos. 

Resultado divergente foi observado por Nacata et al. (2013) avaliando a 

propagação de três variedades de caramboleira por estaquia, obtiveram para a 

variedade Golden Star uma porcentagem de calejamento de 17,14%. 

Possivelmente, houve o desbalanço hormonal nas estacas sendo que por este 

motivo não observou-se a formação de calos para as estacas tratadas nas 

concentrações de 2000, 4000 e 8000 mg.L-1. Os calos são tecidos 

parenquimáticos, cujas células possuem crescimento desordenado, e pelo grau 

de diferenciação tem tamanho e formas variadas.  A quantidade de calos é 

variável entre as espécies e épocas, o que justifica a diferença no 

desenvolvimento de calos no presente trabalho, sendo que o processo de 

formação é independente do surgimento de estrutura radicular. 

 

6.  CONCLUSÃO 

             Não foram observadas a formação de raízes adventícias, porém a 

concentração de 8000mg. L-1 do ácido indolbutírico proporcionou a formação de 

calos e brotações, além de ter mantido 65% das estacas vivas. 
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MORFOLOGIA DO ALGODOEIRO HERBÁCEO AFETADA POR SUBDOSES DE 

HERBICIDA AUXÍNICO1. 
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Palavras-chave: Auxinas sintéticas. Gossypium hirsutum L. Injúria. 2,4-D. 

 
 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O 2,4-D é um herbicida pertencente ao grupo das auxinas sintéticas ou 

também conhecido como mimetizadores de auxinas, que revolucionou o controle de 

espécies eudicotiledôneas em cereais na década de 1940, sendo o primeiro 

herbicida seletivo introduzido no mercado com sucesso, usado até a atualidade 

(RODRIGUES; ALMEIDA, 2011). 

A grande preocupação quanto ao uso de 2,4-D está relacionada às dúvidas que 

surgem em relação ao seu risco em diversas culturas, apesar de ser amplamente 

utilizado na agricultura (SOUZA; CUNHA; PAVANIN, 2012). Mesmo quando aplicado 

em associação com outros produtos, os problemas de fitotoxicidade na maioria das 

vezes estão ligados ao herbicida 2,4-D, que é detectado principalmente por seus 

sintomas bastante característicos (COSTA et al. 2012). Por conta disso, é de suma 

importância conhecer os efeitos desse herbicida sobre a morfologia do algodoeiro 

herbáceo. 

 
2 BASE TEÓRICA 

O algodoeiro possui importante papel na economia mundial, visto que é 

possível aproveitar não apenas a pluma, como também o caroço, oferecendo assim a 

mais variada gama de produtos de utilização universal (BALLAMINUT, 2009). 

 
 

1 Resumo revisado pelo coordenador do projeto de pesquisa Prof. Hildeu Ferreira de Assunção, código 

Pi01818-2017. 
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3 Docentes do Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Nível Mestrado (UFG – Regional Jataí). 
E-mails: sidneimarchi.ufmt@gmail.com; hildeu@ufg.br 
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Jataí). E-mail: prissila_araujo@hotmail.com. 
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No entanto, com a expansão das áreas algodoeiras para os cerrados brasileiros 

o convívio dessa cultura com áreas já cultivadas com outras culturas, como soja e 

milho, tornou-se um problema, pois é importante que se entenda a suscetibilidade da 

cultura a possíveis contaminações decorrentes da aplicação de herbicidas nas 

culturas vizinhas (CONSTANTIN et al., 2007). 

Como notificado desde a descoberta do 2,4-D, o algodoeiro é extremamente 

sensível a este herbicida, uma vez que perdas entre 32% e 71% de produtividade 

podem ser esperadas quando derivas ou erros de aplicação atingem as plantas no 

estádio vegetativo ou no início de florescimento (EGAN et al., 2014). 

 
3 OBJETIVOS 

Objetivou-se com a realização desse trabalho avaliar o efeito de subdoses do 

herbicida 2,4-D sobre a morfologia do algodoeiro herbáceo não-tolerante ao herbicida 

e possíveis injúrias ocasionadas nos diferentes estádios fenológicos, com a finalidade 

de gerar conhecimentos que permitam compreender os aspectos práticos da 

exposição dessa cultura ao herbicida. 

 
4 MATERIAL E MÉTODOS 

A fase experimental da presente pesquisa foi representada por um estudo 

conduzido em condição de casa-de-vegetação na Universidade Federal de Mato 

Grosso – Campus Universitário do Araguaia, localizado no município de Barra do 

Garças – MT, cujas coordenadas geográficas são 15º52’29,4” S e 52º18’35,1” O. 

A primeira parte do experimento foi conduzida no delineamento inteiramente 

casualizado, com sete repetições e os tratamentos dispostos por nove frações da dose 

média de rótulo do herbicida 2,4-D, a saber: 0 (testemunha); 0,4275; 0,855; 1,71; 

3,42; 8,55; 17,1; 34,2 e 68,4 g.e.a.ha-1 aplicadas no estádio fenológico do algodoeiro 

V4. A segunda parte do experimento seguiu a metodologia anterior, porem as 

subdoses do herbicida 2,4-D foram aplicadas no estádio fenológico B4. 

As parcelas foram constituídas de vasos plásticos com capacidade de 20,0 L, 

preenchidos com substrato coletado na camada arável do solo, devidamente 

peneirado para a remoção de restos vegetais. As caraterísticas químicas e físicas 

deste substrato foram: pH em CaCl2 de 4,4; 70,0 g dm-3 de matéria orgânica; valores 

não significativos de P resina; V de 9,5%; e teores de K, Ca, Mg e H+AL de 0,21; 

0,63; 0,22 e 10,0 cmolc. dm-3, 



respectivamente; 695 g dm-3 de areia, 125 g dm-3 de silte e 180 g dm-3 de argila, 

caracterizando-o como sendo de textura franco arenosa. Baseado na análise do solo 

as correções de fertilidade e acidez constituíram de 3,0 g dm-3 de calcário e 27,0 g dm- 

3 de superfosfato simples. Os vasos foram irrigados sempre que necessário durante o 

período experimental. A semeadura foi realizada com três sementes do cultivar TMG 

47 B2RF não-tolerante ao 2,4-D por vaso, a 5,0 cm de profundidade e, logo após a 

emergência, realizou-se o desbaste de forma a permanecer apenas uma planta sadia 

por unidade experimental. 

A aplicação das diferentes doses do herbicida 2,4-D foi realizada quando 50% 

das plantas entraram no estádio fenológico correspondente ao objeto de estudo. As 

doses foram aplicadas com o auxílio de pulverizador costal pressurizado a CO2, 

contendo barra de pulverização munida por quatro pontas de indução a ar do tipo 

AIDA 110015, de modo a se obter consumo de calda equivalente a 150 L ha-1. O efeito 

dos tratamentos foi avaliado observando-se os sintomas visuais de injúria aos 30 dias 

após a aplicação do herbicida (DAA). As plantas foram devidamente coletadas neste 

mesmo período para determinação da variável altura das plantas. 

Os dados de altura das plantas foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de significância. Os cálculos 

referentes às análises estatísticas foram executados utilizando-se o software 

estatístico Rbio (BHERING, 2017). Os resultados de injuria (%) aos 30 DAA foram 

ajustados aos modelos de regressão polinomial pelo programa Origin 8.5.1 SR1. Para 

escolha do modelo de regressão foi considerado o maior valor do coeficiente de 

determinação (R2) a p ≤ 0,05 de acordo com o teste F, respeitando-se a resposta 

biológica. 

 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados da tabela 1 observa-se que as diferentes doses do 

herbicida 2,4-D agiram de forma diferenciada quando aplicadas em diferentes 

estádios fenológicos das plantas de algodoeiro na variável altura das plantas. 

Nota-se que para o estádio fenológico V4 não houve diferença estatística 

(P>0,05) entre a dose 0 g.e.a.ha-1 e as doses 0,4275; 0,855; 1,71, 3,42 e 8,55 g.e.a.ha- 

1, contudo essas doses diferenciaram estatisticamente (P<0,05) das doses 17,1; 34,2 

e 68,4 g.e.a.ha-1. Para o estádio fenológico B4 observa-se que as doses 0,4275 e 

0,855 g.e.a.ha-1 provocaram possível efeito estimulante na variável altura devido 



terem sido estatisticamente superiores (P<0,05) a testemunha onde não foi aplicado 

o herbicida. Ainda é possível observar que as doses 1,71 e 3,42 g.e.a.ha-1 não foram 

estatisticamente diferentes (P>0,05) da testemunha (Tabela 1). 

O efeito estimulante das doses 0,4275 e 0,855 g.e.a.ha-1 pode estar 

relacionado ao fato de o 2,4-D ser um mimetizador de auxina, visto que, por ser um 

hormônio vegetal sintético, as doses mais altas agem com efeito herbicida porém 

doses mais baixas podem agir como estimulantes. 

No trabalho de Américo et al. (2017) os autores também não observaram 

diferenças aparentes na variável altura das plantas de algodoeiro entre a testemunha 

sem aplicação do herbicida 2,4-D e as doses que variam de 0,68 á 3,40 g.e.a.ha-1 

corroborando os resultados encontrados nessa pesquisa. 

 
Tabela 1 - Altura das plantas (cm) de algodoeiro obtida em função das doses do 

herbicida 2,4-D aplicadas em diferentes estádios fenológicos. 
 

DOSE 

(g.e.a.ha-1) 

ESTÁDIO 
 

 

V4 B4 
 

 

0 (Testemunha) 57,71 a 60,71 b 

0,4275 60,57 a 68,57 a 

0,855 58,14 a 65,00 a 

1,71 62,00 a 60,14 b 

3,42 63,14 a 60,14 b 

8,55 56,85 a 55,85 c 

17,1 46,57 b 53,57 d 

34,2 35,85 c 46,85 e 

68,4 23,57 d 44,57 e 

F (Tratamentos) 16,658* 29,602* 
C.V. (%) 17,14 6,72 

 

* Significativo a 5% de probabilidade. Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
 

Observando os dados da Figura 1 nota-se que os efeitos visuais de injúria (%) 

aos 30 DAA foram superiores para o estádio fenológico B4 a partir da dose 8,55 

g.e.a.ha-1 obtendo comportamento quadrático e ascendente chegando a 90% de 

injúria quando aplicado 68,4 g.e.a.ha-1 de 2,4-D. Salienta-se que as principais injúrias 

visuais observadas nesse estádio foram epinastia, manchas foliares arroxeadas, 



ressecamento foliar e morte do ápice caulinar em doses mais altas que pode ter 

influenciado na altura das plantas. 

