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APRESENTAÇÃO 

 

O evento proposto teve como principal finalidade proporcionar momentos de 

troca de experiências entre estudantes do nível superior, que já tiveram a formação 

científica júnior, estudantes bolsistas do programa, atualmente, e também alunos que 

não faziam parte do programa, no momento. 

Foi uma oportunidade para que estudantes da Educação Básica (6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional), que estão 

desenvolvendo pesquisas como bolsistas, pudessem difundir os resultados alcançados 

de seus trabalhos na forma de resumo expandido. 

Assim, nossos principais objetivos foram desenvolver o apreço à prática de 

pesquisa, despertar a vocação científica e valorizar a formação do estudante-

pesquisador. 

 

Comissão Organizadora 
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DESCRIÇÃO DE HÍBRIDOS DE ORQUÍDEAS COM POTENCIAL DE PRODUÇÃO 
PARA O NORTE DO PARANÁ 

 

 

Andjara de Souza Feliciano (PIBIC/CNPq - Fundação Araucária/UEL), andjara_souza@hotmail.com; 
Ana Claudia Vieira (PIBIC/Fundação Araucária), vieira.anaclaudia752@hotmail.com; Ronan Carlos 

Colombo; Ricardo Tadeu de Faria (Orientador), faria@uel.br. 

Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Agronomia /Londrina, PR.  

 

Resumo: Novas cultivares de orquídeas são lançadas anualmente no mercado graças aos trabalhos 
de hibridação e melhoramento genético dessas plantas. Com a gama de espécies existentes na 
natureza é possível realizar milhares de cruzamentos e obter híbridos com as mais variadas formas e 
cores, além de apresentarem características agronômicas desejáveis, como precocidade para a 
floração. Assim, objetivou-se caracterizar dois híbridos produzidos na UEL para posterior avaliação e 
lançamento de cultivares. Um dos híbridos foi resultante do cruzamento Cattleya forbesii x Laelia 
purpurata ‘flamea’ e o outro a partir de Oncidium flexuosum x Rodriguezia decora. Para o primeiro 
híbrido observou-se flores com maior durabilidade que a dos parentais, poucas flores e porte reduzido 
quando comparado à L. purpurata. Enquanto o segundo híbrido apresentou mais flores em relação a R. 
decora, haste floral menor que a do O. flexuosum e flores brancas com o máculas tendendo à 
coloração marrom. 

Palavras-chave: Orchidaceae, descrição, seleção. 

 

Introdução  

A família Orchidaceae é uma das mais numerosas entre as angiospermas, sendo representada 
por mais de 850 gêneros e cerca de 25 mil espécies. Esse número corresponde a 8-10% de todas as 
espécies de plantas com sementes e tende a aumentar, visto que a cada ano são descritas de 200 a 
500 novas espécies (GOVAËRTS, 2012). No Brasil existe uma das maiores floras orquidáceas do 
mundo, existem aproximadamente 190 gêneros e de 2.300 a 3.500 espécies, distribuídas de norte a 
sul.  

Porém, muitas destas estão correndo risco de extinção, devido à destruição de seu habitat e às 
coletas predatórias (COLOMBO et al., 2004; VAZ e KERBAUY, 2005). 
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A polinização geralmente é cruzada e os agentes polinizadores são insetos, sendo em algumas 
espécies por aves. Em cerca de 3% das orquídeas ocorre autopolinização. Na produção de híbridos é 
feita a transferência das políneas para o estigma da flor. Apesar dos milhares de híbridos produzidos, 
pouco se sabe sobre a transmissão dos caracteres. A cor pode ser herdada por um único alelo, 
dominante ou recessiva (quando em homozigose). Em Cattleya o amarelo é normalmente um caráter 
recessivo e é mascarado pelos genes para a cor púrpura quando se cruza com eles. Em Laelia, ao 
contrário, o amarelo é normalmente dominante e mascara a cor púrpura do outro progenitor 
(Suttleworth et al, 1913, tradução Lema Filho, 1994). 

Dentre os métodos de melhoramento de plantas, a hibridação é o mais utilizado para o 
melhoramento de orquídeas. Para Rolfe (1995) tal método é tido como instrumento de defesa das 
espécies, já que espécies híbridas em cultivo são de melhor padrão, e de qualidade superior. O 
melhoramento de espécies nativas pode contribuir para a preservação das espécies e inserir no 
mercado plantas de melhor qualidade e valor comercial. 

Segundo Cooke (2004), o ideal é cruzar matrizes selecionadas, portadoras das características 
desejadas e que possam agregar novos valores aos híbridos resultantes. Os cruzamentos de 
orquídeas exigem horas de estudos em pesquisas sobre quais gêneros e espécies utilizar, que tipo de 
labelo esta passa aos descendentes, qual a cor dominante, largura das pétalas, durabilidade e 
facilidade de cultivo, diferindo do que é feito aleatoriamente e sem critério (WENZEL, 2005).  

Assim, com esse trabalho objetivou-se avaliar dois híbridos resultantes do cruzamento de 
espécies de orquídeas nativas; sendo um cruzamento entre Cattleya forbesii x Laelia purpurata ‘flamea’ 
e outro entre as espécies Oncidium flexuosum x Rodriguezia decora.  

 

Materiais e métodos  

O trabalho foi realizado na casa de vegetação do Departamento de Agronomia da Universidade 
Estadual de Londrina – (Londrina/ Pr.) localizada na latitude 23o22´ sul; longitude 51o10´ oeste e uma 
altitude de 585 metros.  

Os materiais avaliados foram 2 híbridos de orquídeas obtidos a partir de cruzamento entre as 
espécies Cattleya forbesii x Laelia purpurata ‘flamea’ e Oncidium flexuosum x Rodriguezia decora na 
própria Universidade. Foram selecionados 5 vasos de cada híbrido em idade de floração para a 
posterior descrição das características morfológicas e durabilidade das flores. 

Para o híbrido resultante do cruzamento entre Laelia purpurata ‘flamea’ x Cattleya forbesii as 
avaliações consistiram em mensurar o comprimento de pseudobulbos, número de folhas por 
pseudobulbos, comprimento das folhas, número de flores por pseudobulbo, inserção das flores no 
pseudobulbo e durabilidade das flores. 

Em relação ao híbrido obtido pelo cruzamento entre Oncidium flexuosum x Rodriguezia decora 
avaliaram-se as seguintes características: comprimento de pseudobulbos, número de folhas por 
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pseudobulbos, comprimento das folhas, inserção da haste floral, comprimento da haste floral, número 
de flores por haste e durabilidade das flores. Os dados coletados durante as avaliações foram 
comparados às características dos parentais. 

 

Resultados e Discussão  

As tabelas 1 e 2 apresentam dados referentes às características morfológicas das plantas 
parentais e dos híbridos obtidos na geração F1. No híbrido oriundo do cruzamento de Cattleya forbesii 
e Laelia purpurata ‘flamea’ pôde-se observar flores de tamanho similar às flores de C. forbesii; porém, 
apresentando coloração tendendo ao lilás, semelhante a L. purpurata ‘flamea’.  

Pode-se observar ainda a maior durabilidade das flores em relação aos parentais e 
precocidade para o florescimento em relação à L. purpurata ‘flamea’, que pôde ter sido herdada da C. 
forbesii. Nesse híbrido foi observado florescimento durante o mês de dezembro. 

 

Tabela 1 – Características dos parentais (Cattleya forbesii e Laelia purpurata ‘flamea’) e do híbrido 
obtido 

 Cattleya forbesii  Laelia purpurata ‘flamea’ Híbrido 

CP (cm) 19 -25 30-40 19-25 

NFP 2 1 2 

CF (cm) 8-13 20-40 9-10,5 

NFL 2-4 4-6 2-3 

IFP Ápice do pseudobulbo Ápice do pseudobulbo Ápice do pseudobulbo 

DF (dias) 7-10 6-12 16-17 

Comprimento de pseudobulbos (CP), número de folhas por pseudobulbos (NFP), comprimento das folhas (CF), número de flores por 
pseudobulbo (NFL), inserção das flores no pseudobulbo (IFP) e durabilidade das flores (DF).  
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Tabela 2 – Características dos parentais (Oncidium flexuosum x Rodriguezia decora) e do híbrido 
obtido 

 Oncidium flexuosum Rodriguezia decora Híbrido 

CP (cm) 3-5,5 2-3 3-5 

NFP 1-2 1 2 

CF (cm) 4-13,8 12,3-15,2 9,5-16 

IHF Base do pseudobulbo Base do pseudobulbo Base do pseudobulbo 

CHF (cm) 42-113 12-32 30-37 

NFH 30-120 2-8 9-15 

DF (dias) 20-30 8-15 25-30 

Comprimento de pseudobulbos (CP), número de folhas por pseudobulbos (NFP), comprimento das folhas (CF), inserção da haste floral 
(IHF), comprimento da haste floral (CHF), número de flores por haste (NFH) e durabilidade das flores (DF). 

 

O híbrido obtido a partir do cruzamento de Oncidium flexuosum x Rodriguezia decora floresceu 
durante os meses de outubro/novembro e junho/julho; apresentou haste floral com comprimento inferior 
ao parental O. flexuosum, porém número de flores bastante inferior ao deste parental. Outra 
característica observada foi a produção de flores com formato semelhante às flores de O. flexuosum, 
mas de coloração branca, e não amarela, característica do O. flexuosum. As flores apresentaram 
máculas tendendo ao marrom escuro que podem ter sido herdadas de Rodriguezia decora. Em relação 
à durabilidade das flores não se obteve diferença quando comparada à durabilidade das flores de O. 
flexuosum. 

 

Conclusões  

Com esse trabalho pôde-se concluir que os híbridos obtidos apresentam características 
desejáveis sob o ponto de vista ornamental e têm potencial para serem lançados no mercado como 
novas cultivares. 

 

Agradecimentos  

A todos os colaboradores que tornaram esse projeto de pesquisa científica possível, em 
especial ao CNPq, pela bolsa oferecida; ao meu orientador, Professor Dr. Ricardo Tadeu de Faria e à 
Universidade Estadual de Londrina. 



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
2

1
 

Referências  

COOKE, R. B. R. Tire suas dúvidas: Orquídeas. São Paulo: Brasil Orquídeas, 2004. p. 100-102 

COLOMBO L. A.; FARIA, R. T.; CARVALHO, J. F. R. P.; ASSIS, A. M.; FONSECA, I.C.B. Influencia do 
fungicida clorotalonil no desenvolvimento vegetativo e no enraizamento in vitro de duas 
espécies de orquídeas brasileiras. Acta Scientiarum, Maringá, v.6, n. 2, p. 253-258, 2004. 

GOVAËRTS, R. Kew Royal Botanic Gardens. Monocots III: Orchids. Disponível em: < 
http://www.kew.org/science-research-data/directory/teams/monocots-III-orchids/index.htm>. Acesso em: 
03 mar. 2012. 

ROLFE, G. G. L. Cattleyas mirins. Rio de Janeiro: Orquidário, v.9, n.4, p.80-84, 1995. 

VAZ, A. P. A.; KERBAUY, G. B. Orchidaceae In: TERAO, D.; CARVALHO, A. C. P. P.; BARROSO, T. 
C. S. F. Flores Tropicais. 1. ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. p. 25-41.  