Para o estádio V4 também é possível observar comportamento quadrático e 

ascendente chegando a 95% de injúria quando aplicado 68,4 g.e.a.ha-1 de 2,4-D 

(Figura 1). As principais injúrias observadas nesse estádio foram epinastia e 

enrugamento do ápice caulinar e das folhas jovens em doses mais altas fato que 

também pode ter ocasionado decréscimo na altura das plantas. 
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Figura 1 – Injuria visual (%) aos 30 DAA provocada por doses do herbicida 2,4-D 

aplicadas em diferentes estádios fenológicos de algodoeiro herbáceo. ** Significativo 

(p ≤ 0,01). 

 
A ftotoxicidade do 2,4-D pode variar nas plantas desde uma leve epinastia nas 

folhas, seguida pela deformação até a morte da planta (YAMASHITA et al., 2013). 

Epinastia das folhas e deformações de ramos jovens e de folhas foram relatados 

quando ocorreu a aplicação de subdoses de 2,4-D na cultura da uva Itália (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007). 

 
6 CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos é possível concluir que há uma segurança aparente 

das doses 0,4275; 0,855; 1,71 e 3,42 g.e.a.ha-1 caso haja contaminação do herbicida 

2,4-D em lavouras de algodoeiro herbáceo. As injurias visuais aumentaram com o 

aumento das doses de 2,4-D independente do estádio fenológico. 

Y V4= 7,78 + 2,58X - 0,02X 
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ELABORAÇÃO DE UM PROTOCOLO PARAMETRIZADO USANDO AS CHALCONAS 

PARA DETERMINAÇÃO DE MOLÉCULAS TIPO POLIFENOIS 

 

GIACOMELLO, Thaís Forest2´; COSTA, Fabio Luiz Paranhos3. 

 

Palavras-chave: GIAO-NMR. mPW1PW91/6-31G. Fator de escalonamento. 

 

JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA:  

Muitos dos produtos naturais têm propriedades farmacológicas e são 

considerados poderosos curativos. Diversos medicamentos aprovados possuem 

inspiração ou são derivados de produtos naturais (SHWETA et al., 2019). Polifenóis 

são compostos considerados metabolitos secundários de plantas (SHAHIDI; YEO, 

2018; ZHU et al., 2019) e são encontrados em frutas, vegetais e chás (ZHU et al., 

2019). Exibem variáveis atividades biológicas benéficas como antioxidantes, 

antibiótica, antiviral, antimutagênico, anticâncer, anti-inflamatório além de ação 

antiproliferativa e vasodilatador (HU et al., 2017). Não sendo considerada estruturas 

rígidas, as moléculas possuem energia suficiente para girar e se mostrar com um 

comportamento flexível podendo ter sua estrutura 3D em variados confôrmeros. A 

modelagem molecular com métodos computacionais surge para compreender o 

comportamento dessas moléculas. Também utiliza-se da comparação entre dados 

calculados e valores experimentais para então determinar propriedades, 

propriedades, parâmetros espectrais de ressonância magnética nuclear (RMN) provou 

uma técnica analítica versátil, a RMN pode ser usada para análise tanto de compostos 

__________________ 
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químicas de produtos naturais e fármacos: protocolos de cálculos de deslocamentos químicos de 13 C 
e suas aplicações 
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(PPGCAS/UFG). E-mail: thaisgiaco@gmail.com. 
3 Professor Doutor da Universidade Federal de Goiás Regional Jataí (PPGCAS/UFG). E-mail: 
fabbioquimica@gmail.com.  
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mais simples ao esclarecimento estrutural de produtos de um modo não invasivo 

(LUZYANIN; ABRANTES, 2010). A RMN hoje é ferramenta usada tanto na química 

experimental quanto na química computacional e utiliza de deslocamentos químicas 

e/ou constante de acoplamento como meio de validá-las (COTOS-YÁÑEZ et al., 

2015). Cativado por estudiosos das mais variadas áreas, os produtos naturais têm 

uma variedade muito grande estrutural e representa um amplo campo de pesquisa. 

Na última década houve um rejuvenescimento, estimulado pela necessidade de novas 

terapias para doenças infecciosas contribuindo assim com novos produtos 

farmacêuticos (PŘICHYSTAL et al., 2016). 

 

OBJETIVO:  

Para auxiliar na determinação de estruturas de moléculas de polifenóis e que 

possua um baixo custo computacional este trabalho tem por objetivo gerar um fator 

de escalonamento de deslocamento químico de RMN de 13C baseado em regressão 

linear. 

 

METODOLOGIA:  

Planejou-se, neste trabalho, desenvolver um protocolo de deslocamento 

químico (δ) de 13C de RMN para moléculas de polifenóis fundamentado na aplicação 

de fator de escalonamento usando moléculas que são uma subclasse dos polifenóis, 

as chalconas. Este fator de escalonamento é gerado a partir de uma regressão linear 

entre os deslocamentos químicos experimentais versus os calculados utilizando um 

conjunto de vinte chalconas pré-selecionadas. Estas, foram selecionadas de forma 

que reunisse os mais diversos substituintes, garantindo uma variedade estrutural e 

assegurando que abrangesse os mais diversos grupos funcionais e esboço estrutural 

complexos. Dessa maneira será possível garantir que o protocolo poderá ser aplicado 

a variadas molécula dos produtos naturais tipo polifenóis. Obteve-se com as 

moléculas então selecionadas, segundo critérios de energia livre, a geometria dos 

confôrmeros onde será calculado os deslocamentos químicos de 13C de RMN. Através 

de Mecânica Molecular pelo método Monte Carlo (MC) realiza-se a análise 

conformacional das moléculas, com o intuito de selecionar os confôrmeros mais 

estáveis de cada molécula de chalcona selecionada anteriormente. A análise 

conformacional é efetivado no programa Spartan ’08, selecionando assim o 

confôrmeros que representam a maior parte da população total das moléculas, i.e., 



aqueles que contam com a energia livre de até 3 Kcal.mol-1. Após selecionados esse 

confôrmeros, estes são submetidos, no programa Gaussian ’09. Os cálculos de 

otimização de geometria e cálculos de frequência vibracional, esse para confirmar a 

natureza dos pontos estacionários como de mínimos verdadeiros na superfície do 

potencial eletrônico de energia (sem frequências imaginarias). Após então sabermos 

o confôrmero de menor energia relativa (zero Kcal.mol-1) foram calculados os 

deslocamentos químicos de ¹³C, levando em conta a distribuição de Boltzmann. Todos 

esses cálculos de deslocamentos químicos foram computados em nível 

mPW1PW91/6-31G (d), utilizando-se o método GIAO, tendo sido obtidos em relação 

ao deslocamento químico do TMS calculado em mesmo nível de teoria. Após, com o 

intuito de analisar a correlação linear, entre os deslocamentos químicos calculados e 

os experimentais, foram realizados analises estatísticas dos resultados obtidos. 

 

RESULTADOS:  

Para a elaboração do fator de escalonamento, utilizou-se dados experimentais 

de um conjunto de vinte chalconas com os mais variados substituintes. Comparando 

os dados calculados com os dados experimentais consegue-se observar que o nível 

de teoria aplicado neste trabalho (mPW1PW91/6-31G(d)) levou a uma boa reprodução 

dos deslocamentos químicos experimentais. Isso é traduzido em valores de MAD e 

RMSD satisfatórios para a maioria das moléculas utilizadas na parametrização do 

protocolo de cálculo. Por conseguinte, calculado os deslocamentos químicos de 13C 

de RMN das vinte moléculas selecionadas realizou-se uma regressão linear, 

empregando todos os deslocamentos químicos obtidos teoricamente e experimental. 

 

Figura 1: Correlação linear entre valores de δ calculado e experimentais. 



Com essa regressão linear, empregando todos os deslocamentos químicos obtidos 

teoricamente e experimental, obtêm-se a uma equação da reta. Essa, foi utilizada para 

gerar o fator de escalonamento: (𝛿𝑒𝑠𝑐 = 1,06𝛿𝑐𝑎𝑙𝑐 − 2,56). Além dos parâmetros 

estatísticos MAD e RMSD, os coeficientes angular (a), linear (b) e de correlação (r²), 

são obtidos a partir da regressão linear. Dessa forma, o valor de r² obtido, 0,987, indica 

uma boa correlação entre os deslocamentos químicos experimentais e teóricos. Já o 

coeficiente angular apresenta uma variação do valor ideal um pouco maior do que a 

recomendada, o que indica que o método empregado possui erros sistemáticos, que 

podem ser cancelados a partir da aplicação do fator de escalonamento nos 

deslocamentos químicos calculados. 

  

CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Com o demonstrado até agora pode-se concluir que o nível de teoria GIAO-

mPW1PW91/6-31G(d), aplicado para cálculos em fase gasosa, juntamente com a 

utilização do fator de escalonamento representado pela equação linear (𝛿𝑒𝑠𝑐 = 1,06𝛿𝑐𝑎𝑙𝑐 

− 2,56) se mostra uma ferramenta eficaz e de baixo custo para o cálculo de 

deslocamentos químicos de RMN de ¹³C de polifenois. 
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VELOCIDADE DE EMERGÊNCIA DE HÍBRIDOS DE CANOLA SEMEADOS COM 

MÉTODO ALTERNATIVO1 

 

ASSIS, Raissa Macedo2; BRAZ, Magno Gonçalves3; CRUZ, Simério Carlos Silva4; 

GABAN, Gabriela5; SILVA, Givanildo Zildo da6; MACHADO, Carla Gomes7  

 

Palavras-chave: Brassica napus L. var oleífera. Vigor. Campo experimental. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A fase de implantação da cultura da canola exige atenção especial devido ao 

tamanho reduzido das sementes. É importante o emprego de kit com disco especial 

para semeadura de canola e regulação da semeadora para distribuir uniformemente 

40 sementes/m² a que a profundidade de deposição de semente seja uniforme, de 

um a dois centímetros), o que possibilita uma população e produtividade adequadas 

(TOMM et al., 2009). 

Normalmente, em plantios de pesquisas, não se utiliza a semeadura 

mecânica, seja devido ao tamanho de parcelas experimentais, que inviabiliza o uso 

de semeadoras ou até mesmo ausência das ferramentas e equipamentos 

adequados a essa cultura na unidade em que se realiza a pesquisa.  

Uma alternativa para essa operação no âmbito da pesquisa é o uso de fita 

adesiva, fundamentando-se no projeto chamado “fita-semente”, desenvolvido por 

Mateus Marrafon Nicolosi (LABORSOLO, 2018). 

Partindo dessa premissa, para cultura da canola em nível de pesquisa o uso 

da fita pode ser uma alternativa viável, com possível redução do tempo gasto em 
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campo na semeadura, controle da densidade de plantio e estabelecimento de um 

estande ideal.  

 

2 BASE TEÓRICA 

A canola (Brassica napus L. var oleífera) é uma oleaginosa pertencente à 

família Brassicaceae, desenvolvida por canadenses a partir do melhoramento 

genético convencional da colza (BROWN et al., 2008).  

Sua produção mundial teve rápido crescimento nos últimos 40 anos, 

passando da sexta oleaginosa mais produzida no mundo, para a segunda (USDA, 

2017). É utilizada na Europa desde o século 13 para fins alimentícios, o óleo 

processado contém uma taxa adequada de ácido erúcico e equilíbrio entre ácidos 

graxos essenciais ômega 3-6-9 (SÜZER, 2015).  

Na indústria do biodiesel, a canola apresenta vantagem devido ao teor de 

óleo, 38%, principal matéria-prima de biodiesel na União Européia, representando 

49% da produção total em 2015 (FLACH et al., 2016). O farelo, subproduto da 

extração do óleo, pode ser usado como suplemento na alimentação animal, 

principalmete de gado e suínos (USDA, 2017). 

No Brasil a canola se adaptou como cultura de inverno no Sul do país e como 

safrinha no Centro-Oeste (TOMM, 2006), garantindo lugar na rotação de culturas, 

com bom desempenho e lucratividade. 

 

3 OBJETIVOS 

Avaliar índice de velocidade de emergência de plântulas de diferentes 

híbridos de canola semeados com método alternativo usando fita adesiva. 

 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes da Universidade 

Federal de Jataí (UFJ). Inicialmente foi realizada a caracterização das sementes dos 

híbridos de canola, Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 575CL, 

pelas seguintes determinações e avaliações: Grau de umidade - foi determinado 

pelo método da estufa a 105 ± 3°C durante 24h com duas subamostras de 300g de 

sementes para cada híbrido (BRASIL, 2009); Peso de mil sementes - foram 

pesadas, em balança analítica de precisão (0,001g), oito subamostras de 100 

sementes para cada híbrido (BRASIL, 2009); Teste de Germinação - conduzido 



com oito repetições de 50 sementes, para cada híbrido, colocadas para germinar em 

caixas plásticas do tipo “gerbox” sobre papel mata borrão, umedecido com água 

destilada na proporção de 2,5 vezes seu peso seco. Os “gerbox” foram embalados 

em sacos plásticos e mantidos em câmara de germinação à temperatura constante 

de 20 °C. As contagens foram realizadas no sétimo dia após a semeadura e os 

resultados expressos em germinação (porcentagem de plântulas normais) (BRASIL, 

2009); Primeira contagem de germinação – Conduzido em conjunto com o teste 

de geminação com contagem aos cinco dias, contabilizando o número de plântulas 

normais conforme a Regra para Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC). Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Posteriormente as sementes dos cincos híbridos foram submetidas a quatro 

formas de semeadura: testemunha (semeadura sem fita adesiva); baixo (sementes 

dispostas sobre a fita e posicionadas virada para baixo); lado (realizou sucos no 

substrato colocando-se a fita na vertical, com as sementes aderidas na mesma) e 

cima (sementes dispostas sobre a fita e posicionadas virada para cima). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema 

fatorial 5x4 (cinco híbridos de canola e quatro métodos de semeadura) com quatro 

repetições. 

Foi realizada a avaliação do índice de velocidade de emergência de plântulas 

em areia (IVE) anotando-se diariamente, o número de plântulas emersas, que 

apresentavam os cotilédones visíveis. Ao final do teste, os dados foram submetidos 

à fórmula proposta por Maguire (1962). 

 Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na caracterização inicial de sementes dos híbridos de canola, verificou-se 

semelhança no grau de umidade com valores entre de 6,7 e 7,3%. Considerando-se 

que o teor de água inicial é um fator primordial para a padronização das avaliações a 

serem realizadas posteriormente, os resultados asseguram a credibilidade dos 

dados obtidos no trabalho (Tabela 1).  



Tabela 1. Grau de umidade (GU), massa de mil sementes (MM), germinação (G) e 
primeira contagem de germinação (PCG) na caracterização inicial de cinco híbridos 
de canola1. 

Híbridos 
GU 
(%) 

MM 
(g) 

G 
(%) 

PCG 
(%) 

Hyola 50 7,0 7,49 a 92 b 63 c 
Hyola 61 7,2 5,33 c 81 c 60 cd 
Hyola 433 7,3 7,39 a 91 b 50 d 
Hyola 571 CL 6,7 5,45 c 99 a 96 a 
Hyola 575 CL 6,8 6,34 b 90 b 79 b 

CV(%)  1,65 1,43 8,08 
1
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey a 0,01 de probabilidade. CV: coeficiente de variação. 
 

Observa-se na Tabela 1, pela caracterização inicial, que os híbridos Hyola 50 

e 433 obtiveram maior massa, 7,49 e 7,39 g, respectivamente, com resultados 

intermediários para germinação. As sementes de Hyola 61 apresentaram resultados 

inferiores para variável germinação, 81%. Podemos destacar o híbrido Hyola 571CL 

que, mesmo com menor massa, obteve os melhores resultados de germinação 

(99%) e de vigor avaliado pelo teste de primeira contagem de germinação (96%), 

apontado então como o híbrido com sementes de maior potencial fisiológico. 

Vale ressaltar que a porcentagem de germinação de todos os híbridos 

avaliados está acima do padrão de comercialização da canola que é de 80% 

(BRASIL, 2013). 

O índice de velocidade de emergência situou-se entre 5,58 a 12,52 (Tabela 

2). Os métodos de semeadura não influenciaram a velocidade de emergência das 

sementes do híbrido Hyola 61 e 50. 

Tabela 2. Índice de velocidade de emergência dos híbridos de canola Hyola 433, 
Hyola 61, Hyola 571CL, Hyola 575CL e Hyola 50 em método alternativo de 
semeadura. 

Híbridos 
Índice de Velocidade de Emergência 

Testemunha Baixo Lado Cima 

Hyola 433 10,55 bcA 8,55 aB 10,66 aA 10,08 aAB 
Hyola 61 8,82 cA 8,15 aA 7,92 bA 8,00 bA 
Hyola 571CL 12,52 aA 7,80 aC 9,89 aB 11,09 aAB 
Hyola 575CL 11,07 abA 8,99 aB 11,36 aA 11,17 aA 
Hyola 50 5,97 dA 5,58 bA 5,99 bA 6,29 bA 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 0,01 de probabilidade. 
 

Para sementes dos híbridos Hyola 571CL, 575CL e 433 verificou-se menores 

índices quando semeadas com a fita virada para baixo, não diferindo para este 

ultimo híbrido quando semeou-se com a fita voltada para cima. Para contornar a 



barreira da fita o hipocótilo cresce em formato de “U”, assim acredita-se que a 

semente gaste mais reservas, diminuindo a velocidade de emergência. 

Sementes do Hyola 571CL apresentaram maior índice de velocidade de 

emergência quando semeadas sem a fita ou voltadas para cima, sendo que este 

ultimo não diferiu das semeadas com a fita de lado. O desempenho inicial de 

plântulas é determinado pela conversão de amido em açúcares prontamente 

disponível para absorção destinada à retomada do crescimento do embrião. Quanto 

maior a eficiência neste processo e na translocação de assimilados, maior a 

expressão do vigor de sementes (PESKE et al., 2012). 

Nas sementes do híbrido Hyola 61 e 50 foram verificados os menores índices 

de velocidade de emergência de plântulas de canola. A velocidade com que as 

sementes germinam após semeadura é de grande importância para um 

estabelecimento satisfatório das plântulas no campo, pois o retardamento na 

emergência pode expor as sementes a condições desfavoráveis como ataque de 

pragas e doenças, acarretando em prejuízos ao desempenho das sementes 

(ESTEVEZ et al., 2012).  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os métodos de semeadura não influenciaram o índice de velocidade de 

emergência de plântulas dos híbridos Hyola 61 e 50. Para Hyola 433, 571CL e 

575CL a velocidade de emergência foi prejudicada apenas com a fita semeada para 

baixo. 
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE DE EMBRIÕES DE ZEBRAFISH 

EXPOSTOS A  EM AMBIENTE RESFRIADO 
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Palavras chave: criopreservação; toxicidade; álcool 

Justificativa/base teórica:   A produção de embriões e o armazenamento dos 

mesmos em laboratório vem sendo o grande diferencial para a produção, por 

facilitar a comercialização dos mesmos e por gerar aumento da produtividade. 

Estudos relacionados ao armazenamento embrionario por criopreservação vêm 

surgindo a cerca de cinco décadas, com o primeiro estudo sendo realizado com 

embriões de camundongos (MASSIP, 2001). 

     A técnica de criopreservação baseia-se na retirada de água da célula 

desejada e depois o congelamento da mesma, este processo é utilizado para 

manutenção e preservação de material genético em diferentes espécies (ZHAO; 

FU, 2017). Os índices de sobrevivência embrionário de peixes já foram testados 

para o resfriamento, e eram de aproximadamente 20% em 1988, com o decorrer 

dos anos estes índices subiram para 80%, até 24 horas após o 

descongelamento, em mamíferos (BIELANSKI; HARE, 1988; LEIBO; POOL, 

2011), porém não se tem nada efetivo para a criopreservação em teleósteos. 

Ainda se procura novas técnicas também para aumentar a viabilidade dos 

embriões após o descongelamento, muitas vezes relacionados a toxicidade dos 

crioprotetores. 

     Em embriões de peixes os parâmetros criobiológicos apresentam 

diferenças em relação aos mamíferos, principalmente devido ao tamanho, a 

compartimentalização, permeabilidade do córion e a presença de estruturas 

grandes e semipermeáveis, como o saco viletino (HAGEDORN et al., 1997). 

Estas características embrionárias determinam a não realização da 

criopreservação de embriões em peixes (KUSUDA et al, 2002).    

O etilenoglicol, é proveniente do metanol (CH3OH) e do óxido de eteno 

(CH2OCH2) utilizado como crioprotetor na preservação de embriões bovinos 

(TAKAGI et al., 1993) e tem sido usado na criopreservação de algumas espécies 

de peixes (Viveiros et al., 2009).  



Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a toxicidade de 

etilenoglicol, utilizando diferentes concentrações e para testes foram utilizados 

embriões de Danio rerio, conhecidos popularmente como zebrafish, isso se deve 

a disponibilidade do mesmo, já que trata se de uma espécie com rotina e 

manutenção bem descritas, permitindo assim a sua utilização durante o ano. 

Metodologia: Protocolo Comitê de ética número 067/16. Para realização da 

pesquisa foram utilizados 80 animais adultos, sendo que, esses animais foram 

utilizados apenas como reprodutores; sendo 60 machos e 20 fêmeas.  Os 

animais foram remanejados dos aquários, para criadeiras com as mesmas 

dimensões dos aquários de manutenção, tamanho de 11,5 cm x 34,5 cm x 15,5 

cm, com capacidade para 15 peixes; em uma proporção de 3 machos para 1 

fêmea.   

Para estimulo à reprodução foram selecionadas fêmeas com ventres 

abaulados e machos com coloração amarelada forte nas nadadeiras peitorais. 