WENZEL, C. Como cultivar orquídeas: As “mini-cats” brasileira. 12. Ed. São Paulo: Casa Dois, 
2005. 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
2

2
 

 

AIB VEICULADO EM TALCO E ÁLCOOL NO ENRAIZAMENTO DE ESTACAS DE 
LICHIA 
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Ciências agrárias – Fitotecnia 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas herbáceas de lichia tratadas 
com diferentes concentrações de AIB veiculado em talco e álcool. Foram utilizadas estacas herbáceas 
de 10-12 cm, retiradas da parte mediana dos ramos de plantas matrizes da lichieira ‘Bengal’. O 
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com sete tratamentos e cinco repetições de 
10 estacas. Foram analisados os seguintes tratamentos: testemunha (0 mg L-1 de AIB); 1.000 mg. L-1 
via talco; 2.000 mg. L-1 via talco; 3.000 mg. L-1 via talco; 1.000 mg. L-1 via álcool 96ºL; 2.000 mg. L-1 via 
álcool; e 3.000 mg. L-1 via álcool. As estacas foram acondicionadas em bandejas plásticas, contendo 
como substrato, casca de arroz carbonizada. Após 170 dias da instalação do experimento, foram 
avaliadas as variáveis: sobrevivência das estacas (%); retenção foliar (%); estacas enraizadas (%); 
número de raízes por estaca; comprimento da maior raiz por estaca (cm) e massa seca das raízes por 
estaca (g). Nas condições em que o experimento foi realizado, o ácido indolbutírico veiculado em talco 
e álcool não exerce influência sobre o enraizamento de estacas de lichia ‘Bengal’.  

Palavras-chave: Propagação vegetativa, regular de crescimento, Litchi chinensis.  

 

Introdução 

A lichieira (Litchi chinensis Soon.), nativa da China, pode ser propagada por sementes ou 
assexuadamente, sendo esta última a forma mais comum de propagação, por permitir a obtenção de 
plantas geneticamente idênticas à planta mãe. Dentre os métodos de propagação vegetativa, a 
alporquia é o mais utilizado. No entanto, além da necessidade de mão-de-obra-especializada, a 
obtenção de mudas por este método pode ser lenta e onerosa. Por outro lado, a multiplicação por 
estaquia reduz o período juvenil, origina plantas uniformes e permite a obtenção de um grande número 
de mudas a partir de uma única matriz (MELETTI; COELHO, 2000; CAPUTO, 2008).  
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O processo de enraizamento de estacas depende de vários fatores, como: potencial genético 
de enraizamento; época do ano; balanço hormonal; substrato; temperatura; umidade e luz. Sendo 
assim, o uso de fitorreguladores de crescimento, como as auxinas, podem favorecer o enraizamento, 
viabilizando a produção de mudas de espécies de difícil enraizamento (FACHINELLO et al., 2005).  

A auxina pode ser aplicada na base das estacas por diferentes vias ou veículos, destacando-se 
a líquida e a em pó. A aplicação do ácido indolbutírico (AIB) pela via líquida apresenta resultados mais 
uniformes no enraizamento das estacas, enquanto a aplicação via pó apresenta a facilidade de preparo 
e a durabilidade da mistura (HARTMANN et al., 2002; FACHINELLO et al., 2005). Assim como o efeito 
das auxinas exógenas varia entre espécies, cultivares e concentrações, as formas de aplicação deste 
fitorregulador de crescimento também propiciam resultados distintos no enraizamento das espécies 
(CARVALHO et al., 2005; BASTOS et al., 2006; YAMAMOTO et al. 2010).  

Bastos et al. (2006) relataram que são escassos os  estudos relacionados a estaquia na 
propagação de lichia. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas 
herbáceas de lichia tratadas com diferentes concentrações de ácido indolbutírico veiculado em talco e 
álcool. 
 

Materiais e métodos 

O experimento foi realizado na estufa de propagação de plantas da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) - PR (latitude 23°23 S, longitude 51°11 O e altitude de 566 m).  

Foram utilizadas estacas herbáceas de 10-12 cm, retiradas da parte mediana dos ramos de 
plantas matrizes da lichieira ‘Bengal’. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 
sete tratamentos e cinco repetições de 10 estacas. Foram avaliados os seguintes tratamentos: 
testemunha; 1.000 mg. L-1 via talco; 2.000 mg. L-1 via talco; 3.000 mg. L-1 via talco; 1.000 mg. L-1 via 
álcool 96ºL; 2.000 mg. L-1 via álcool; e 3.000 mg. L-1 via álcool. 

Antes de efetuar a coleta das estacas, foi preparado o AIB em talco e a solução hidroalcóolica 
do AIB, conforme metodologia descrita por FACHINELLO et al. (2005). O preparo das estacas consistiu 
em um corte reto na parte basal, logo abaixo de um nó, e corte em bisel na parte superior, deixando-se 
dois pares de folhas e 1/3 de cada folha na parte superior. Após o preparo das estacas, foi aplicado o 
AIB via álcool, por meio de imersão rápida da base das estacas durante 10 segundos, e via talco. Em 
seguida, as estacas foram colocadas em caixas plásticas (44x30x7 cm) perfuradas, contendo o 
substrato casca de arroz carbonizada, sendo mantidas em estufa com cobertura de polietileno 
transparente e sombrite 30%, sob nebulização, com regime intermitente controlado por temporizador e 
válvula solenóide, programada para nebulizar durante 10 segundos a cada três minutos.  

Após 170 dias da instalação do experimento, foram avaliadas as variáveis: sobrevivência das 
estacas (%); retenção foliar (%); estacas enraizadas (%); número de raízes por estaca; comprimento da 
maior raiz por estaca (cm) e massa seca das raízes por estaca (g).  
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Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. Foi efetuada a transformação de dados arco seno x/100  e 1x + , 

para as variáveis oriundas de porcentagem e de contagem, respectivamente.  

 

Resultados e Discussão 

Para a porcentagem de sobrevivência não houve diferença significativa entre os tratamentos 
(Tabela 1). Resultados semelhantes foram verificados por Bastos et al. (2006), que ao estudarem o 
enraizamento de estacas de lichieira ‘Bengal’, relataram que não houve efeito significativo da aplicação 
de AIB e dos tipos de estacas para porcentagem de sobrevivência. Yamamoto et al. (2010), ao 
avaliarem o enraizamento de estacas de goiabeira ‘Século XXI’, observaram que 1.000 mg. L-1 de AIB 
via solução hidroalcóolica, e 1.000 e 2.000 mg. L-1 de AIB veiculado em talco proporcionaram 
resultados satisfatórios no que diz respeito à porcentagem de sobrevivência. 

Quanto à retenção foliar, verificou-se maior porcentagem em estacas tratadas com 3.000 mg. 
L-1 de AIB via talco e 2.000 mg L-1 via álcool em relação a 2.000 mg L-1 via talco(Tabela 1). Em 
experimento realizado por Carvalho et al. (2005), a porcentagem de estacas vivas com folhas de 
estacas da lichieira ‘Bengal’ foi inferior quando tratadas com 200 mg. L-1 de AIB durante 24 horas em 
relação a aplicação rápida de doses mais elevadas. Os mesmos autores relataram que as estacas que 
perderam as folhas morreram ou não enraizaram. Por outro lado, Yamamoto et al. (2010) não 
observaram diferença entre as concentrações de AIB veiculadas em solução hidroalcóolica e talco na 
retenção foliar da goiabeira ‘Século XXI’. De acordo com Hartmann et al. (2002), a presença de folhas 
nas estacas influencia o enraizamento, uma vez que a auxina é produzida nas folhas novas e nas 
gema. 

Com relação à porcentagem de estacas enraizadas, não houve diferença entre os fatores 
estudados (Tabela 1). No entanto, Bastos et al. (2006) observaram o aumento de estacas enraizadas 
da lichieira ‘Bengal’ com a utilização de AIB. No trabalho realizado com a goiabeira ‘Século XXI’, 
Yamamoto et al. (2010) relataram que independente da forma de aplicação de AIB, a concentração de 
2.000 mg. L-1 favoreceu o número de estacas enraizadas. Segundo Fachinello et al. (2005), a aplicação 
de AIB via talco apresenta desuniformidade da quantidade do material aderido à estaca, o que pode 
afetar o processo de enraizamento. Apesar da baixa porcentagem de enraizamento das estacas, no 
presente experimento, tal resultado não foi influenciado pelos veículos de aplicação.  

Para o número, comprimento e massa seca de raízes não houve diferença entre os 
tratamentos (Tabela 1). No enraizamento de estacas de lichia ‘Bengal’, Bastos et al. (2006) também 
não verificaram diferença nas concentrações de AIB aplicadas. Entretanto, em estudo realizado por 
Carvalho et al. (2005) com estacas da mesma cultivar, o comprimento da raiz foi inferior quando 
tratadas com 200 mg L-1 durante 24 horas em relação a aplicação rápida de doses mais elevadas, as 
quais não diferiram entre si. Para a goiabeira ‘Século XXI’, Yamamoto et al. (2010) concluíram que a 
aplicação de 2.000 mg. L-1 de AIB proporcionou maior número e comprimento das raízes, sendo a 
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aplicação via talco o método mais favorável para o comprimento das raízes. Por outro lado, a aplicação 
de 2.000 mg. L-1 de AIB via solução hidroalcoólica, resultou em maior massa seca de raízes. 

Tabela 1 - Sobrevivência das estacas (SE), retenção foliar (RF), estacas enraizadas (EE), número de 
raízes por estaca (NR), comprimento da raiz (CR) e massa seca de raízes (MSC) de estaca de lichia 
(Litchi chinensis Soon.), submetidas a diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB) 
veiculados em talco e em álcool. Londrina, PR, 2012. 

Tratamento 
SE 

(%) 

RF 

(%) 

EE 

(%) 
NR 

CR 

(cm) 

MSC 

(g) 

Testemunha 12,0 ns 30,0 ab 6,0 ns 3,0 ns 35,7 ns 0,2 ns 
1.000 mg L-1 - talco 18,0 40,0 ab 18,0 5,3 47,3 0,2 

2.000 mg L-1 - talco 16,0 30,0 b 16,0 5,7 45,4 0,2 

3.000 mg L-1 - talco 24,0 38,0 a 22,0 9,9 55,3 0,3 

1.000 mg L-1 - álcool 8,4 18,0 ab 6,0 5,0 46,7 0,5 

2.000 mg L-1 - álcool 24,0 30,0 a 16,0 4,3 44,4 0,3 

3.000 mg L-1 - álcool 6,0 8,0 ab 4,0 5,0 63,0 0,2 

C.V. (%) 69,23 37,58 84,99 31,27 58,19 67,02 
  Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. ns: não significativo.  

Conclusões  

Nas condições em que o experimento foi realizado, o ácido indolbutírico veiculado em talco e 
álcool não exerce influência sobre o enraizamento de estacas de lichia ‘Bengal’.  
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chinensis Sonn.) COLETADAS EM DIFERENTES ÉPOCAS 
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Ciências agrárias – Fitotecnia 

 

Resumo: A propagação de lichia por meio da estaquia representa uma alternativa promissora na 
produção comercial de mudas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas de lichia 
coletadas na primavera e no verão, utilizando diferentes concentrações de AIB (0, 1.000 e 2.000 mg L-

1) e substratos (fibra de coco, vermiculita e casca de arroz carbonizada). O delineamento experimental 
utilizado foi inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 X 3, com 5 repetições e 10 estacas por 
parcela. Após 140 dias, foram avaliadas as variáveis: sobrevivência das estacas, retenção foliar, 
estacas enraizadas, número de raízes por estaca, comprimento médio de raiz por estaca e massa de 
matéria seca de raízes. Não houve interação significativa entre os substratos e as concentrações de 
AIB para as estacas coletadas na primavera. O substrato casca de arroz carbonizada propiciou a maior 
porcentagem de enraizamento nas estacas coletadas nesta estação (média de 48%). No verão o 
percentual de enraizamento foi muito baixo em todos os substratos testados (1,78 %, em média). 
Conclui-se que a propagação vegetativa de lichia ‘Bengal’ via estaquia pode ser realizada na 
primavera, sem o uso de AIB, no substrato casca de arroz carbonizada.  

Palavras-chave: Propagação vegetativa, lichieira, regulador de crescimento. 

 

Introdução 

A lichieira (Litchi sinensis Sonn) apresenta frutos exóticos, aromáticos, de alto valor 
nutriticional, caracterizados pelo sabor doce e levemente ácido (SALOMÃO; SIQUEIRA; PEREIRA, 
2006). Segundo Carvalho, Cunha e Rodrigues (2005), a dificuldade na propagação de lichia é um dos 
fatores que reflete na existência de poucos produtores dessa frutífera em nosso país. Dentre as 
técnicas de propagação, a propagação vegetativa, via estaquia, mostra-se promissora, por apresentar 
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maior rendimento, menor complexidade de execução e menor custo de mão-de-obra (FACHINELLO et 
al., 2005). 