Os animais foram alocados para reprodução por um período de 24 horas. Após 

a reprodução os embriões foram coletados e transferidos para placas de petri e 

passaram por um processo de seleção, sendo definidos como bons, 

intermediários e ruins de acordo com suas características morfológicas como 

sua coloração, disposição e proliferação celular e malformação, sendo que para 

o estudo foram utilizados apenas os embriões considerados bons.  

Para determinação da concentração letal dos crioprotetor metanol foram 

realizadas 3 repetições cada, contendo 12 embriões pré-selecionados. Foram 

testadas doze concentrações do composto diluídos em meio de cultivo E3 (5 mM 

NaCl, 0.17 mM KCl, 0.4 mM CaCl2, 0.16 mM MgSO4) (DETRICH, 2010). As 

concentrações testadas foram 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12%,1,56%, 0,78%, 

0,39%, 0,17%, 0,08%, 0,04% e 0,02%. Os embriões selecionados foram 

colocados em placas de 96 poços, sendo um embrião em cada poço, onde foram 

adicionadas as substâncias diluídas juntamente com o embrião, um controle foi 

mantido com embrião apenas em meio de cultivo E3.  

A avaliação da mortalidade embrionária foi realizada a cada 24 horas, 

sendo os embriões considerados vivos ou mortos. A taxa de mortalidade foi 

realizada através do cálculo da porcentagem de embriões mortos em cada uma 

das concentrações testadas. Também a cada 24 horas as soluções eram 



trocadas seguindo as normas da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, OECD (1992).  

Resultados e discussão: As concentrações utilizando etilenoglicol em 

temperatura ambiente indicaram resultados que nas concentrações de 50 % até 

6, 25% houve uma taxa de mortalidade de 100%. A concentração de 3,12% 

promoveu 90% de morte embrionária. Nas concentrações de 1,56%, 0,78%, 

0,39%, 0,17% e 0,08% tiveram resutados de 40%, 60%, 35%, 40%, 40%. Nas 

concentrações mais baixas utilizadas de 0,04% e 0,02% a taxa de mortalidade 

foram respectivamente de 30 % e 50%. A concentração de 0,04% e 0,02% 

apresentaram respectivamente 55% e 50%. A mortalidade do grupo controle foi 

de 9%.  

Quando se observou o tempo de exposição dos embriões ao crioprotetor 

verificou se que quanto maior o tempo de exposição, maior a letalidade do 

mesmo, sendo que as análises de 24 horas indicaram mortalidade de 44,1%, 48 

horas de 48,3%, 72 horas apresentou taxa de 50,83% e em 96 horas a taxa foi 

de 59,16%. 

Em 10% dos embriões foram encontrados edemas de pericárdio, sendo 

que o controle apresentou 2%, edemas de saco vitelino estavam presentes em 

20% dos embriões, não sendo encontrado no controle e por último em 5% 

tivemos edemas de olho, e no controle 1,04%. A porcentagem de retardo de 

eclosão foi de 3% no experimento e ausente no controle. 

Ao realizar o teste qui quadrado podemos verificar que das 12 

concentrações, 10 tiveram resultados de mortalidade significativos em relação 

ao controle, confirmando a mortalidade pela exposição ao crioprotetor DMSO, as 

únicas que nã foram significativas foram 0,39% e 0,19% . 

Os resultados indicaram que quanto maior o tempo de exposição aos 

crioprotetores maior foi a taxa de mortalidade em todos os compostos. Estudos 

já mostraram que a toxicidade do crioprotetor pode estar relacionada ao tempo 

de exposição do embrião ao composto, utilizando-se como crioprotetor o 

metanol, em diferentes estádios embrionários apresentaram maior mortalidade 

quando submetidos ao resfriamento lento (ZHANG et al., 2003).  



Quando observamos as alterações teratogências provocadas nos 

embriões pela exposição ao metanol e ao etilenoglicol podemos identificar mau 

formações de olho, indicando essa atuação no sistema nervoso e alterações de 

pericárdio. Estudos indicam que os álcoois podem causar danos à saúde caso 

sejam utilizados em excesso, visto que ocasionam depressão do sistema 

nervoso central (SNC), então podem ocorrer distúrbios visuais. Em casos de um 

grau de toxicidade mais grave estes podem originar cegueira, convulsões, coma, 

acidose metabólica, depressão respiratória e morte. Já existem estudos que 

demostram que o excesso desses álcoois induz a doença de Parkinson e 

alterações no eletrocardiograma, causando taquicardia (COUTLER et al., 2011; 

JAFF et al., 2014).  

Estudos realizados para vitrificação de embriões de ratos indicaram o 

etilenoglicol como o composto mais tóxico, numa ordem crescente, seguido pelo 

metanol, glicerol e DMSO. Tais estudos indicaram que em concentrações acima 

de 8%, o composto é extremamente tóxico (ALI et al.,1993). 

HAGERDON et al. (1997) mostrou que a exposição de embriões de zebra 

a glicerol ou a etilenoglicol provocava mortalidade. A exposição a etilenoglicol 

faz com que a blastoderme se dissociasse do vitelo, como foi observado também 

no presente estudo. 

A exposição ao etilenoglicol em baixas concentrações indicou que o 

mesmo pode ser utilizado, diminuindo sua toxicidade, apesar das alterações 

morfológicas provocadas pelo composto, parte dos embriões se desenvolveram 

normalmente, chegando a fase de ecolasão. A avalições de potencial do tóxico 

de crioprotetores já foram realizadas para embriões de curimbatá (Prochilodus 

lineatus), os resultados encontrados foram diferentes dos apresentados, uma 

vez que indicaram 0% de eclosão desses embriões após a exposição, tal 

resultado pode se dever as concentrações utilizadas no experimento. (NINHAUS 

– SILVEIRA et al., 2006).  

Conclusão: Os resultados indicaram uma taxa de mortalidade acima da do 

grupo controle, sendo que nas concentrações acima de 6,25% a letalidade foi 

absoluta. Em menores concentrações as taxas de mortalidade encontradas 



foram relativamente baixas, tais resultados indicam que estas poderiam ser 

utilizadas futuramente para a técnica.  
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS A PARTIR DE HIDRAZIDAS, 

SEMICARBAZIDAS E TIOSSEMICARBAZIDAS1 

DEUS, Karina P. N.2; SANTOS JÚNIOR, Sauli.3 

Palavras-chave: Hidrazonas. Semicarbazonas. Tiossemicarbazonas. Infravermelho. 

 

1 INTRODUÇÃO/BASE TEÓRICA  

 

A química medicinal nos traz ferramentas que auxiliam no tratamento de 

diversas doenças. Nessa perspectiva, uma alternativa são as sínteses de compostos 

a partir de hidrazidas, semicarbazidas e tiossemicarbazidas, classificadas como 

Bases de Schiff. São moléculas bastante estudadas devido ao baixo custo de 

obtenção, além de apresentar amplo perfil farmacológico (SCHILLACI et al., 2017; 

UUSITALO et al., 2017). 

 

2 OBJETIVOS  

 

Sintetizar compostos orgânicos derivados de hidrazidas, semicarbazidas e 

tiossemicarbazidas, e caracterizá-los por meio da espectroscopia na região do 

infravermelho. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O primeiro composto sintetizado, denominado KN1, foi uma adaptação da 

síntese de Sampath e colaboradores (2013). KN1 foi preparado na proporção de 2:1, 

sendo 0,001Mol de 4-metil3-tiossemicarbazida e 0,5mMol de ácido rosólico. Cada 

reagente foi diluído em metanol, e posteriormente foram misturadas as duas soluções 
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e aquecidas sob refluxo durante 1 hora. Depois a solução foi filtrada em papel filtro, 

deixando evaporar lentamente e totalmente, até a formação de cristais. Após sete 

dias, o sólido resultante, de cor vermelho alaranjado, foi lavado com éter, em papel 

absorvente. Em seguida deixado para evaporação espontânea. 

O composto KN3 e KN4 também foi sintetizado na proporção de 1:2. Sendo 

0,0005 mol de ácido rosólico diluído em metanol e 0,001 mol de cloridrato de 

semicarbazida e acetil hidrazida, respectivamente. Todos os reagentes foram diluídos 

em metanol. Logo depois, adicionou-se a segunda solução na primeira, resultando na 

solução final. Esta foi aquecida sob refluxo durante 1 hora. 

Após 1 hora ambas as soluções foram filtradas em papel filtro, deixando 

evaporar lentamente e totalmente, até a formação de cristais. Após oito dias, o sólido 

resultante, de cor vermelho alaranjado, foi lavado com éter, em papel absorvente. Em 

seguida deixado para evaporação espontânea.    
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Figura 01: Rota de síntese por obtenção direta de tiossemicarbazona a partir da reação de 4[bis(4-    
hydroxyphenyl)methyl]cyclohexa-2,5-dien-1-one e: acetohydrazide,  hydrazinecarboxamide 
e N-methylhydrazinecarbothioamide formando KN1, KN3 e KN4, respectivamente. 

Fonte: Autora 



 

Os ligantes KN5 e KN8 foram sintetizados na proporção de 3:1. Sendo, 

0,005mol de 4-metil-3-tiossemizarbazida e 0,0017mol de 

2,6Bis(hidroxymethyl)pcresol para KN5; 0,005mol de 4-metil-3-tiossemizarbazida e 

0,0017 mol de cloridrato de piridoxina para KN8, conforme esquematizado na figura 

02.Cada reagente foi diluído em metanol, e posteriormente foram misturadas as duas 

soluções e aquecidas sob refluxo durante 1 hora. Depois a solução foi filtrada em 

papel filtro, deixando evaporar lentamente e totalmente, até a formação de cristais. 

Após sete dias, o sólido resultante foi lavado com éter, em papel absorvente. Em 

seguida deixado para evaporação espontânea.    
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Figura 02 - Rota de síntese por obtenção direta de tiossemicarbazona a partir da reação de N-
methylhydrazinecarbothioamide e: 3-(hydroxymethyl)-5-methylbenzene-1,2-diol e 4,5-
bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol, formando KN5 e KN8, respectivamente 

Fonte: Autora 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram estabelecidos os espectros de infravermelho dos ligantes. Todos foram 

determinados na região de 400 a 4000 cm-¹. Estão reproduzidos nos gráficos abaixo. 

No gráfico 01, observamos a formação do ligante KN1 a partir de ácido rosólico 

e tiossemicarbazida devido a presença das bandas 1254 cm-1, 1225 cm-1 e 1801 cm-1 



 

representando as ligações: CN, C=S e C=O. No gráfico 02, a ligação CN foi 

identificada na banda 1171 cm-1, sugerindo então que houve formação do ligante KN3. 

No gráfico 03, foi identificado a ligação CN na banda 1113 cm-1, correspondente a 

ligação entre os reagentes. No gráfico 04, a ligação CN pode ser identificada na banda 

1234 cm-1, pertencente ao intervalo 1250cm-1 a 1020cm-1. No gráfico 05, a ligação C-

N foi identificada na banda 1215 cm-1, compreendida no intervalo 1250cm-1 a 1020cm-

1, sugerindo que houve formação do ligante. 

 

Gráfico 01 - Espectro de infravermelho do composto KN1 
Fonte: Autora 

 

Gráfico 02 - Espectro de infravermelho do composto KN3 
Fonte: Autora 



 

 

Gráfico 03 - Espectro de infravermelho do composto KN4 
Fonte: Autora 

 

Gráfico 04 - Espectro de infravermelho do composto KN5 
Fonte: Autora 



 

 

Gráfico 05 - Espectro de infravermelho do composto KN8 
Fonte: Autora 

5 CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos experimentos realizados, foram sintetizados 5 ligantes a partir de 

hidrazidas, semicarbazidas e tiossemicarbazidas, enfatizando a versatilidade dessa 

classe de compostos em gerar vários ligantes com pequenas modificações estruturais, 

de acordo com o reagente utilizado. As análises dos espectros de infravermelho 

sugerem que houve formação dos ligantes, porém, é necessário caracterizá-los pela 

Difração de Raios X, para confirmar a formação dos ligantes esperados. 
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SELETIVIDADE DE HERBICIDAS LATIFOLICIDAS NA CULTURA DO CÁRTAMO1 

POMPERMAYER, Guilherme Verdicchio2; PINHEIRO, Guilherme Henrique 

Rodrigues3; DA COSTA, Fabiana Larissa Amaral3; SILVA, Amalia Andreza Sousa3; 

GAMA, Gabriela Fernandes3; DA COSTA, Claudio Hideo Martins4. 

Palavras-chave: Carthamus tinctorius. Oleaginosa. Cultura Bioenergética. 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A cultura do cártamo apresenta um ciclo relativamente curto e uma 

rusticidade que traz certa vantagem no uso dessa cultura como uma opção para a 

safrinha na sequência de culturas com maior importância econômica, como a soja 

ou o milho. Entretanto, por ser uma cultura ainda pouco explorada comercialmente, 

possui poucos estudos práticos para a geração de conhecimentos, principalmente 

quando se tratam de herbicidas recomendados para o controle de plantas daninhas 

dicotiledôneas. 

2 BASE TEÓRICA 

A cultura do cártamo (Carthamus tinctorius L.) é pertencente à família 

Asteraceae, originário da Ásia, é uma planta anual, oleaginosa, rústica e possui 

múltiplos propósitos de uso como: culinário, ornamental, farmacêutico, forrageiro e 

biodiesel (EKIN, 2005; MÜNDEL et al., 2004). Introduzido no sul do país na década 

de 90 como planta ornamental, as inflorescências de cártamo destacam-se em 

virtude da sua beleza, rusticidade e versatilidade de uso, as quais são utilizadas 

como flor cortada fresca ou seca (KHALIL et al., 2013; OELKE et al., 1992). De suas 

flores e extraído um corante vermelho, a cartamina, de onde também e extraído um 

corante amarelo para uso culinário (OELKE et al., 1992). A disseminação desta 

espécie e realizada por sementes, as quais são utilizadas como matéria-prima para 

extração de óleo, que possui excelente qualidade (VIVAS, 2002). A torta das 

sementes é um subproduto da indústria de elevado teor proteico, sendo aproveitado 

como suplementação na alimentação de aves. As sementes apresentam importantes 
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funções relacionadas com a disseminação e garantia da sobrevivência das espécies 

vegetais, além do seu papel biológico e utilização na alimentação humana e animal 

(MARCOS FILHO, 2005). Com ciclo de cultivo em torno de 140 dias, o cártamo pode 

ser cultivado no Brasil o ano todo, sobretudo no sul do país por ser resistente às 

baixas temperaturas, tornando-se uma alternativa de cultivo de flores propagadas 

por sementes (BELLÉ et al., 2012; STRECK et al., 2005). As sementes de cártamo 

possuem aproximadamente 40% de óleo, podendo ser utilizado na indústria 

alimentícia, farmacêutica e petroleira (EKIN, 2005). 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho visou testar a seletividade de herbicidas latifolicidas com 

diferentes doses na cultura do cártamo com o intuito de descobrir quais 

produtos/doses eram capazes de controlar a soja tiguera, em meio à cultura, sem 

causar prejuízos na estrutura morfológica e consequente redução na produtividade 

final do cártamo. 

4 METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido na área de sucessão de soja na fazenda 

experimental da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, em um Latossolo 

Vermelho Distroférrico, com semeadura realizada no dia 29 de março de 2018 e a 

colheita no dia 30 de agosto de 2018. O clima da região segundo classificação de 

Köppen é do tipo Awa, tendo verão chuvoso e inverno seco.  

Utilizou-se delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro 

repetições. Os tratamentos foram constituídos por três diferentes herbicidas com 

duas doses cada e o controle, totalizando 07 tratamentos. A aplicação foi feita no dia 

17 de abril de 2018 e os herbicidas utilizados foram: carfentrazona-etílica 30 e 75 ml 

do p.c.ha-1, metsulfurom metílico 2,5 e 5,0 g do p.c.ha-1 e etoxissulfurom 20 e 40 g do 

p.c.ha-1. As parcelas continham seis linhas de cinco metros de comprimento e 

espaçamento entrelinhas de 0,45 metros, totalizando 13,5 m2. 

Antes da colheita, foram retiradas dez plantas aleatoriamente de cada 

parcela, a fim de avaliar as variáveis morfológicas: altura da planta, altura da 

inserção do primeiro ramo, número de ramificações, diâmetro do colmo e os 

parâmetros produtivos: número de capítulos granados, número de capítulos chochos 

e número de sementes por capítulo. A produtividade final foi obtida após pesagem 

de todo material que estava dentro da área útil da parcela. 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a variável altura, o herbicida metsulfurom metílico na dosagem de 2,5 

g.p.c.ha-1 foi o único que não diferiu estatisticamente da testemunha (Figura 1). Os 

tratamentos metsulfurom metílico 5,0 g do p.c.ha-1 e etoxissulfurom 20 g do p.c.ha-1 

foram 10,97 e 12,84 cm respectivamente inferiores a testemunha. Os tratamentos 

carfentrazona-etílica 30 e 75 ml do p.c.ha-1 e etoxissulfurom a 40 g do p.c.ha-1 foram 

letais para a planta do cártamo, evidenciando a sensibilidade a estes herbicidas 

nestas dosagens. Tal efeito na letalidade ocorreu pelo fato do herbicida 

carfentrazona-etílica ser um herbicida de contato que possui alta resistência a 

lixiviação por estarem sorvidos a matéria orgânica do solo, atingindo a cultura do 

cártamo na fase de emergência. Já os herbicidas metsulfurom metílico e 

etoxissulfurom são sistêmicos, mas possuem persistência moderada a alta e 

degradação por hidrólise e por microorganismos, fazendo com que apenas o 

etoxissulfurom a 40 g do p.c.ha-1 fosse letal a cultura do cártamo. 

 

Figura 1 – Altura de plantas em função da aplicação das diferentes doses e 

diferentes herbicidas. Jataí/GO. 2018.  
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Para a variável altura da primeira inserção, o herbicida metsulfurom metílico 

na dosagem 2,5 g.p.c.ha-1 e 5,0 g.p.c.ha-1 não diferiram da testemunha (Tabela 1). O 

herbicida etoxissulfurom 20 g do p.c.ha-1 reduziu a altura de inserção de 

ramificações, evidenciando a alta sensibilidade do cártamo a este princípio ativo.  

Para as variáveis número de ramificações e diâmetro de colmo, o herbicida 

metsulfurom metílico nas duas dosagens aplicadas e o herbicida etoxissulfurom na 

dosagem 20 g.p.c.ha-1 não diferiram estatisticamente da testemunha (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Variáveis morfológicas em função da aplicação de diferentes herbicidas 

com diferentes doses. 

 

HERBICIDAS 
ALTURA DA 

INSERÇÃO DO 
PRIMEIRO RAMO 

NÚMERO DE 
RAMIFICAÇÕES 

DIÂMETRO DO 
COLMO 

Testemunha 57,45 a 12,42 a 7,58 a 

metsulfurom 
metílico 

2,5g.p.c.ha⁻¹ 
50,35 ab 10,40 a 6,76 a 

metsulfurom 
metílico 

5,0g.p.c.ha⁻¹ 
49,74 ab 9,10 a 6,11 a 

etoxissulfurom 
20 g.p.c.ha⁻¹ 

44,00 b 10,03 a 6,53 a 

etoxissulfurom 

40 g.p.c.ha⁻¹ 
0 c 0 b 0 b 

carfentrazona-
etílica 

30ml.p.c.ha-¹ 
0 c 0 b 0 b 

carfentrazona-
etílica 

75ml.p.c.ha⁻¹ 
0 c 0 b 0 b 

F (Tratamentos) 187,69* 20,49* 112,27* 

      C.V. (%) 13,8 42,01 17,79 
* Significativo a 5% de probabilidade. Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não 

diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

____ 

Os resultados referentes aos componentes produtivos da cultura ainda estão em 

processamento, mas o uso do herbicida metsulfurom metílico no controle de 



espécies dicotiledôneas é promissor em razão da baixa sensibilidade da cultura do 

cártamo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados evidenciam a potencialidade de uso do herbicida metsulfurom 

metílico no controle de espécies dicotiledôneas, em especial no controle da soja 

tiguera. Este se fez importante, pois, no estado de Goiás há o vazio sanitário onde é 

proibido o plantio de soja fora da época recomendada pelas autoridades, 

possibilitando que o cártamo seja uma alternativa para o plantio de safrinha. 
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 EFEITO DOS NÍVEIS DE PARATORMÔNIO SOBRE A CAPACIDADE 

FUNCIONAL FÍSICA  DE PACIENTES DIALÍTICOS1  

 

FRANCO, Fabiana Santos2; FILHA, Joana D’arc Borges de Souza3; RODRIGUES, 

Mariel Dias4, Lovatto; Viviane5;  FERREIRA, Alenice Rosa6; AGOSTINHO, Patrícia 

Leão da Silva7. 

 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Hormônio Paratireóido, Teste de 

caminhada. 

 

1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Doença Renal Crônica (DRC) é caracterizada pela anormalidade do 

funcionamento e da estrutura do rim., que tem entre os fatores de risco não 

tradicionais, o paratormônio (PTH) (SANTOS et al., 2018). O PTH é um hormônio 

produzido pelas glândulas paratireoideas que é considerado um peptídeo constituído 

por um conjunto de 84 aminoácidos, cuja função é a manutenção da calcemia através 

da reabsorção óssea e renal de cálcio (FASSBINDER et al., 2015).  Os autos níveis de 

PTH está associada ao aumento da mortalidade de dialíticos e a um efeito negativo 

sobre a função musculoesquelética o que sugere prejuízo à capacidade funcional 

(GOMES et al., 2017).   