O processo de enraizamento de estacas depende de vários fatores, como: potencial genético 
de enraizamento, época do ano em que a estaca é coletada, balanço hormonal, substrato, temperatura, 
umidade e luz (FACHINELLO et al., 2005).  

A época do ano em que as estacas são coletadas é um fator determinante para o sucesso da 
propagação vegetativa, uma vez que está relacionada com o estádio do ramo e com o grau de 
atividade dos processos fisiológicos das plantas. Isto explica o motivo de algumas plantas serem 
propagadas na estação de crescimento e outras durante o repouso vegetativo (PITA JÚNIOR, 2010). 

Dentre estes, o substrato influencia na qualidade das raízes formadas e no percentual de 
enraizamento (KÄMPF et al., 2006). Desta forma, é fundamental a seleção de materiais que 
possibilitem a retenção de água suficiente para prevenir a dessecação da base da estaca e possuam 
espaço poroso, no intuito de facilitar o fornecimento de oxigênio para a iniciação e o desenvolvimento 
radicular. Além disso, o uso de reguladores de crescimento como as auxinas pode favorecer o 
enraizamento, viabilizando a produção de mudas de espécies de difícil enraizamento (FACHINELLO et 
al., 2005), como a lichia. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o enraizamento de estacas de lichia coletadas na 
primavera e no verão, utilizando ácido indolbutírico e substratos. 

 

Materiais e métodos  

O experimento foi realizado de setembro de 2011 a julho de 2012, na estufa de propagação de 
plantas da Universidade Estadual de Londrina (UEL). As estacas herbáceas de Lichia ‘Bengal’ foram 
coletadas no período da manhã, em um pomar comercial localizado no município de Urai – PR, em 
duas épocas do ano: primavera de 2011 e verão de 2012. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco repetições de 10 
estacas em arranjo fatorial 3x3, sendo os fatores os três tipos de substratos (casca de arroz 
carbonizada, vermiculita de granulação média e fibra de coco padrão 47, Amafibra®) e a aplicação de 
AIB(0; 1.000 e 2.000 mg L-1), via solução hidroalcóolica.  

As estacas foram padronizadas de 10 a 12 cm, com um corte reto na parte basal, logo abaixo 
de um nó, e um corte em bisel na parte superior, deixando-se dois pares de folhas e 1/3 de cada folha 
na parte superior. Após o preparo, as estacas foram tratadas com AIB por meio de imersão rápida (10 
segundos) e colocadas em caixas plásticas (44x30x7 cm), contendo os substratos, sendo dispostas em 
câmara de nebulização com regime intermitente, programada para nebulizar durante 10 segundos a 
cada três minutos.  
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Após 140 dias da instalação do experimento, foram avaliadas as variáveis: sobrevivência das 
estacas (%), retenção foliar (%), estacas enraizadas (%), número de raízes por estaca, comprimento 
médio de raiz por estaca (cm) e massa seca das raízes por estaca (g).  

Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Foi efetuada a transformação de dados arco seno x/100  e 1x + , 

para as variáveis oriundas de porcentagem e de contagem, respectivamente. 

  

Resultados e Discussão 

Verificou-se que não houve interação significativa entre os fatores estudados para as estacas 
coletadas na primavera. Com relação à porcentagem de sobrevivência, retenção foliar e estacas 
enraizadas não houve diferença significativa nas concentrações de AIB, sendo a maior média 
registrada na casca de arroz carbonizada, seguida da vermiculita e fibra de coco (Tabela 1). De modo 
semelhante, Bastos et al. (2006), ao avaliarem o enraizamento de estacas de lichieira ‘Bengal’, 
relataram que não houve efeito significativo da aplicação de AIB para a porcentagem de sobrevivência. 
No entanto, os mesmos autores observaram o aumento de estacas enraizadas com a utilização do AIB.  

Em estudo realizado por Carvalho et al. (2005), a porcentagem de estacas vivas com folhas de 
estacas da lichieira ‘Bengal’ foi semelhante quando estas foram tratadas com AIB nas concentrações 
de 0 a 4.000 mg L-1. Estes autores verificaram que as estacas que perderam as folhas morreram ou 
não enraizaram. A presença de folhas nas estacas influencia o enraizamento, uma vez que a auxina é 
produzida nas folhas novas e nas gemas (HARTMANN et al.,2002). 

Zietemann e Roberto (2007) não observaram diferença quanto à porcentagem de 
sobrevivência e enraizamento de estacas de goiabeira ‘Paluma’ (Psidium guajava L.) utilizando os 
substratos casca de arroz carbonizada e vermiculita; entretanto, para a ‘Século XXI’, a casca de arroz 
carbonizada favoreceu o enraizamento das estacas. 

Com relação ao número e massa seca de raízes não houve diferença nas concentrações de 
AIB, verificando-se médias superiores na casca de arroz carbonizada e vermiculita em relação à fibra 
de coco (Tabela 1). Bastos et al. (2006) também não verificaram diferenças nas concentrações de AIB, 
para o número de raízes por estaca de lichia ‘Bengal’; bem como Carvalho et al. (2005), que ao 
estudarem a estaquia com a mesma cultivar observaram que não houve diferença para o número e 
massa seca de raízes tratadas com AIB nas concentrações de 0 a 4.000 mg L-1. 

Quanto ao comprimento médio de raiz, não houve diferença significativa entre os fatores 
testados (Tabela 1). Resultados semelhantes foram relatados por Carvalho et al. (2005) em 
experimento com lichia ‘Bengal’, em que não houve diferença significativa nas concentrações de 0, 
1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 mg L-1 de AIB para o comprimento da maior raiz. Em estudo com estacas 
de goiabeira ‘Século XXI’, Zietemann e Roberto (2007) verificaram maior número e comprimento de raiz 
na casca de arroz carbonizada em relação à vermiculita, não verificando diferença entre os substratos 
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para a massa de matéria seca das raízes. Em relação ao AIB, estes autores concluíram que a 
aplicação favoreceu o número e a massa de matéria seca de raízes por estaca, não influenciando no 
comprimento das raízes. 

Quanto às estacas coletadas no verão, verificou-se que a porcentagem de sobrevivência foi 
muito baixa, em média 12% de sobrevivência, em virtude disso, não ocorreu um bom percentual de 
enraizamento das estacas (1,78 %, em média). Tais resultados estão de acordo com os obtidos por 
Leonel e Rodrigues (1993), que observaram baixa porcentagem de sobrevivência de estacas de lichia 
‘Bengal’ coletadas no verão. 

Em síntese, a lichia ‘Bengal’ pode ser propagada via estaquia, mediante a coleta das estacas 
na primavera, sem a aplicação AIB, utilizando-se casca de arroz carbonizada, substrato que se destaca 
como opção de baixo custo nas regiões com disponibilidade do material; e, nesse caso, o 
aproveitamento desse resíduo agrícola contribuíra com a redução do mesmo no meio ambiente.  

 

Tabela 1 - Sobrevivência das estacas (SE), retenção foliar (RF), estacas enraizadas (EE), número de raízes por estaca (NR), 
comprimento médio de raiz (CMR) e massa seca de raízes (MSR) de estaca de lichia (Litchi chinensis Soon.), submetidas aos diferentes 
substratos e às concentrações de AIB. Londrina, PR, 2012. 

Tratamento 
SE 

(%) 

RF 

(%) 

EE 

(%) 

NR 

 

CMR 

(cm) 

MSR 

(g) 

Concentrações de AIB 
(mg L-1)       

0 39,3 ns 28,7 ns 24,7 ns 5,2 ns 4,6 ns 0,17ns 

1.000 37,3 28,7 24,7 5,6 5,7 0,19 

2.000 44,7 34,3 34,7 5,6 6,8 0,24 

Média 40,4 30,5 28,0 5,5 5,7 0,20 

Substrato       

CAC 63,3 a 54,3 a 48,0 a 6,9 a 6,8 ns 0,33 a 

VERM 38,7 b 28,7 b 27,3 b 7,3 a 6,5 0,21 a 

FCOCO 19,3 c 8,7 c 8,7 c 2,1 b 3,9 0,06 b 

Média 40,4 30,5 28,0 5,5 5,7 0,20 

CV (%) 40,26 48,40 45,66 32,96 63,96 70,03 

 
Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. ns: não significativo.  

CAC: Casca de arroz carbonizada; VERM: Vermiculita - grânulos médios; FCOCO: Fibra de coco. 
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Conclusões 

Conclui-se que a propagação vegetativa de lichia ‘Bengal’ via estaquia pode ser realizada na 
primavera, sem o uso de AIB, no substrato casca de arroz carbonizada.  
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Ciências Agrárias 

 

Resumo: Como regra de manutenção dos sistemas biológicos, toda população é regulada por 
antagonistas. Este processo ocorre espontaneamente na natureza e não é dependente da interferência 
do homem. Na ausência de controladores naturais, a população de um determinado organismo poderia 
aumentar indiscriminadamente (MOTA, 2003). Portanto, o objetivo da pesquisa é  criar um método para 
diminuir as pragas nas plantações de milho e de soja. Foram desenvolvidos testes para controle 
biológico de Spodoptera frugiperda (lagarta-cartucho - milho) e Anticarsia gematallis (lagarta da soja). 
Para isso foram desenvolvidos extratos do vegetal Comigo Ninguém Pode (Dieffenbachia picta Schott) 
em diferentes concentrações, e realizado com diversos solventes. A partir das análises de mortalidade 
durante o período decorrente de 96h foi selecionado o extrato mais eficiente para combater as lagartas. 
O extrato que se mostrou mais eficaz de comigo ninguém pode, apresentando uma mortalidade acima 
de 85%, o que mostra a possibilidade de um controle eficiente e acessível a todos os produtores. 
Novos testes em maiores escalas serão realizados para comprovar a eficiência do extrato, além da 
montagem de experimentos em estufas controladas. 

Palavras-chave: Controle, Lagarta, Dieffenbachia Sp. 

 

Introdução 

A utilização dos agrotóxicos no Brasil do ponto de vista ambiental e principalmente de saúde 
pública tem determinado um forte impacto, infelizmente negativo, com contaminação dos vários meios 
(ar, água e solo), e com muitos casos de doenças e mortes. 
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Agrotóxicos são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento dos produtos agrícolas, 
nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também 
de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (Lei Federal no 
7.802 de 11-7-89). 

O risco determinado pelos agrotóxicos ou a probabilidade de um indivíduo adoecer pela ação 
destes produtos é dado pela exposição que a pessoa tem a eles e a toxicidade dos produtos. Assim se 
há uma alta exposição, mesmo que o produto tenha baixa toxicidade, o risco é alto, como ao inverso 
com baixa exposição e alta toxicidade, o risco se mantém alto. (ALMEIDA, 2001) A questão da 
toxicidade não se resume, infelizmente, a ser alta ou baixa, mas a problemas toxicológicos que 
diversos agrotóxicos possuem, mesmo considerados de baixa toxicidade, pois esta referencia é 
somente para problemas agudos, imediatos. Portanto, se há problemas ou de exposição ou de 
toxicidade do veneno, a probabilidade de adoecer é grande. 

O objetivo do projeto é desenvolver um inseticida botânico com baixo custo que seja eficiente 
no controle da Spodoptera frugiperda e Anticarsia gemmatalis. 

 

Material e Métodos 

As análises foram realizadas no laboratório do Colégio Interativa de Londrina – PR. Para tal 
foram utilizado lagarta da espécie Spodoptera frugiperda e o vegetal Dieffenbachia sp.  