Assim, as alterações nos níveis de PTH estão associadas ao aumento da 

mortalidade de dialíticos.  No ano de 2016, o censo brasileiro de diálise da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN), notificou 122.825 indivíduos em diálise e uma taxa de 

mortalidade anual de 18,2%. Associado a esse cenário, estudos demonstram que a 
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capacidade funcional de pacientes dialíticos apresenta uma redução de 50% em 

relação a de indivíduos saudáveis (KDIGO, 2013). Portanto, é importante esclarecer 

se o aumento da excreção de PTH tem efeito sobre a capacidade funcional física de 

pacientes dialíticos diante da escassez de investigações em humanos com este tema 

(FASSBINDER et al., 2015).  

                                                         

2 BASE TEÓRICA 

 De acordo com a National Kidney Foundation, a DRC consiste em lesão do parênquima 

renal, com perda progressiva e irreversível das funções dos rins, resultando na incapacidade do 

organismo em controlar o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico renal (NATIONAL 

KIDNEY FOUNDATION, 2002). Dessa forma, a DRC é classificada em 5 estágios os quais 

são relacionados a taxa de filtração glomerular (TFG), sendo que o estágio 5 corresponde a uma 

TFG < 15 ml/min/1,73m2 com lesão renal presente ou ausente. A submissão ao tratamento 

hemodialítico, gera complicações nos pacientes (SANTOS et al., 2018).  

Fisiologicamente o PTH é um hormônio fundamental no controle da homeostase do 

cálcio, tem ação direta ou indiretamente em órgãos relacionados ao armazenamento, à excreção 

e à absorção deste íon divalente (PAULA, 2009). Os elevados níveis de PTH, ou seja, os valores 

acima de 500 pg/ml podem gerar alterações fisiológicas que resultam em um quadro clínico 

marcado por manifestações musculoesqueléticas, em decorrência do mesmo influenciar a 

síntese e utilização de energia causando interferência no metabolismo de proteínas e 

aminoácidos de estruturas musculoesqueléticas (CAMPOS et al., 2012). 

O impacto sobre o sistema musculoesquelético inclui: hipotrofia, atrofia muscular e até 

mesmo fraqueza generalizada que afetam a funcionalidade, a independência e o bem-estar geral 

dos indivíduos (FASSBINDER et al., 2015). 

Dentre os testes para avaliação da capacidade funcional física (CFF) está o Teste de 

caminhada de seis minutos (TC6’), que é considerado um teste funcional submáximo que avalia 

a distância caminhada em seis minutos. Trata-se de um teste amplamente utilizado e 

reprodutível, onde são obtidos os dados vitais: frequência respiratória (FR), pressão arterial 

(PA), frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SpO2), assim como o grau de dispneia 

e fadiga pré e pós teste (ATS, 2002). 

 . 

 

3 OBJETIVOS 



Avaliar e comparar a influência dos níveis de PTH dentro e acima da faixa de 

normalidade sobre a capacidade funcional física de pacientes dialíticos. 

 

 

4 METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal com dialíticos de ambos os sexos, com idade entre 

20 a 59 anos. O método utilizado para a análise dos níveis séricos de PTH intacto no soro foi o 

de quimiluminescência, com o kit IMMULITE® 2000 Intact PTH (CAMPOS et al., 2012).  

Foram avaliados os níveis de PTH e de acordo os mesmos, os voluntários foram distribuídos 

em 2 grupos: PTH (A) com níveis séricos acima da faixa de normalidade e PTH (C) com níveis 

normais de paratormônio.  

A avaliação da capacidade funcional física foi realizada pelo Teste de Caminhada de 

Seis Minutos (TC6’) seguindo as recomendações da American Thoracic Society, 2002. Foi 

avaliada a distância percorrida e os dados vitais: frequência respiratória (FR), pressão arterial 

(PA), frequência cardíaca (FC), saturação de oxigênio (SpO2)  por um oxímetro marca 

CMS50D e o grau de dispneia e fadiga pela Escala de Esforço Percebido Modificada de Borg. 

Os dados vitais foram coletados previamente a execução do teste e no primeiro e segundo 

minuto após o término do teste. A distância caminhada prevista (%) no TC6 foi calculada de 

acordo com a equação para a população brasileira desenvolvida por Britto (BRITTO et al, 

2013). 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos de PTH em relação 

aos parâmetros de capacidade  funcional física. No entanto foi observerdo que os níveis de PTH 

causaram um efeito negativo sobre a função musculoesquelética. No nosso estudo, a distância 

percorrida em metros pelos voluntários de ambos os grupos foi inferior a distância predita e ao 

limite inferior de normalidade da referência brasileira para o TC6, o que pode ser justificado 

pelo fato dos integrantes de ambos os grupos independentemente dos níveis séricos de PTH 

estarem em tratamento hemodialítico (JAQUETO et al., 2016). Sugerindo assim que a propria 

https://www.marcamedica.com.br/oximetro-de-dedo-adulto-portatil-cms50d-com-curva-plestimografica


diálise é um fator contribuinte para a redução da capacidade funcional física em pacientes 

dialíticos (WATANABE et al., 2016). 

 

 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo demonstrou que os níveis de PTH não interferiram na capacidade 

física. Entretanto, os pacientes dialíticos mostraram importante comprometimento da 

capacidade funcional física.   
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Dentre os sistemas de produção utilizando gramíneas em sucessão a soja, para 

produção de grãos ou como cobertura, destaca-se o milheto, pela vantagem de 

apresentar um sistema radicular profundo e abundante (Gonçalves et al., 2006), o que 

o torna mais tolerante a seca e com elevada habilidade de ciclagem de nutrientes. 

Esta espécie também possui elevada produção de biomassa (Crusciol & Soratto, 

2007), e é de rápida decomposição, mas devido a esta elevada produção, ela 

consegue manter boa cobertura do solo.  

Outras opções de rotação culturas são o uso de forrageiras, solteiras ou 

consorciadas com o milho safrinha. Entre as espécies mais utilizadas, tem-se a 

Urochloa ruziziensis, que assim como o milheto, tem alta capacidade de produção de 

matéria seca (Bernardes et al., 2010), absorção de nutrientes em maiores 

profundidades, ciclagem de nutrientes e tolerância ao estresse hídrico (Torres et al., 

2008). O sistema de produção utilizando o milho safrinha consorciado com a 

braquiária, tem como vantagem, além de bom acúmulo de palhada para o sistema 

plantio direto na semeadura da soja, a possibilidade de se fazer duas safras de grãos 

e uma safra de pecuária, garantindo a sustentabilidade da atividade agrícola e 

pecuária (Balbino et al., 2011). Além de possibilitar a diversificação econômica da 

propriedade, diminuindo os riscos e dificuldades de se trabalhar com apenas uma 

safra por ano agrícola (Martha Jr. et al., 2011).                                                     
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2 BASE TEÓRICA 

 

A persistência e a dinâmica de liberação de nutrientes da palhada são 

importantes aspectos a serem considerados na escolha de plantas para compor 

esquemas de rotação de culturas em sistema plantio direto. O uso de cobertura 

vegetal somado a um sistema de rotação e de sucessão de culturas variadas no 

sistema plantio direto, com diferentes composições químicas, é um mecanismo de 

acúmulo de palhada na superfície do solo no bioma Cerrado. O cultivo de diferentes 

espécies de plantas de cobertura viabiliza a melhoria e a conservação do solo e da 

matéria orgânica, além de incrementar ganhos consideráveis de rendimento nas 

culturas em sucessão e apresentar, viabilidade econômica. (Calegari, 2006). 

Dentre as espécies utilizadas nos sistemas de produção o milho (Zea mays) e 

o milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown) se destacam no Brasil Central, o 

primeiro pela possibilidade de produção de grãos na segunda safra e o milheto por 

ser uma gramínea tropical relativamente tolerante à seca, possuir elevada produção 

de fitomassa e habilidade de reciclar nutrientes, reduzindo os riscos de lixiviação 

(Crusciol e Soratto, 2007). Recentemente houve aumento na semeadura de espécies 

forrageiras, como a braquiária (Urochloa ruziziensis), nas regiões produtoras de grãos 

devido a adoção de novas áreas no sistema de integração lavoura-pecuária. Este 

sistema promove benefícios mútuos para lavoura e pecuária, como a redução na 

incidência de plantas daninhas e quebra no ciclo de pragas e doenças, resultando em 

incremento de produtividade (Vilela et al., 2011).  

 

 

 

3 OBJETIVOS 

Diante disso, o presente trabalho objetivou avaliar o desempenho agronômico 

da cultura da soja, em função de diferentes sistemas de produção com gramíneas em 

sucessão. 

 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

 

O experimento foi instalado na Fazenda Escola da Universidade Federal de 

Goiás - Regional Jataí - Campus Jatobá, localizada no município de Jataí - GO, tendo 

como coordenadas geográficas (17° 53’ S e 52°43’ W), com 670 m de altitude em um 

Latossolo Vermelho distroférrico. O delineamento foi o de blocos casualizados, com 

12 repetições, sendo que as parcelas foram constituídas de 4 sistemas de produção 

(1- milho/soja; 2- braquiária/soja; 3-milho consorciado com braquiária/soja; 4- 

milheto/soja) com a dimensão de 22,5 m2, onde essas espécies antecessoras à soja 

foram semeadas em fevereiro de 2017. A semeadura da soja foi realizada dia 

01/11/2017, e foram distribuídos 60 kg.ha-1 de P2O5 e 40 kg.ha-1 de K2O na forma de 

superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente. Em cobertura, após 15 dias 

do plantio, foram distribuídos mais 40 kg.ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio.  

Nos dias, 16/06/17, quando as palhadas de todos os sistemas já estavam 

manejadas, exceto a braquiária, 01/11/2017, na semeadura da soja e em 25/01/18 

quando se iniciou a maturação dos grãos da soja, amostras dos restos culturais de 

cada parcela utilizando três quadros, com 0,25 m2 de área interna, constituindo uma 

amostra composta, sendo realizada de forma manual, com auxílio de tesoura de poda, 

retirou-se toda palhada superficial contida na área interna do quadro. Os resíduos 

passaram por uma pré-limpeza e foram acondicionados em sacos de papel e 

colocados em estufa com circulação forçada de ar a 60ºC, até atingirem massa 

constante. Foram analisados os componentes de produção e produtividade da cultura 

da soja, assim como a eficiência de uso de fertilizantes (EUF), que consiste na relação 

entre produtividade da soja e total de fertilizantes aplicados. 

Os dados obtidos de massa seca e dos componentes produtivos da soja foram 

submetidos a análise de variância. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. Para as análises, foi utilizado o programa Sisvar 4.2 

(Ferreira, 2008). 

 

 

 

 

 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  

 Nas três épocas de coleta, a quantidade decomposta de palhada apresentou 

diferenças entre os sistemas de produção. O milho + braquiária (13115 kg.ha-1) e o 

milheto (14044 kg.ha-1) apresentaram as maiores médias em relação a palhada de 

milho (9424 kg.ha-1) e braquiária solteiras (9766 kg.ha-1) no momento do manejo das 

culturas antecessoras. Nas coletas posteriores houve redução na matéria seca das 

palhadas, sendo que no momento da semeadura a redução foi na ordem de 32, 38, 

35 e 63% e no início da maturação fisiológica da soja foi de 53, 52, 44 e 67%, 

resultando numa decomposição de 5036, 5043, 5833 e 9418 kg.ha-1 nas palhadas de 

milho, braquiária, milho + braquiária e milheto, respectivamente. Dessa forma, na 

primeira coleta a braquiária solteira pode ter ciclado 146, 16 e 178 kg.ha-1, a braquiária 

no consórcio (2623 kg.ha-1) 39, 4 e 48 kg.ha-1 e milheto 306, 31 e 280 kg.ha-1 de N, P 

e K, respectivamente (Costa et al., 2016). 

 Na avaliação dos componentes biométricos da soja, dentre eles, altura de 

plantas, inserção da 1ª vagem e diâmetro de colmo, observa-se que no sistema em 

que utilizou-se a braquiária solteira a soja teve maior altura de planta e diâmetro de 

colmo em relação ao sistema de sucessão após o milho solteiro e o milho + braquiária 

(Tabela 3). Já no sistema com palhada de milheto a altura de plantas foi semelhante 

a braquiária e superior aos dois sistemas que tem a presença milho. Estes podem ter 

ocorrido devido ao aumento da fertilidade do solo em função da maior ciclagem de 

nutrientes, visto que, nos sistemas onde há a inclusão do milho há grande extração e 

exportação de nutrientes pelos grãos.  

Quanto aos componentes produtivos O número de vagens por planta de soja 

foi superior no sistema com a braquiária solteira, produzindo cerca de 6,2, 5,7 e 3,9 

vagens a mais em relação ao sistema com milho, milho + braquiária e milheto, 

respectivamente. Como reflexo dos efeitos observados nos componentes produtivos, 

o sistema milho/soja apresentou a menor produtividade de grãos comparativamente 

aos demais 

Crusciol et al. (2015) após comparar componentes produtivos e concentrações 

de macronutrientes nas folhas da cultura da soja, conduzida após dois sistemas de 

produção, milho solteiro e milho consorciado com braquiária, notou que o rendimento 

em grãos foi 14% maior e que teores de N, P, K, Ca, Mg e S foram maiores após o 

consórcio. 



Nos sistemas que antecedeu a braquiária + milho, braquiária solteira e milheto 

proporcionaram 7,01, 7,58 e 7,58 kg de grãos para cada 1 kg dos fertilizantes 

utilizados, ou seja, 0,73, 1,3 e 1,3 kg de grãos por 1 kg de fertilizante a mais 

comparados ao sistema milho/soja, respectivamente. Portanto, corroborando Crusciol 

& Soratto (2010), que afirmaram que a eficiência do uso do fertilizante também é 

dependente da rotação/sucessão de culturas adotada. O uso eficiente dos fertilizantes 

tem se tornado cada vez mais relevantes para a agricultura brasileira devido ao 

aumento constante dos preços dos insumos, maior produtividade agrícola das 

culturas, bem como na redução do risco de contaminação ambiental associado ao uso 

inadequado dos insumos. Portanto, fica evidente que a inserção de espécies de 

cobertura/adubo verde antecedendo o cultivo da soja é primordial para maximização 

a eficiência dos fertilizantes. 

 

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso de gramíneas como culturas de cobertura é uma boa alternativa para 

incluir em sistemas de produção, com o objetivo de corrigir problemas edáficos que 

comprometem a produtividade da soja, devido ao uso contínuo de milho em sucessão. 

A inclusão de gramíneas como culturas de cobertura também aumenta a eficiência do 

uso de fertilizantes.  
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A Nanociência é o estudo e o conhecimento das técnicas e aplicações das 

nanotecnologias relacionadas à diversas áreas do conhecimento humano 

(engenharia, física, química, biologia, eletrônica, computação, medicina) (AITKEN, 

2004). A nanociência e a nanotecnologia têm por meta a compreensão e o controle 

da matéria em escala nanométrica e o conhecimento da natureza na organização da 

matéria átomo por átomo, molécula por molécula. Envolve o conhecimento técnico 

e científico e a aplicação deste conhecimento através de sua transformação no uso 

de ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir de tal 

conhecimento. A nanociência tem como objetivo projetar, controlar e modificar 

materiais em nível microscópico o que lhe possibilita influir nas propriedades dos 

materiais (BATISTA et al., 2010).  

 As nanopartículas de Fe têm gerado bastante interesse em aplicações 

biomédicas para a imobilização de proteínas, como a ressonância magnética de 

diagnóstico (MRI), a terapia térmica e a administração de medicamentos (HASANY 

et al., 2010). Um ponto importante é que por serem superparamagnéticas tornam-se 

controláveis por um campo magnético externo (BEAN; LIVINGSTON, 1959). As 

limitações encontradas, como oxidação e toxicidade celular, podem ser superadas 

por um revestimento de superfície adequado, implicando um sucesso às 

propriedades do material de revestimento (ARIAS et al., 2018). 
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 As NPs de Fe podem ser preparadas com geometrias bem específicas 

dependendo da reconstrução da superfície onde elas são crescidas. Para este 

trabalho, o substrato estudado foi o Titanato de Estrôncio (SrTiO3), dopado com Nb, 

utilizado como suporte para o crescimento de nanopartículas de alguns metais. 

Dependendo da reconstrução da sua superfície desse monocristal, a qual pode ser 

obtida por diferentes tratamentos térmicos do material, a forma das nanopartículas 

preparadas tem tipos e formas geométricas distintas. 

 Quando se tem uma superfície, suas características químicas e 

cristalográficas vão ser muito dependentes da orientação cristalográfica da 

superfície, existindo a possibilidade de a superfície ter uma estrutura bem diferente 

daquela existente no interior do cristal. Fica claro, portanto, que para se 

compreender os fenômenos físico-químicos que ocorrem em superfícies é 

necessário primeiro determinar como os átomos da própria superfície estão 

orientados. 

 Praticamente todas as técnicas tradicionais utilizadas em física de superfícies 

são baseadas em elétrons, STM, XPS, LEED, XPD, etc. O desafio, portanto é criar 

maneiras de, mesmo utilizando estas técnicas, poder obter informações a nível 

atômico destes materiais óxidos. Neste trabalho foi possível utilizar cristais de SrTiO3 

dopados com Nb que eram suficientemente condutores para permitir diretamente o 

uso de XPS, LEED e XPD. Para a excitação dos fotoelétrons empregou-se raios-X 

convencionais (não polarizada). A radiação não polarizada era produzida por um 

tubo de raios-X do tipo (Al, Kα). 

                                                               

2 BASE TEÓRICA 

 As nanopartículas são de grande interesse científico, pois são uma ponte 

entre o volume (bulk) da substância e sua estrutura molecular ou atômica. Uma 

substância como bulk possui propriedades físicas e químicas constantes, 

independentemente do seu tamanho. Entretanto, em dimensões como nanoescala, 

essas propriedades dependem de fenômenos moleculares ou atômicos mais ou 

menos discretos (NIKALJE, 2015). As NPs são amplamente divididas em várias 

categorias, dependendo da sua morfologia, tamanho e propriedades químicas . 

 O ferro pode ser um grande aliado na área da saúde na forma de 

nanopartículas. As NPs de Fe apresentam propriedades superparamagnéticas 

tornando-as controláveis por um campo magnético externo (BEAN; LIVINGSTON, 



1959). Elas oferecem várias possibilidades de aplicação em biomedicina, isto porque 

esses materiais apresentam tamanho na extensão de algumas dezenas de 

nanômetros, os quais são menores ou comparáveis ao tamanho de uma célula (10-

100 µm), de um vírus (20-450 nm), de uma proteína (5-50 nm) ou de um gene (2 nm 

de largura e 10-100 nm de comprimento) (PANKHURST et al., 2003). Isto significa 

que as nanopartículas podem ser empregadas como uma entidade biológica 

possibilitando que esses materiais possam ser revestidos com moléculas biológicas 

para fazer com que os mesmos interajam com outras espécies biológicas e, desse 

modo, fornecer um meio controlável de endereçamento dessas espécies no 

organismo (HÜTTEN et al., 2004).  

 O desenvolvimento de NPs de ferro pode ser através do crescimento de Fe 

em um substrato apropriado como o SrTiO3. O interesse pela superfície deste 

material surge de suas propriedades eletrônicas e de seu uso como substrato para o 

crescimento de nanocristais suportados (MULLER et al., 2004). A superfície do 

SrTiO3 (100) apresenta uma infinidade de diferentes reconstruções (CASTELL, 

2002; KUBO; NOZOYE, 2003) que, dependendo da preparação da amostra, pode 

ser usada para esse crescimento de forma regular e em escalas de comprimento 

macroscópico. 

                                                        

3 OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste trabalho foi investigar a estrutura atômica as 

superfície do  SrTiO3 e as terminações da superfície do cristal, SrO e TiO2. Os 

específicos foram (1) entender como a reconstrução da superfície do STO pode 

influenciar no tipo de geometrias específicas de Nps de Fe, com aplicações na área 

da saúde; (2) realizar simulações de espalhamento múltiplo para mensurar os 

parâmetros estruturais da superfície do STO e (3) quantificar a quantidade de 

terminações da superfície do STO. 