Escolha da Planta 

 A planta foi escolhida através de uma pesquisa inicial realizada no laboratório. O teste foi 
realizado com 5 plantas: Comigo Ninguém Pode (Dieffenbachia sp.); Espada de São Jorge 
(Sansevieria trifasciata); Santa Bárbara (Manihot utilissima Pohl); Primavera (Bouganvillea sp.) e Fumo 
de corda (Nicotina Tabacum). 
 Os testes de mortalidade das lagartas foram realizados através de baterias montadas em 
placas de Petri com o fundo recoberto por papel filtro. Em cada uma das placas era colocado uma 
porção de 5 gramas de alimento borrifados com os extratos e uma lagarta. Todas as baterias foram 
feitas em replicata contendo 10 indivíduos no total, um por placa. Além de um teste de controle, 
contendo também 10 indivíduos, onde o 
alimento oferecido não era exposto ao extrato 
para fazer uma comparação ao estado natural. 
 

 

 

Figura 1. Baterias de montagem dos testes (1 lagartas 

por placa de petri). 
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Segundo o gráfico acima a planta mais eficiente no controle biológico foi a Comigo Ninguém pode, 
chegando em 96h 100 % de mortalidade da lagarta. 

A partir destes resultados foi planejado e realizado ensaios de campo, em pequena escala, em 
canteiros localizados na escola, para a verificação da eficiência do extrato nos pés de milho. 

Obtenção da lagarta 

As lagartas foram cedidas através de uma parceria pela Empresa Brasileira de Agropecuária 
(EMBRAPA – SOJA), onde eram mantidas no laboratório de cultivo de pragas, localizada na cidade de 
Londrina – PR. Todas as lagartas obtidas estavam no segundo instar.  

Preparo dos extratos 

Para o preparo dos extratos foram coletadas folhas frescas de Dieffenbachia sp., e logo em 
seguida, as folhas eram pesadas e trituradas a seco em um liquidificador industrial. Após era misturado 
1 grama de folha triturada em 4 ml de solvente.Assim realizamos 3 testes para verificar o solvente mais 
eficiente: 

• 1 grama de folha para 2 ml de água + 2 ml de álcool 
• 1 grama de folha para 2 ml de água + 2ml e Benzina 
• 1 grama de folha para 4 ml de água  

Todos os extratos eram mantidos por 48 horas em um Erlenmeyer tampado, e agitado 
freqüentemente.  Após as 48 horas o extrato era coado com filtro de café, e mantido lacrado a 
temperatura ambiente até a realização o teste. 

 

Resultados e Discussão  

Podemos concluir que os estratos de Dieffenbachia SP que foram diluídos em álcool realmente 
foram eficazes no combate da Spodoptera frugiperda, e Anticarsia gemmatalis. Em placas de Petri. 
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Gráfico 2. Resultado do teste dos vegetais, com comparação entre 24h, 48h, 72h 2 96h. 
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Mostrando também que o álcool é um meio de diluição mais eficaz do que benzina Os experimentos 
mostrarão que a diluição em álcool com concentração até 50% è realmente eficaz.  
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INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO E DA ADUBAÇÃO NO DESESENVOLVIMENTO DA 
Oncidium baueri (Orchidaceae). 

 

 

Ana Claudia Vieira (PIBIC/Fundação Araucária), vieira.anaclaudia752@hotmail.com; Guilherme 
Henrique Bruno (PIBIC/CNPq - Fundação Araucária/UEL), guilherme_hiphop10@hotmail.com; Ricardo 

Tadeu de Faria (Orientador), faria@uel.br 

Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Agronomia/Londrina, PR.  

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do substrato e da adubação no 
desenvolvimento da orquídea Oncidium baueri. Foram utilizados cinco substratos (casca de arroz 
carbonizada; casca de pinos; carvão; carvão mais casca de pinos; casca de arroz carbonizada mais 
casca de pinos) e dois períodos de adubação (mensal e quinzenal) com 3 g.L-1 do adubo peters 
(formulação N-P-K 20-20-20) 50mL por vaso . O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso 
com 10 repetições por tratamento e uma planta por repetição. Os substratos cascas de pinos; carvão e 
carvão mais casca de pinos são os mais adequados para o desenvolvimento de Oncidium baueri. O 
intervalo de adubação mensal é o mais adequado para o crescimento de Oncidium baueri. 

Palavras-chave: Orquídea; domesticação; manejo. 

 

Introdução  

O gênero Oncidium é constituído de plantas epífitas, crescimento simpodial e pseudobulbos 
estriados, verde-amarelados, achatados, com 11-13 cm de comprimento e 4-5 cm de largura (GARAY; 
STACY, 1974). Além disso, apresentam um grande potencial para a utilização na floricultura, sendo 
comercializadas como flor de corte ou de vaso, podendo também ser empregadas em projetos 
paisagísticos (LORENZI & SOUZA. 2001). 

O uso de substratos industriais tem crescido muito nos últimos anos, devido ao aumento da 
produção hortícola em substratos (BELLÉ E KAMPF, 1993). 

 No Brasil, não existem tantas opções de substrato, como ocorre em países que se 
especializaram em comercializar os mais exóticos insumos para cultivo de plantas ornamentais, tais 
como: cascas de diversas árvores, folhas secas de pínus e pedriscos de tamanhos diferentes 
(ORTEGA et al.,1996). 

A adubação química, com macro e micronutrientes solúveis em água, pode ser feita por 
aplicação foliar ou radicular, ou ainda, simultânea em folhas e raízes. Contudo, é importante conhecer 
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as diferentes fases do ciclo de desenvolvimento das orquídeas, para que se possa selecionar o adubo 
a ser empregado e utilizá-lo corretamente (CAMPOS, 2002). 

Dos nutrientes essenciais fornecidos por meio de adubação química, destacam-se o nitrogênio, 
o fósforo e o potássio, que devem ser aplicados em níveis compatíveis às exigências de cada cultura e 
ao método de adubação utilizado (HAAG et al., 1993). 

Este trabalho teve como objetivo verificar a influência do substrato e da adubação no 
desenvolvimento da orquídea Oncidium baueri. 

 

Materiais e métodos  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação que se encontra no Departamento de 
Agronomia da Universidade Estadual de Londrina – (Londrina/ Pr.) localizada na latitude 23o22´ sul; 
longitude 51o10´ oeste e uma altitude de 585 metros. 

As mudas de orquídeas Oncidium baueri foram transplantadas em vaso de polipropileno preto, 
tipo 1, com 8,3 cm de altura, 11,6 cm de diâmetro, com quatro furos no fundo e volume de 257 mL. Que 
foram cobertos com uma camada de pedaços de telha para garantir uma melhor drenagem e aeração 
do sistema radicular. Os substratos utilizados foram T1 - casca de arroz carbonizado; T2 - cascas de 
pinos; T3 – carvão; T4 - carvão mais casca de pinos; T5 - casca de arroz carbonizado mais cascas de 
pinos. Foram realizados dois períodos de adubação para cada substrato, um foi quinzenal e outro 
mensal. Durante todo o período foi usado o adubo peters com 3 g.L-1(formulação N-P-K 20-20-20) 
50mL por vaso. A estufa era constituída por uma estrutura em arco e coberta com um filme plástico de 
coloração preta. Durante esse período a temperatura máxima foi de 24 oC e a mínima de 15oC, a 
umidade relativa do ar foi medida de manhã 67,9% e a tarde 53,1%. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizados com esquema fatorial 5 x 2, cinco 
substratos e 2 adubações. Cada tratamento continha 10 repetições e uma planta por repetição. Os 
dados foram submetidos à análise de variância, e as médias, comparadas pelo teste Tukey a 5% de 
significância. 

 

Resultados e Discussão  

Para a variável número de folhas, os substratos T2 e T3 apresentaram maior número em 
relação ao T1 e T5, porém não diferenciaram estatisticamente de T4. O tratamento T4 apresentou 
diferença quando comparado com o T1, mas não foi distinto de T5. A casca de pinus permite uma boa 
retenção de umidade e adubo, mas se decompõe muito rápido. Ao contrário, o carvão vegetal é muito 
leve impossibilitando a sustentação da planta, em razão de sua porosidade tendem a acumular sais 
minerais (Tabela 1). 
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Para o comprimento da maior folha notou-se que o T2 não diferiu dos tratamentos T1, T3 e T5, 
porém foi superior ao T4 (Tabela 1). A casca de arroz carbonizada, por apresentar baixa retenção de 
água, deve ser misturada a outros substratos (Assis, 2004). Rego et al. (2000) relatou que as orquídeas 
Oncidium sarcodes e Shomburgkia crispa apresentaram melhor desenvolvimento na mistura dos 
substratos casca de pinus e carvão vegetal. 

 Em relação ao número de bulbos, não foi possível detectar diferença estatística entre os 
substratos testados. O pseudobulbo exerce importante papel na demanda energética da planta, 
armazenando água e carboidratos (Assis, 2004).  

Na variável comprimento da maior raiz, o tratamento T1 não diferiu dos tratamentos T2, T3 e 
T4. No entanto, foi superior que o T5. Os tratamentos T2, T3 e T4 não apresentaram diferença quando 
comparados com o T5. 

Quanto ao número de raízes T1 apresentou melhor desenvolvimento que os outros substratos, 
pois a casca de arroz carbonizadas é considerada um bom substrato para o enraizamento. Isso se 
deve ao fato dela apresentar porosidade que permite a troca de ar e a penetração das raízes. 

A avaliação feita da massa fresca da parte área e da raiz não diferiu estatisticamente entre os 
substratos (Tabela 2). 

A adubação mensal foi a que apresentou melhor desenvolvimento para o número de folhas e 
para o número de bulbos, quando comparada com a adubação quinzenal (Tabela 1). Lone et al. (2010) 
descreveu que uma dosagem menor de N-P-K 10-10-10, sendo aplicada quinzenalmente numa 
proporção de 2 g.L-1, apresentou melhor desenvolvimento vegetativo dos híbridos intergenérico 
Cattleya intermedia x Laelia purpurata. 

Para as variáveis comprimento da maior folha, número de raízes, comprimento da maior raiz, 
massa fresca da parte área e da raiz, não houve diferença entre os períodos de adubação avaliados 
(Tabela 1 e 2). 

Tabela 1– Avaliação do número de folhas, comprimento da maior folha, número de bulbos, número de 
raízes e comprimento da maior raiz de Oncidium baueri, após cinco meses de avaliação. Londrina 

(PR), 2011. 

¹ Dados transformados em raiz (x+0,5) somente para efeito de análise estatística. Dados tabelados não-transformados. 

² Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada variável, não diferem  

T1 4.3 c 13.6 ab 1.6 a 12.3 a 12.7 a
T2 8.4 a 14.4 a 1.9 a 11.4 ab 13.2 a
T3 8.0 a 12.9 ab 2.0 a 11.1 ab 13.9 a
T4 7.6 ab 11.3 b 2.2 a 11.6 ab 13.0 a
T5 5.8 bc 13.4 ab 1.8 a 8.8  b 13.7 a

Média ² 6.2 B 7.4 A 13.0 A 13.2 A 1.7 B 2.1 A 10.9 A 11.2 A 13.1 A 13.5 A
CV (%)

13.5
12.8
15.1
12.7
13.5

12.0
13.7
12.6
13.2
13.9

12.1
12.2
11.7
11.1
8.7

12.4
10.4
10.4
12.0
8.9

14.0
13.9
13.7
11.3
13.1

13.2
14.8
12.0
11.4
13.7

4.9
9.1
9.0
8.0
5.8

3.8
7.6
6.9
7.2
5.8

21.22

Nº folhas ¹

15.47

MédiaA B Média ² A B Média A
Trat.³

A B Média
Nº bulbos ¹Comp. Maior Folha (cm)

B Média A B
Comp. Maior Raiz (cm)Nº raízes

29.42 26.9416.69

1.4
1.6
1.8
2.0
1.7

1.8
2.2
2.2
2.3
1.9
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entre si pelo teste de Tukey. 

³ Tratamentos: Substratos =  T1 - casca de arroz carbonizado; T2 - cascas de pinos; T3 – carvão; T4 - carvão mais casca de pinos; T5 – 
casca de arroz carbonizado mais cascas de pinos; Adubações = A – quinzenal; B – mensal. 