                                                                   

4 METODOLOGIA 

Para realizar estudos das propriedades da superfície de STO, tais como: 

composição química, estrutura eletrônica e posição atômica foram feitas medidas de 

XPS, LEED e XPD (DE SIERVO et al., 2005). A técnica XPS permite identificar 

quantitativamente, em profundidades da ordem de dezenas de nanômetros todos os 

elementos químicos na superfície da amostra, suas concentrações relativas e o 



ambiente químico dos elementos (seus estados de oxidação). A técnica LEED é 

utilizada para a determinação da estrutura superficial de materiais 

monocristalinos por bombardeamento com um feixe colimado de elétrons de baixa 

energia (20–200 eV). Já na técnica XPD os elétrons emitidos pelo bombardeamento 

de raios-X são difratados pelos átomos do próprio material. Observando-se as 

direções dos elétrons após a difração, pode-se inferir a posição dos átomos, ou seja, 

a estrutura geométrica da superfície. As simulações de XPD usando o software 

MSCD (disponível no sítio eletrônico: http://www.ap.cityu.edu.hk/personal-

website/Van-Hove_files/mscd/mscdpack.html) auxiliam o estudo teórico de padrões 

de difração. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Neste trabalho, comparamos os resultados de cálculos de fotoelétrons de SrO 

e TiO2 terminados de SrTiO3 (100), incluindo relaxamento e amarração, com os 

dados experimentais. Descobrimos que, para o SrTiO3 de superfície terminada em 

TiO2 (100), todos os cátions da camada superior relaxam para fora, da mesma forma 

que os átomos da segunda camada relaxam para fora. Usando um algoritmo 

genético, a melhor concordância com os dados experimentais do XPD é obtida para 

uma superfície terminada com TiO2 com dois domínios girados em 90 graus.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As nanopartículas magnéticas têm um potencial enorme para aplicações em 

diversas vertentes tecnológicas. Sua utilização na área biomédica e biotecnológica 

vem recebendo elevado destaque nos últimos anos, graças à versatilidade de 

aplicações como reparo de tecidos, diagnósticos, ressonância magnética por 

imagem, tratamento contra o câncer, separação celular, transporte controlado de 

drogas, entre outras.  

A criação deste nanomaterial envolve, primeiramente, o preparo de um 

substrato adequado para o crescimento e nanopartículas de Fe. Para isso várias 

técnicas e caracterização são utilizadas para identificação estrutural do material. O 

SrTiO3 apresentou melhores resultados para um superfície terminada em TiO2, 

indicando que as nanopartículas de Fe crescidas neste material podem ter melhores 

resultados se a superfície tiver esta terminação. 
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1 INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

Os membros da ordem Primatas pertencem ao reino Animalia, filo Chordata, 

classe Mammalia e se distinguem, dentre outros aspectos, pela grande flexibilidade 

de comportamento dos indivíduos. Apresentam variação nos aspectos morfológicos, 

fenotípicos, comportamentais e reprodutivos. São classificados em duas subordens: 

Prosimii (prossimios) e Anthropoidea (macacos). Essa última é dividida em 

infraordem: Catarrhini (primatas do velho mundo ou hominóides) e Platyrrhini 

(primatas do novo mundo ou neotropicais) (MADERS, 2016; SOUZA-ARAÚJO, 

2012). 

No Brasil existem 139 espécies e subespécies de primatas do novo mundo de 

acordo com uma lista taxonômica utilizada no Processo de Avaliação do Estado de 

Conservação de Primatas Brasileiros entre os anos de 2009 a 2013 (CPB; ICMBIO; 

MMA,2013). 

O estudo descritivo da anatomia de animais silvestres experimenta, nos dias 

atuais, inegável importância. A grande proximidade dos primatas não humanos com 

o homem permite adotá-los como modelo para pesquisas humanas em várias áreas 

como: anatomia, fisiologia, endocrinologia, imunologia, e biotecnologia na 

reprodução. (AMADO et al., 2011). Esta revisão de literatura tem por objetivo 

descrever a morfologia do sistema reprodutor feminino de Alouatta belzebul. 



 

Não existem estudos que descrevem anatomicamente os órgãos reprodutores 

femininos do Alouatta belzebul. Diante destes fatos consideráveis, justifica-se a 

realização desta pesquisa para esclarecimentos mais detalhados relativos à 

anatomia desta espécie para a obtenção de dados sobre seus aspectos anatômicos 

e fisiológicos que propiciarão base para interpretações e correlações filogenéticas e 

evolutivas com outros primatas. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A espécie Alouatta belzebul, popularmente conhecido como bugio ou guariba, 

são endêmicos do Brasil, encontrados principalmente na Amazônia, mas também no 

nordeste da Floresta Atlântica. De acordo com a International Union for Conservation 

of Nature (IUCN) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade/ 

Ministério do Meio Ambiente atualmente esta espécie encontra-se ameaçada devido 

a ações de caça, desmatamento e a construção de empreendimentos hidrelétricos 

ocasionando a perda do hábitat nas florestas e colaborando para o declínio destas 

populações nativas(STEINBERG, NIEVES, MUDRY, 2014; MMA, 2014). 

Estes animais exibem características que permitem fácil identificação, como a 

cauda preênsil e o osso hióide bastante pronunciado, com o qual executam um 

rugido (vocalização característica) que pode ser ouvido a vários quilômetros de 

distância e está associado a características de defesa de grupos e territorialidade. O 

comprimento total entre a cabeça e o corpo varia entre 42 cm e 63 cm, e o 

comprimento de sua cauda entre 48,5 cm e 69 cm.  Apresentam dimorfismo sexual, 

sendo que os machos adultos pesam entre 5 kg e 9 kg, enquanto fêmeas adultas 

pesam entre 3,8 kg e 7 kg. São animais de hábitos diurnos, essencialmente 

arborícolas e classificados como generalistas herbívoros (BICCA-MARQUES, 

SILVA, GOMES, 2006; VERONA, PISSINATTI, 2014).  

O aparelho reprodutor feminino humano (ou sistema genital feminino), assim 

como o masculino pode ser dividido em órgãos internos e externos. É responsável 

pela produção de hormônios sexuais e gametas, além de ser o receptáculo da 

fecundação. Os órgãos genitais femininos internos são a vagina, o útero, os ovários 

e as tubas uterinas. O termo vulva, ou pudendo, refere-se aos órgãos femininos 

externos. Seus componentes são o monte púbico, os lábios maiores, os lábios 

menores, o clitóris e o bulbo do vestíbulo (DANGELO, FATTINI, 2007; SOBOTTA, 

2013). 



 

 

3 OBJETIVO 

Descrever a morfologia do sistema reprodutor feminino de Alouatta belzebul. 

 

4 METODOLOGIA 

Foram utilizados 5 exemplares de Alouatta belzebul, fêmeas adultas. Estes 

animais foram cedidos pelo Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da 

Fauna (PSACF) – UHE Belo Monte, segundo os ofícios nº 002-2015 – ARC/NAT, nº 

009-2015 – ARC/NAT e nº 012-2015 – ARC/NAT, regidos pelo processo do IBAMA 

n° 02001.001848/2006-75. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CEUA) com protocolo n°083/17. 

Os animais foram previamente fixados, com perfusão de solução aquosa de 

formol a 10% através da artéria carótida comum direita, abordada por incisão 

cervical mediana ventral. Após os procedimentos descritos, os espécimes foram 

mergulhados em recipientes contendo também solução aquosa de formol a 10% e 

mantidos submersos em tanque fechado e opaco e oportunamente dissecados.  

As dissecações ocorreram através da abertura da cavidade abdominal, com 

incisão na linha mediana ventral, rebatendo-se a pele e a musculatura daquela 

parede, facilitando o acesso aos órgãos genitais. Posteriormente, a cavidade pélvica 

foi aberta na região da sínfise pélvica e realizada a total remoção dos órgãos 

genitais, para que seus componentes pudessem ser analisados e descritos 

individualmente.  

 

5 RESULTADOS 

Como em todos os primatas, os órgãos genitais consistiam de dois ovários, 

duas tubas uterinas, útero e vagina. Os ovários apresentam formato ovoide, estão 

dispostos bilateralmente ao útero e fixados as tubas uterinas. As tubas uterinas são 

tubos musculares finos e enrolados, sendo impossível distinguir com evidência 

infundíbulo, ampola e istmo, bem como as fímbrias ovarianas.  

Localizada na pelve, a vagina apresenta-se como um longo canal, de paredes 

finas, comprimido dorsoventralmente; na parte cranial sua parede está aplicada ao 

redor do cérvix uterina formando uma fenda circular (fórnices vaginais) (Figura 1).  



 

 

Figura 1: Imagem fotográfica da vista ventral e dorsal dos órgãos reprodutores femininos de Alouatta 
belzebul. 1 Útero. 2 Vagina. 3. Ovários. 4 Bexiga. Seta preta – papila uretral bipolada. Barra 1 cm 
 

Localizado na pelve, o útero é simples com fundo globoso em formato de pera 

invertida com uma cérvix. Craniolateralmente abrem-se as tubas uterinas, uma de 

cada lado, e caudalmente o útero se continua com a vagina, que se apresenta como 

um tubo muscular alongado e achatado que faz comunicação com o vestíbulo e 

caudalmente com o colo do útero. 

O óstio externo da uretra abre-se na região medial da parede ventral em uma 

papila distinta, proeminente e bipolada. A vulva tem características rugosas e se 

encontra disposta ventralmente ao clitóris, que é bem desenvolvido (hipertrófico) 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2:  Imagem fotográfica da vista ventral da genitália externa de Alouatta belzebul,destacando se 
óstio uretral e vaginal (A) e o grande clitóris (B) 
 

Observamos que a uretra feminina do A.belzebul tem origem no trígono 

vesical e desemboca no vestíbulo da vagina formando uma papila bipolada, 

corroborando com o que foi observado por Lima et al. (2016), no macaco-prego 



 

Sapajus libidinosus a uretra feminina apresentou-se bastante curta tendo origem no 

trígono vesical e desembocando no vestíbulo da vagina por meio do óstio uretral 

externo. Os mesmos resultados foram encontrados por Veras et al. (2007) que 

verificou que em fêmeas de Alouatta guariba clamitans o óstio externo da uretra 

abre-se na região medial da parede ventral em uma papila distinta, proeminente e 

bipolada. 

No primata humano a uretra masculina se diferencia da feminina em relação 

ao seu comprimento, sendo a feminina menor medindo cerca de 4 cm, e a masculina 

maior e variando seu comprimento entre 17,5 a 20 cm. A porção da uretra masculina 

que atravessa a próstata denomina-se uretra prostática; a porção da uretra que 

atravessa o soalho da pelve e músculo esfíncter externo da bexiga denomina-se 

uretra membranácea e finalmente a porção da uretra que penetra no bulbo do pênis, 

onde se encontra o corpo esponjoso do pênis, denomina-se uretra esponjosa. A 

uretra feminina ocorre caudalmente no assoalho pélvico, abaixo do trato reprodutor. 

Ela passa de forma oblíqua pela parede vaginal para abrir-se ventralmente na 

junção da vagina e vestíbulo (MOORE, DALLEY, 2007; GARDNER et al. 2013; LIMA 

et al. 2016). 

 

6 CONCLUSÃO 

O sistema reprodutor feminino de Alouatta belzebul constitui-se de útero, 

tubas uterinas, ovários, vagina e região vulvar. O útero é simples com fundo 

globoso, as tubas uterinas são finas e enroladas, os ovários são ovoides com 

superfície lisa, a vagina apresenta-se como um tubo muscular longo de paredes 

finas e na região vulvar observa-se na sua porção inicial o orifício externo da uretra 

marcado por uma papila uretral bipolada e em sua porção caudal um clítoris bem 

desenvolvido. 
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