 

Tabela 2– Avaliação massa fresca da parte aérea e massa fresca da raiz de Oncidium baueri, após 
cinco meses de avaliação. Londrina (PR), 2011.  

 

¹ Dados transformados em raiz (x+0,5) somente para efeito de análise estatística. Dados tabelados não-transformados. 

² Médias seguidas de mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, dentro de cada variável, não diferem  

entre si pelo teste de Tukey. 

³ Tratamentos: Substratos =  T1 - casca de arroz carbonizado; T2 - cascas de pinos; T3 – carvão; T4 - carvão mais casca de pinos; T5 – 
casca de arroz carbonizado mais cascas de pinos; Adubações = A – quinzenal; B – mensal. 

 

Conclusões  

Os substratos cascas de pinos; carvão e carvão mais casca de pinos são os mais adequados 
para o desenvolvimento de Oncidium baueri. 
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T1 5.07 a 2.38 a
T2 5.64 a 1.86 a
T3 6.61 a 2.07 a
T4 5.11 a 1.69 a
T5 5.54 a 1.77 a

Média ² 5.39 A 5.79 A 1.84 A 2.06 A
CV (%)

2.73
1.84
2.26
1.80
1.71

2.06
1.88
1.85
1.83
1.59

BMédia ²

21.24 15.81

A B A Média
4.13
5.69
5.88
5.59
5.75

6.12
5.59
7.27
4.63
5.32

Massa Fresca Parte Aérea (g)¹ Massa Fresca Raiz (g)¹
Trat.³
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SUBSTRATOS NA ACLIMATIZAÇÃO DE PLÂNTULAS DE Arundina graminifolia “Alba” 
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isabelle_gomes2010@hotmail.com, Ricardo Tadeu Faria (Orientador), faria@uel.br. 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FLORICULTURA 

 

Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo de plantas de A. graminifolia, 
em diferentes substratos, na fase de aclimatização. Os substratos utilizados foram: esfagno; casca de 
arroz carbonizada; casca de arroz carbonizada + fibra de coco 1:1(v/v); esfagno + casca de arroz 
carbonizada 1:1(v/v). Após sete meses foram avaliadas: taxa de sobrevivência (%), altura da parte 
aérea (cm), comprimento médio de raiz (cm), número de folhas e raízes, massa seca de folhas, 
pseudobulbos e raiz (g) e a área foliar (mm2). Ainda foram avaliados o pH, condutividade (uS.cm-1), 
densidade(g.cm-3) e capacidade de retenção de água (mL/L) dos substratos. Os resultados mostraram 
valores elevados de sobrevivência (82,5%) e de número de folhas (3,80) nas plantas cultivadas em 
esfagno. O mesmo apresentou pH (5,7) dentro da faixa ideal de disponibilidade de nutriente, e baixa 
retenção de água (518,06 mL/L) e densidade (0,02g/cm³). Conclui-se que o esfagno e as misturas 
esfagno + casca de arroz carbonizada 1:1 (v/v), casca de arroz carbonizada + fibra de coco 1:1 (v/v), 
foram os substratos mais adequados para o desenvolvimento vegetativo de A. graminifolia durante a 
fase de aclimatização e que o uso do substrato casca de arroz carbonizada isoladamente é inviavel 
durante este periodo. 

Palavras-chave: Arundina graminifolia, desenvolvimento vegetativo, orquídea. 

 

Introdução  

A Arundina é conhecida popularmente como orquídea bambu, por apresentar seus caules 
bastante extensos, floresce da primavera ao inicio de outono, exibe uma inflorescência lilás rosada com 
o labelo púrpura, ocorrendo também na coloração branca. Muito utilizada nos jardins contemporâneos. 
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O cultivo através de sementes em meio de cultura permite acelerar esse processo e elevar a 
taxa de germinação, tornando o processo de multiplicação comercialmente viável. Após o crescimento 
in vitro, há necessidade de retirar as plantas dos vidros para que as mesmas se adaptem as condições 
do ambiente, onde podem ocorrer mudanças de natureza morfológica, anatômica e fisiológica (Sutter; 
Shackel; Díaz, 1992). Nessa fase a planta passa de uma condição heterótrofa onde o meio de cultura 
oferece todo suprimento externo necessário, para uma condição autotrófica, precisando realizar a 
fotossíntese de forma mais eficiente para sobreviver. Essa fase de aclimatização é delicada, não só 
porque representa um estresse para a plântula, mas também pelo período de infecção por fungos e 
bactérias que podem se desenvolver neste estágio. Por isso é necessário que a plântula esteja em um 
substrato que lhe propicie boas condições para seu melhor desenvolvimento (Moraes et al., 2002). 

O substrato utilizado deve apresentar características satisfatórias quanto à economia hídrica, 
aeração, permeabilidade, poder de tamponamento para valores de pH e capacidade para retenção de 
nutrientes (Faria, 2010).  

O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo de plantas de Arundina 
graminifolia, em diferentes substratos, na fase de aclimatização. 

 

Materiais e métodos  

O experimento foi conduzido durante os meses de Março de 2012 a Outubro de 2012, no 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Londrina. As plântulas foram obtidas de 
semeadura in vitro da orquídea Arundina graminifolia. Após nove meses as plântulas foram retiradas 
dos frascos e lavadas com água corrente para a eliminação do meio de cultura, e apresentavam altura 
média de 6,04cm. 

Os substratos testados foram: esfagno; casca de arroz carbonizada; casca de arroz 
carbonizada + fibra de coco 1:1(v/v); esfagno + casca de arroz carbonizada 1:1(v/v). 

 A casa de vegetação utilizada durante o período de aclimatização apresentava sua estrutura 
em cumeeira, coberta com telhas transparente e suas laterais recobertas com tela de polipropileno, 
com retenção de 90% do fluxo de radiação solar. 

  Foram utilizadas bandejas de isopor com 21,5cm de comprimento, 14,5cm de largura, 4,5cm 
de altura, apresentando seis furos na parte inferior para garantir uma melhor drenagem e aeração do 
sistema radicular. As plantas foram mantidas casa de vegetação em mesas suspensas, recebendo 
adubação mensal do adubo Biofert Plus de formulação N-P-K(8-9-9), na concentração 3 ml/L sendo 
aplicado 50ml por vaso. 

Após oito meses de plantio, foram feitas as seguintes avaliações: Taxa de sobrevivência das 
plântulas (%), altura da parte aérea (cm), comprimento médio de raiz (cm), número de folhas e raízes, 
massa seca de folhas, pseudobulbos e raiz (g), e área foliar (mm2). Dos substratos foram avaliados o 
pH, condutividade (uS.cm-1), densidade(g.cm-3) e capacidade de retenção de água (mL/L). 
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O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado com cinco repetições e 20 
plântulas por parcela. Os dados foram submetidos à  analise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade.   

 

Resultados e Discussão  

Os resultados referentes à porcentagem de sobrevivência das plântulas  demonstram que o 
substrato esfagno proporcionou maior percentual de sobrevivência das plântulas (82,5%), porém o 
mesmo substrato não diferiu significativamente da casca de arroz + fibra de coco (80%) e do esfagno + 
casca de arroz (65%). Resultado inferior ao esfagno foi observado na casca de arroz carbonizada 
(50%). 

 

Tabela 1. Valores médios de Porcentagem de sobrevivência (PS), número de folhas (NF), número de 
raízes (NR), altura da parte aérea (APA), comprimento médio de raízes (CMR), área foliar (AF), massa 
seca de folhas (MSF), massa seca de pseudobulbo (MSP), massa seca de parte aérea (MSPA) das 
plântulas de Arundina gramini graminifolia. 

Substratos 
PS (%) 

APA 
(cm) 

CMR 
(cm) 

NF NR AF (cm) MSF (g) MSP (g) 
MSPA 
(g) 

E¹ 83 a2 7,35a 4,79a 3,8ab 3,9a 1025,20a 0,05a 0,05a 0,09a 

CAC 50 b 5,57a 4,16a 3,2b 4,1a 771,28 a 0,03a 0,06a 0,08a 

CAC + FC 80 ab 6,39a 3,94a 4,3a 5,5a 1128,76a 0,05a 0,04a 0,09a 

E + CAC 65 ab 4,88a 5,17a 3,7ab 3,5a 1004,48a 0,04a 0,04a 0,08a 

C.V.(%) 25 37,25 24,59 14,6 25,9 30,51 31,38 58,36 33,63 

¹E: esfagno; CAC: casca de arroz carbonizada, CAC + FC: casca de arroz carbonizada + fibra de coco (1:1 v/v); E + CAC: esfagno + 
casca de arroz carbonizada (1:1 v/v); ²Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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Esse resultado não concorda com o obtido por Colombo et al. (2005), em seu trabalho de 
aclimatização com substratos vegetais sob dois sistemas de irrigação para a orquídea Cattleya, onde 
o esfagno foi o que proporcionou a menor taxa de sobrevivência para as plantas. Isso mostra que 
existe variação em relação a sobrevivência entre os gêneros de orquídeas, mostrando que um 
substrato que é adequado para uma determinada orquídea pode ser inadequado para outra. 

As plântulas aclimatizadas no substrato casca de arroz carbonizada apresentaram alta taxa de 
mortalidade, sendo inadequado para o período de aclimatização. 

Em relação ao número de folhas, o cultivo em casca de arroz carbonizada mostrou-se pouco 
eficiente em relação à casca de arroz carbonizada + fibra de coco . Demattê (2001) realizou um 
experimento com a espécie Tillandsia gardneri (Bromeliaceae), diferenças significativas em função do 
substrato. Entretanto Lone et al. (2008) obtiveram os melhores resultados em fibra de coco em 
comparação ao esfagno para essas mesmas variáveis na aclimatização de Cattleya intermédia. 

Para a variável área foliar, massa seca de folha, pseudobulbo e parte aérea não ocorreu 
diferença significativa entre os tratamentos. Esses resultados mostram que os diferentes substratos 
utilizados praticamente não influênciaram o ganho de massa nas diferentes partes da planta e nem no 
aumento da área fotossintética. 

Os valores de pH entre os substratos variaram de 5,7 a 6,0, estando dentro da faixa 
considerada ideal para orquídeas terrestres (Takane et al, 2006).  

 

Tabela 2. Valores médios de potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (CE), capacidade de 
retenção de água (CR) e densidade (D) dos substratos. 

Substratos pH CE (uS cm-¹) CR (mL/L) D (g/cm³) 

E¹ 5,7a² 52,3d 518,06b 0,02d 

CAC 6,0a 473,8b 813,89a 0,16a 

CAC + FC 5,9a 1413,0a 724,07a 0,14b 

E + CAC 6,0a 169,8c 656,94ab 0,06c 

CV(%) 4,4 8,7 14,34 4,29 

¹E: esfagno; CAC: casca de arroz carbonizada, CAC + FC: casca de arroz carbonizada + fibra de coco (1:1 v/v); E + CAC: esfagno + 
casca de arroz carbonizada (1:1 v/v); ²Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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O tratamento contendo casca de arroz carbonizada + fibra de coco apresentou a maior 
condutividade elétrica (1413,0 uS.cm-1). De acordo com Booman (1999) a fibra de coco apresenta 
desvantagens de possuir uma condutividade elétrica muito alta que limita o crescimento da maioria das 
raízes, com variações de acordo com a época do ano e a quantidade de chuvas. Apesar dos elevados 
resultados de condutividade elétrica no experimento não houve diferenças significativas no crescimento 
das raízes (Tabela. 1). 

Com relação à capacidade de retenção de água (Tabela 2), os substratos casca de arroz e 
casca de arroz + fibra de coco apresentaram resultados superiores em relação ao esfagno, entretanto o 
esfagno apresentou bons resultados em relação à sobrevivência e desenvolvimento vegetativo, 
mostrando que essa orquídea pode se desenvolver bem em substrato com baixa umidade.  

Em relação à densidade, o substrato esfagno mostrou-se menos denso em relação aos 
demais, o que pode ser vantajoso em relação à maior facilidade no manuseio dos vasos e a não 
necessidade de bancadas com estrutura reforçada o que poderia aumentar os custos na implantação 
de uma casa de vegetação. Apesar da casca de arroz carbonizada apresentar valores superiores de 
densidade se comparado a os demais substratos, ela é considerada um substrato de baixa densidade, 
por apresentar uma porosidade elevada. 

 Outro fator importante apontado por Kämpf (2000) em relação à densidade é que substratos 
muito densos podem prejudicar a aeração, a distribuição de água e o crescimento das raízes. 

 

Conclusões  

O substrato esfagno e as misturas casca de arroz carbonizada + fibra de coco1: 1 (v/v), 
esfagno + casca de arroz carbonizada 1:1 (v/v), foram os substratos mais indicados para o 
desenvolvimento vegetativo de Arundina graminifolia durante a fase de aclimatização, sendo o uso de 
casca de arroz carbonizada isoladamente não é indicado na aclimatização. 
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ACLIMATIZAÇÃO NO CULTIVO DO HÍBRIDO Vanda Coerulea X tricolor 
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Ciências Agrárias I / Floricultura 

 

Resumo: A orquídea Vanda é considerada uma das mais belas flores existentes, atraem por suas 
variedades de cores e pelo seu perfume, sendo flores predominantemente tropicais. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo de plantas do híbrido de Vanda coerulea X tricolor, em 
diferentes substratos, na fase de aclimatização. Os substratos utilizados foram: carvão vegetal; casca 
de arroz carbonizada; casca de pinus; casca de arroz carbonizada + carvão vegetal 1:1 (v/v); casca de 
pinus + carvão vegetal 1:1(v/v). As plantas foram mantidas em casa de vegetação, após sete meses 
foram avaliadas a taxa de sobrevivência das plântulas (%), altura da parte aérea (cm), número de 
folhas e raízes, pH, condutividade elétrica (uS.cm-1). Os substratos carvão vegetal, casca de pinus e as 
misturas casca de arroz carbonizada + carvão vegetal 1:1(v/v); casca de pinus + carvão vegetal 
1:1(v/v), foram os substratos mais indicados para o desenvolvimento vegetativo do híbrido Vanda 
coerulea X tricolor durante a fase de aclimatização, sendo que o uso de casca de arroz carbonizada 
isoladamente não é indicado como substrato na aclimatização. 

Palavras-chave: orquídea, substrato, cultura de tecidos. 

 

Introdução  

 Vanda, originada da Ásia, é um gênero da família das orquídeas com aproximadamente 50 
espécies, são plântulas de crescimento monopodial e lento. Suas flores são de coloração marrom, 
amarelada e rósea, variando os tons, com pintas, sendo bastante apreciada pelo público em geral. 

 O mercado mundial de flores e plantas ornamentais tem crescido. No Brasil seu cultivo tem 
aumentado progressivamente, com técnicas de propagação e multiplicação, possibilitando ampla 
comercialização. As técnicas de semeadura in vitro, permitem que quase 100% das orquídeas 
germinem, tornando-se viável economicamente. Porém, o período de aclimatização, que é o 
estabelecimento das plântulas em condições não assépticas, constitui-se um dos principais problemas 
no processo de propagação.     
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Essa passagem crítica deve-se basicamente aos fatores de estresse hídrico, fotossíntese, 
absorção de nutrientes e fitossanidade. Por isso, é necessário que a plântula em aclimatização habite 
um substrato que lhe propicie boas condições para o seu melhor desenvolvimento.  

O substrato ideal deve estar disponível em grande quantidade, ter boa retenção de umidade 
(sem excesso), ser de fácil manuseio e apresentar custo acessível (Kampf, 2000). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo de plantas do híbrido de Vanda 
coerulea X tricolor, em diferentes substratos, na fase de aclimatização. 

 

Materiais e métodos  

 O experimento foi conduzido durante os meses de novembro de 2010 a Maio de 2011, no 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Londrina, Estado do Paraná (Latitude 23º23’; 
Longitude 51º11’; altitude média 566 m). O clima da região é Cfa (subtropical úmido), segundo a 
classificação de W. Köppen. 

As plantas foram obtidas através da semeadura in vitro da orquídea Vanda (coerulea X 
tricolor). Após onze meses as plântulas foram retiradas dos frascos e lavadas com água corrente para 
a eliminação do meio de cultura, com altura média de 3 cm. 

Os substratos testados foram: carvão vegetal; casca de arroz carbonizada; casca de pinus; 
casca de arroz carbonizada + carvão vegetal 1:1(v/v); casca de pinus + carvão vegetal 1:1(v/v). O 
carvão vegetal tinha uma granulometria média de 2cm. 

 A estufa utilizada durante o período de aclimatização apresentava sua estrutura em arco, 
coberta com filme plástico de coloração preta. Foram utilizados vasos de polipropileno de coloração 
preta, tipo 2, com 10cm de altura, 13cm de diâmetro, apresentando oito furos na parte inferior e uma 
camada de pedaços de telha  para garantir uma melhor drenagem e aeração do sistema radicular. As 
plantas foram mantidas na estufa em bancadas, recebendo adubação semanal do adubo peters de 
formulação N-P-K(20-20-20), na concentração 3 g.L -1, sendo aplicado 50ml por vaso. 

O trabalho foi realizado sob dois sistemas de irrigação, no início do experimento utilizou-se o 
nebulizador e depois passou a se utilizar irrigação por aspersão, sendo irrigadas diariamente durante o 
verão e três vezes por semana no inverno.        Após onze meses de plantio, foram feitas as seguintes 
avaliações: Taxa de sobrevivência das plântulas (%), altura da parte aérea (cm), número de folhas e 
raízes. Dos substratos foram avaliados o pH e condutividade (uS.cm-1). 

O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado com dez repetições e 10 plântulas 
por parcela. Os dados foram submetidos à  analise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey, em nível de 5% de probabilidade. 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
4

9
 

Resultados e Discussão  

Os resultados referentes à porcentagem de sobrevivência das plântulas demonstraram que os 
substratos: carvão vegetal (85%); casca de pinus (86%); casca de arroz carbonizada + carvão vegetal 
(71%); casca de pinus + carvão vegetal (87%) apresentaram resultados de sobrevivência elevados e 
não diferiram estaticamente.  O uso do substrato: casca de arroz carbonizada proporcionou uma baixa 
taxa de sobrevivência das plântulas (31%). 

Tabela1. Valores médios de Porcentagem de sobrevivência (PS), altura da parte aérea (APA), número 
de folhas (NF), número de raízes (NR) das plântulas. Potencial hidrogeniônico (pH), condutividade 
elétrica (CE) dos substratos. 

Substratos PS (%) APA (cm) NF NR pH CE(uS.cm-1) 

CV¹ 85ª 3,9a 5,6a 2,4a 7,8a 1,4a 

CAC 31b 4,2a 4,6a 2,8a 6,8c 0,7b 

CP 86a 5,8a 5,6a 3,0a 4,0d 0,3b 

CAC+CV 71a 5,0a 4,4a 3,0a 7,4b 1,3a 

CP+CV 87a 4,3a 6,0a 3,2a 7,4b 1,2a 

CV(%) 25 58,5 20,4 44,5 2,7 24,3 

¹CV: carvão vegetal; CAC: casca de arroz carbonizada; CP: casca de pinus; CAC+CV: casca de arroz carbonizada + carvão vegetal (1/1);  
CP+CV: caca de pinus + carvão vegetal (1/1);²Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

De acordo com Assis (2004), a casca de arroz carbonizada deve ser misturada a outro 
material, não sendo indicada como substrato único devido ao baixo teor de água disponível. No 
presente trabalho a mistura casca de arroz carbonizada + carvão vegetal 1:1 (v/v), favoreceu na 
sobrevivência das plântulas. 

 Rego et al. (2000) também obteve bons resultados com a mistura: casca de pinus + carvão 
vegetal 1:1 (v/v) para duas espécies de orquídeas nativas do Brasil, Oncidium sarcodes e Shomburgkia 
crispa.  

Para as variáveis, número de folhas, número de raiz e altura da parte aérea não houve 
diferença significativa em função do substrato utilizado. 

O substrato casca de pinus isolado foi o único que apresentou valores de pH (4,0) dentro da 
faixa recomendada para orquídeas epífitas, segundo Takane et al, 2006. Os demais substratos 
apresentaram valores elevados (6,8 a 7,8) podendo afetar na disponibilidade de nutrientes e os 
processos fisiológicos das plantas. 
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De acordo com Kämpf (2000), as orquídeas são tolerantes a baixos níveis de salinidade (0,5 a 
1,0), nos substratos avaliados a condutividade elétrica variou de 0,3mS/cm a 1,4mS/cm. Segundo 
Booman (1999), a alta condutividade elétrica limita o crescimento da maioria das raízes, com variações 
de acordo com a época do ano e a quantidade de chuvas. Apesar dos elevados resultados de 
condutividade elétrica no experimento não houve diferenças significativas no crescimento das raízes. 

  

Conclusões  

Os substratos carvão vegetal, casca de pinus e as misturas casca de arroz carbonizada + 
carvão vegetal 1:1(v/v); casca de pinus + carvão vegetal 1:1(v/v), foram os substratos mais indicados 
para o desenvolvimento vegetativo da Vanda sp. durante a fase de aclimatização, sendo o uso de 
casca de arroz carbonizada isoladamente não indicado como substrato na aclimatização. 
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UEL 8: NOVA CULTIVAR DE Dendrobium nobile 
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Ciências Agrárias I / Floricultura 

 

Resumo: UEL 8 é uma cultivar de Dendrobium nobile desenvolvida no Departamento de Agronomia da 
Universidade Estadual de Londrina. UEL 8  é originada do cruzamento das plantas matrizes D14 X D7 
e possui altura média do pseudobulbo de 45 cm. O número de flores por pseudobulbo pode chegar a 
34. As pétalas são de coloração roxa e o interior do labelo roxo. As flores são grandes, com 8,2 cm de 
largura e 7,7 cm de comprimento e o labelo com 4,2 cm de largura e 4,8 cm de comprimento. Após 
aproximadamente dois anos os híbridos foram avaliados para as características: altura da planta, 
número de flores por pseudobulbo, coloração das pétalas e labelo, largura, comprimento e durabilidade 
das flores. Dentre os cruzamentos realizados o híbrido obtido do cruzamento das plantas matrizes D14 
X D7, apresentou características de crescimento e florescimento superior aos demais sendo 
denominado UEL 8. 

Palavras-chave: descrição de cultivar, melhoramento, orquídea. 

 

Introdução  

O valor exportado de flores e plantas ornamentais pelo Brasil em 2005 foi de US$ 25,8 milhões 
(Kiyuna et al, 2006). A área cultivada tem apresentado expansão e isso tem ocorrido além das áreas 
tradicionais como São Paulo, Minas Gerais e Rio Janeiro, o destaque tem sido para o Nordeste, 
principalmente no Ceará e Pernambuco. Essas áreas novas ainda apresentam uma série de problemas 
organizacionais como perdas de colheita e pós-colheita, embalagem, transporte e baixo índice de 
cooperativismo (IBGE, 2004).  

O gasto com flores per capita ao ano no Brasil é de US$ 6,00, baixo comparado ao dos outros 
países. A Noruega, um dos países de maior consumo gasta US$ 143,00 per capita ao ano, a Alemanha 
US$ 137,00, Estados Unidos US$ 36,00, a Argentina US$ 25,00 (Silveira, 2006).   
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O Havaí é destaque na produção de orquídeas, principalmente do gênero Dendrobium. A 
hibridação de orquídeas, principalmente Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda, era praticada por vários 
propagadores. O acúmulo do conhecimento básico possibilitou um rápido desenvolvimento de 
cultivares para produção em escala comercial, principalmente o Dendrobium para corte (Kamemoto et 
al, 1999).  

O objetivo do trabalho foi a obtenção de uma nova cultivar de Dendrobium nobile, por meio do 
cruzamento  de plantas matrizes selecionadas. 

 

Materiais e métodos  

No Departamento de Agronomia, em 1997, iniciaram-se os trabalhos de melhoramento de 
Dendrobium nobile a partir de cruzamentos de 19 matrizes selecionadas.  

Os cruzamentos (D3 x D8, D5 x D9, D6 x D9, D6 x D15, D7 x D14, D14 x D7, D9 x D2, D9 x 
D7) foram realizados através da polinização artificial em casa de vegetação e após nove meses foram 
coletadas as cápsulas contendo as sementes. A germinação das sementes foi realizada em meio de 
cultura MS (Murashige e Skoog, 1962) com a metade da concentração dos macronutrientes. As 
plântulas obtidas com aproximadamente 6 cm de altura, foram  cultivadas em bandejas de isopor de 25 
x 25 cm, utilizando esfagno como substrato e colocadas em estufa coberta com plástico e sombrite 
para aclimatização e finalmente para vasos individuais. Após aproximadamente dois anos os híbridos 
foram avaliados para as características: altura da planta, número de flores por pseudobulbo, coloração 
das pétalas e labelo, largura, comprimento e durabilidade das flores. 

 

Resultados e Discussão  

Dentre os cruzamentos realizados o híbrido obtido do cruzamento das plantas matrizes D14 X 
D7, apresentou características de crescimento e florescimento superior aos demais sendo denominado 
UEL 8. 

UEL 8  é uma planta com pseudobulbos com altura média de 45 cm. O número de flores por 
pseudobulbo pode atingir a 34. As pétalas são de coloração roxa e o interior do labelo roxo. 

 As flores são grandes, com 8,2 cm de largura e 7,7 cm de comprimento e o labelo com 4,2 cm 
de largura e 4,8 cm de comprimento, com duração média de 20 dias, período superior ao Dendrobium 

nobile comum, conhecido como “olho de boneca” que apresentou duração de 11 dias. 
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Tabela 1. Freqüência de plantas, cultivadas no telado, com flores, número médio máximo de flores por 
pseudobulbo, tamanho médio das flores e dos labelos (largura e comprimento) de Dendrobium nobile 
resultantes dos cruzamentos. Londrina, PR, 2012. 

      Tamanho da flor Tamanho do labelo 

 Cruzamentos Frequência Número de  Largura Comprimento Largura Comprimento 

  de plantas flores por (cm) (cm) (cm) (cm) 

 com flores pseudobulbo         

Parentais             

♀      ♂             

D3 x D8 100 a 11 c* 7,0 6,9 2,5 3,2 

D5 x D9 50 d 21 b 5,7 5,2 1,9 2,4 

D6 x D9 80 b 31 a 5,1 4,4 1,8 2,1 

D6 x D15 81 b 30 a 6,3 5,0 2,0 2,5 

D7 x D14 83 b 20 b 6,7 6,3 1,8 2,9 

D14 x D7 100 a 34 a 8,2 7,7 4,2 4,8 

D9 x D2 86 b 26 b 4,1 3,4 1,3 1,7 

D9 x D7 100 a 31 a 5,1 4,6 2,6 3,1 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si significativamente pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

dados transformados 5,0+x  

No Havaí, Kamemoto em conjunto com outros pesquisadores, no período de 1979 a 1998, 
obtiveram no programa de melhoramento, 18 cultivares de Dendrobium para cultivo em vasos e 15 
para flor de corte. 

Para a obtenção dessas cultivares utilizaram diferentes espécies de Dendrobium, como D. 
macrophyllum, D. bigibbum var. compactum, D. spectabile, D. canaliculatum, D. antennatum, D. 
carronii, D. stratiotes, D. phalaenopsis var. compactum, D. gouldie e D. superbiens (Kamemoto et al, 
1999). 
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Conclusões  

Dentre os cruzamentos realizados, destacou-se o híbrido obtido entre D14 X D7, que foi 
denominada como cultivar UEL 8.  
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Ciências agrárias – Fitotecnia - 5.01.03.00-8 

 

Resumo: Visando otimizar o sistema de produção de mudas de amora-preta ‘Xavante’, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o uso de diferentes substratos e do AIB no enraizamento de estacas desta espécie. 
Foram utilizadas estacas herbáceas de 10-12 cm, retiradas da parte mediana dos ramos de plantas 
matrizes da amoreira-preta ‘Xavante’ (Rubus sp.). O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado, com cinco repetições de sete estacas em arranjo fatorial 3x2, sendo os fatores os três 
tipos de substratos (casca de arroz carbonizada, vermiculita e fibra de coco) e a aplicação ou não de 
AIB (0 e 1.000 mg L-1). Após 80 dias foram avaliadas: sobrevivência das estacas (%); retenção foliar 
(%); estacas enraizadas (%); número de raízes por estaca; comprimento da maior raiz por estaca (cm) 
e massa seca das raízes por estaca (g). Assim, conclui-se que a amora-preta ‘Xavante’ pode ser 
propagada por estaquia herbácea com eficiência, sem o uso de AIB, utilizando-se preferencialmente o 
substrato casca de arroz carbonizada como opção de baixo custo. 

Palavras-chave: Propagação, ácido indolbutírico, regulador de crescimento. 

 

Introdução 
 

A amora-preta (Rubus spp.) apresenta boas perspectivas de ampliação do cultivo e geração de 
renda em áreas de agricultura familiar, em função da necessidade de uso intensivo de mão-de-obra e 
baixo índice de mecanização, além da aceitação do mercado consumidor, devido às suas propriedades 
nutracêuticas (PIO, 2008). 

Dentre as formas de propagação da amora-preta, a estaquia depende, além do potencial 
genético de enraizamento, das condições fisiológicas da planta matriz, da época do ano, do balanço 
hormonal, da temperatura, da luz e da umidade (FACHINELLO et al., 2005). O processo de formação 
de raízes em estacas também está relacionado ao substrato, que exerce influência na qualidade das 
raízes formadas e no percentual de enraizamento (KÄMPF et al., 2006). Desta forma, é fundamental a 



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
5

6
 

seleção de materiais que possibilitem a retenção de água suficiente para prevenir a dessecação da 
base da estaca e possuam espaço poroso, no intuito de facilitar o fornecimento de oxigênio para a 
iniciação e o desenvolvimento radicular. Além disso, devem apresentar boa aderência à estaca e não 
conter substância fitotóxica à espécie (FACHINELLO ET al., 2005).  

Para favorecer o desenvolvimento radicular, a utilização de reguladores de crescimento, 
como a auxina, pode viabilizar a produção de mudas em espécies de difícil enraizamento 
(FACHINELLO ET al., 2005). No entanto, o efeito benéfico das auxinas exógenas varia entre espécies, 
cultivares e concentrações (VILLA ET al., 2003; MAIA; BOTELHO, 2008; LONE ET al., 2010). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de diferentes substratos e do 
AIB no enraizamento de estacas de amora-preta ‘Xavante’, visando otimizar o sistema de produção de 
mudas. 
 

Materiais e métodos 
O experimento foi realizado no Setor de Fruticultura da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) – PR. (latitude 23°23 S, longitude 51°11 O e altitude de 566 m). Foram utilizadas estacas 
herbáceas de 10-12 cm, retiradas da parte mediana dos ramos de plantas matrizes da amoreira-preta 
‘Xavante’ (Rubus sp.).  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com cinco repetições de sete 
estacas em arranjo fatorial 3x2, sendo os fatores os três tipos de substratos (casca de arroz 
carbonizada, vermiculita de granulação média e fibra de coco padrão 47, Ama fibra®) e a aplicação ou 
não de AIB (0 e 1.000 mg L-1), via solução hidroalcóolica.  

O preparo das estacas consistiu em um corte em bisel logo abaixo de um nó, com a eliminação 
das folhas da parte basal, deixando-se dois pares de folhas na parte superior. Após o preparo das 
estacas, o AIB foi aplicado por meio de imersão rápida (10 segundos). Em seguida, as estacas foram 
colocadas em caixas plásticas (44x30x7 cm), contendo os substratos, dispostas em câmara de 
nebulização com regime intermitente, programada para nebulizar durante 10 segundos a cada três 
minutos.  

Após 80 dias foram avaliadas: sobrevivência das estacas (%); retenção foliar (%); estacas 
enraizadas (%); número de raízes por estaca; comprimento da maior raiz por estaca (cm) e massa seca 
das raízes por estaca (g).  

Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. Foi efetuada a transformação de dados arco seno x/100  para as 

variáveis oriundas de porcentagem e para as variáveis oriundas de contagem foi realizada a 

transformação 1x + . 

 

Resultados e Discussão  

Para a porcentagem de sobrevivência das estacas, não foi verificada diferença significativa 
entre os substratos, sendo registradas médias superiores em estacas não tratadas com o regulador 
vegetal (Tabela 1). Zietemann e Roberto (2007) não verificaram diferença quanto à porcentagem de 
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sobrevivência de estacas de goiabeira (Psidium guajava L.), cv. Paluma e Século XXI, utilizando os 
substratos casca de arroz carbonizada e vermiculita, tampouco entre as diferentes concentrações de 
AIB (0 a 2.000 mg L-1).  

Em relação à porcentagem de retenção foliar, brotação e estacas enraizadas não houve 
diferença entre os fatores estudados, verificando-se alta eficiência no enraizamento das estacas de 
amora-preta ‘Xavante’ (Tabela 1). De acordo com Hartmann et al. (2002), a presença de folhas nas 
estacas influencia o enraizamento, uma vez que a auxina é produzida nas folhas novas e nas gema. No 
entanto, apesar da baixa porcentagem de retenção foliar, verifica-se que este fator não foi limitante 
para o enraizamento da amora-preta ‘Xavante’. Além disso, pelos resultados infere-se que estacas 
herbáceas desta cultivar apresentam conteúdo de auxina endógena suficiente para promover o 
desenvolvimento de raízes adventícias, não necessitando, portanto, de aplicação de reguladores.  

Em estudo realizado por Villa et al. (2003), com estacas lenhosas de amora-preta, houve 
redução da porcentagem de estacas enraizadas da cultivar Brazos quando tratadas com AIB, enquanto 
para a ‘Guarani’ a aplicação de 2.000 mg L-1 de AIB promoveu os melhores resultados. Resultados 
semelhantes foram relatados por Antunes et al. (2000) que ao avaliarem estacas de amora-preta, 
concluíram que o potencial de enraizamento é influenciado pela cultivar.  

Zietemann e Roberto (2007) não verificaram diferença para a porcentagem de enraizamento 
das estacas de goiabeira da cv. Paluma nos substratos casca de arroz carbonizada e vermiculita. Para 
a cv. Século XXI, os mesmos autores observaram que o susbstrato casca de arroz carbonizada 
favoreceu esta variável. Lone et al. (2010), também não verificaram diferença entre os substratos casca 
de arroz carbonizada e a vermiculita para porcentagem de estacas enraizadas da porta-enxerto de 
videira VR 43-43. Verificada diferença significativa entre os substratos, sendo registradas médias 
superiores em estacas não tratadas com o regulador. 
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Tabela 1 - Sobrevivência das estacas (SE), retenção foliar (RF), brotação (BR), estacas enraizadas 
(EE), número de raízes por estaca (NR), comprimento da raiz (CR) e massa seca de raízes (MSR) de 
amora-preta ‘Xavante’ (Rubus sp.), submetidas aos diferentes substratos e às concentrações de ácido 
indolbutírico (AIB). Londrina, PR, 2012. 

Tratamento 
SE 

(%) 

RE 

(%) 

BR 

(%) 

EE 

(%) 

NR 

 

CR 

(cm) 

MSC 

(g) 

Concentrações 
de AIB (mg L-1) 

      

0 94,3 a    36,2 ns     93,3 ns     89,5 ns     11,9 ns      7,2 ns     0,6 
ns 1.000 85,7 b 30,5 85,7 82,9 12,3 7,0 0,6 

Média 90,0 33,4 89,5 86,2 12,1 7,1 0,6 

Substrato       

CAC     94,3 
ns 

    28,6 ns     94,3 ns     88,6 ns     10,7 ns     6,8 ns      0,6 
ns VERM 87,1 32,9 85,7 85,7 13,9 7,3 0,6 

FCOCO 88,6 38,6 88,6 84,3 11,8 7,3 0,7 

Média 90,0 33,4 89,5 86,2 12,1 7,1 0,6 

CV (%) 18,34 44,46 18,35 20,07 17,58 28,95 59,92 
Médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de significância. ns: não significativo.  

CAC: Casca de arroz carbonizada; VERM: Vermiculita - grânulos médios; FCOCO: Fibra de coco. 

Conclusão  

A amora-preta ‘Xavante’ pode ser propagada por estaquia herbácea com eficiência, sem o uso 
de AIB, utilizando-se preferencialmente o substrato casca de arroz carbonizada como opção de baixo 
custo. 
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Ciências Biológicas 

 

Resumo: Atualmente os rios e lagos estão ficando cada vez mais poluídos e há diversos métodos para 
tentar acabar com este problema. Uma descoberta muito eficiente foi o uso de macrófitas aquáticas, 
pois elas ficam na superfície da água, paradas, e utilizam suas raízes para absorverem materiais 
tóxicos, como metais pesados. Os metais são um problema ambiental muito sério.   Segundo o trabalho 
já realizado por Giuzio (2010), foi comprovado que a macrófita, Pistia stratiotes é capaz de absorver 
metal pesado em sistema de água parada (batelada) com eficácia e acredita-se que seja possível 
utilizá-la para a absorção em sistema contínuo. Para isso, foi utilizada a macrófita Pistia stratiotes para 
testar sua capacidade de absorver  soluções de sulfato de cobre e o sistema contínuo foi feito com um 
cano de PVC. A análise das amostras coletadas foi através do método colorimétrico e os resultados 
obtidos não foram satisfatórios, já que não houve a diminuição da concentração de cobre na solução 

Palavras- chave: Pistia stratiotes, metais pesados, sistema continuo. 

 

Introdução: 

A cidade de Londrina possui vários lagos, sendo que o lago Igapó II é um dos que possui uma 
estrutura própria para a prática de caminhadas, corridas e entretenimento da população. Porém, a 
pesca, a lavagem de carros na represa e a entrada de banhistas na água são ações frequentes, que 
em geral, não são monitoradas. As macrófitas aquáticas tem um papel muito importante no meio 
ambiente como produtores primários, ou seja, servem como importante fonte de alimento para muitos 
tipos de peixes e algumas espécies de aves e mamíferos aquáticos. 

Por necessitarem de altas concentrações de nutrientes para seu desenvolvimento, as 
macrófitas aquáticas são utilizadas com sucesso na recuperação de rios e lagos poluídos, pois suas 
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raízes podem absorver grandes quantidades de substâncias tóxicas, como metais pesados. Metais 
pesados são metais quimicamente e altamente reativos e bioacumulativos, ou seja, o organismo não 
é capaz de eliminá-los. Os metais apenas são úteis em pequenas quantidades para o homem, como o 
ferro, zinco, magnésio, cobalto que constituem a hemoglobina. Mas se a quantidade limite desses 
metais for ultrapassada, eles se tornarão tóxicos ocasionando problemas de saúde. Pistia stratiotes, 
conhecida também como alface d’água, é um vegetal aquático flutuante, herbáceo, acaule, 
estolonífero, muito variável, pertencente a família botânica Araceae, que apresenta grande distribuição 
essencial pantropical, com muitos representantes nas regiões temperadas do hemisfério norte. 
Segundo o trabalho já realizado por Giuzo (2010) foi comprovado que a macrófita, Pistia stratiotes, 
absorve metal pesado em sistema de água parada (batelada) e estuda-se a possibilidade de haver 
absorção em um sistema contínuo. 

 

Materiais e métodos 

Para a realização do trabalho foi utilizada a macrófita Pistia stratiotes que foi recolhida do lago 
Igapó II . Após a coleta das Macrófitas foram colocadas em recipientes separados com hipoclorito de 
sódio para esterilizá-las, em seguida foram pesadas e enumeradas para separar a quantia exata que 
seria preciso para absorver o metal pesado das soluções preparadas. Forram feitas as soluções com o 
sulfato de cobre que foi dissolvida na água destilada, o sistema continuo foi feito com cano de PVC, 
torneiras e um mangueira. Para ver quanto metal pesado foi absorvido, realizou-se análises na 
Universidade Estadual de Londrina, utilizando o aparelho genesys 2,  que é um espectrofotômetro UV-
VIS. Foram levadas 18 amostras das soluções e 5 amostras da curva de calibração. 

 

Solução de cobre: 

Solução 1: Cobre-24,941-3 gramas e 100 ml de água; 

Solução 2: 10 ml de solução 1 em 99 ml de água; 

Solução 3: 1 ml de solução 2 em 99 ml de água; 

Solução 4: 1ml de solução 3 em 99 ml de água; 

Solução 5: 1 ml de solução 4 em 99 ml de água. 

 

Resultados 

Ao serem analizadas as soluções de cobre no aparelho genesys 2 , foi percebido que em vez 
de diminuir a quantidade  de metal pesado, aumentou, é possível que a planta não absorve o cobre por 
isso esta sendo realizado novas experiências utilizando outros metais como o zinco, para ser testado 
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se realmente a planta não absorve metal pesado em sistema continuo ou se ela não reage apenas ao 
cobre. 

 

                

Figura1: analise da curva de calibração                                             Figura2: concentração das analises dos metais pesados 

                                      

Figura3: analise das soluções no laboratório da UEL                                    Figura4: Pistias em sistema continuo 

 

Conclusões 

  Com este trabalho, chega-se a conclusão de que o sistema em batelada funciona melhor que o 
sistema continuo, sendo necessárias algumas adaptações que viabilize e torne eficaz o processo de 
absorção de metais pesados por macrófitas aquáticas em sistema contínuo. 

Agradecimentos 

Ao Prof. Me. Fabio Luis Ferreira Bruschi pelo incentivo, simpatia e presteza no auxílio às 
atividades e discussões sobre o andamento e realização deste projeto e à Universidade Estadual de 
Londrina pela realização das análises. 

 

Referências 

 SILVA, H. G. G. Utilização de macrófitas aquáticas flutuantes (Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e 
Salvinia molesta) no tratamento de efluentes depiscicultura e possibilidades de aproveitamento da 



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
6

4
 

biomassa vegetal. 2001. 79 f. Dissertação (Mestrado em Aqüicultura em Águas Continentais) – 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2001. 

AGAMI, M,& REDDY, K.R.1990. Competition for space between Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
and Pistia stratiotes L. cultured in nutrient-enriched water. Aquatic Botany 38: 195-208. 

SVENSSON, R.& WIGREN-SVENSSON, M 1992. Effects of cooling water discharge on the vegetation 
in the Forsmark Biotest Basin, Sweden. Aquatic Botany 42: 121-141.  

VAN DER HEIDE. T. ROIJACKERS, R.M. VAN NES, E.H &PEETERS, 2006  A simple equation for 
describing the temperature dependent growth of free-floating macrophytes. Aquatic Botany 84: 171-
175.  

ALVES, Liria. Quimica ambiental.metais pesados. Disponível em 
http://www.alunosonline.com.br/quimica/metais-pesados.html Acesso em: 23 jul.2012 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
6

5
 

 

ALTERAÇÕES MORFOMÉTRICAS CAUSADAS PELA INFECÇÃO TOXOPLÁSMICA 
SOBRE NEURÔNIOS MIOENTÉRICOS DUODENAIS DE RATOS  
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Ciências Biológicas – Morfologia 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da infecção aguda, causada pela cepa ME-
49 (genótipo II) de T. gondii, sobre a morfometria de neurônios mioentéricos duodenais de ratos. Para 
tanto, foram utilizados oito ratos (Rattus norvegicus) Wistar machos, os quais foram distribuídos em 
dois grupos: controle (GC, n=4) e infectado (GI, n=4). O GI foi inoculado oralmente com 20 cistos 
teciduais da cepa ME-49 de T. gondii (genótipo II). Após 24 horas de infecção, os animais foram 
submetidos à eutanásia, e por meio de laparotomia, o duodeno foi retirado e dissecado para confecção 
de preparados totais, os quais foram corados pela técnica de Giemsa. Imagens foram capturadas e a 
área de 300 corpos celulares de neurônios foi mensurada com auxílio do software Motic Images Plus 
(versão 2.0.) Observou-se redução da área do corpo celular nas células do GI (p<0,05), refletindo no 
aumento do número de neurônios com corpos celulares <200 m2 e redução no número daqueles >251 
m2. 

Palavras-chave: Duodeno, sistema nervoso entérico, toxoplasmose.  

 

Introdução 

O Sistema Nervos Entérico (SNE) é uma das três divisões do sistema nervoso autônomo, junto 
com o simpático e o parassimpático. Ele é constituído por um grande número de neurônios que 
possuem diversidade fenotípica semelhante aos dos encontrados no encéfalo. Esses neurônios, junto 
com células da glia, estão organizados na forma de gânglios interconectados por feixes formando os 
plexos que são encontrados na parede do tubo digestório. 

Dentre estes plexos, o mioentérico destaca-se por conter a maior parte dos corpos celulares de 
neurônios do SNE e por assumir o controle da musculatura lisa do tubo (FURNESS, 2006).  
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Os neurônios mioentéricos sofrem influência de mediadores químicos secretados durante 
processos inflamatórios provocados por infecções, como a que ocorre quando causada pelo 
Toxoplasma gondii (LIESENFELD, 2002). Este protozoário é o agente etiologógico da toxoplasmose, 
uma zoonose epidemiologicamente registrada em todo o planeta (WEISS; KIM, 2007). Além dos danos 
causados no encéfalo e retina, estudos recentes demonstram que o parasito também provoca 
alterações plásticas dos neurônios do SNE. Há indícios de que estas alterações são dependentes da 
espécie hospedeira, a região do tubo digestório analisada, a cepa/genótipo do parasito, bem como a 
forma de vida do protozoário que desencadeou a infecção. Para completar uma das lacunas da 
literatura, realizou-se este estudo com o intuito de avaliar morfometricamente os neurônios 
mioentéricos duodenais de ratos durante a fase aguda da infecção provocada pela cepa ME-49 
(genótipo II) de T. gondii.  

 

Materiais e métodos  

Este protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Experimentação Animal da Universidade Paranaense. 

Foram utilizados oito ratos (Rattus norvegicus) Wistar adultos, de 60 dias de idade e 
220,2±24,5g, os quais foram mantidos em gaiolas individuais, em temperatura constante de 25°C, e 
alternância de ciclos claro-escuro de 12 horas, recebendo água e ração comercial para roedores 
(Nuvilab®, Nuvital, Colombo, Paraná, Brasil) disponíveis ad libitum. Os animais foram aleatoriamente 
distribuídos em dois grupos: Grupo controle (GC; n=4) e Grupo inoculado (GI; n=4).  

Os animais do GC receberam solução de NaCl a 0,9% por via oral, e os animais GI foram 
inoculados por via oral com 20 cistos teciduais da cepa ME-49 (genótipo II) de Toxoplasma gondii. 
Vinte e quatro horas após a inoculação, os animais foram pesados e anestesiados por via 
intramuscular. Realizou-se a laparotomia pela linha média de todos os animais para a retirada do 
duodeno.  

Os segmentos intestinais coletados foram dissecados para retirada da túnica mucosa e a tela 
submucosa, constituindo preparados totais formados pela túnica muscular contendo o plexo 
mioentérico, os quais foram corados por intermédio da técnica da Giemsa. 

A mensuração da área do corpo celular de 300 neurônios de cada animal foi realizada através 
da utilização do software Motic Images Plus (versão 2.0) a partir de imagens capturadas com uma 
câmera digital de alta resolução (MOTICAM 2000) acoplada a um microscópio valendo-se da objetiva 
que amplia 40x 

Estatisticamente, os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade por intermédio do 
teste D’Agostino-Pearson e os dois grupos foram comparados por intermédio do teste t para amostras 
independentes, considerando 5% como nível de significância. Como os dados apresentaram 
distribuição normal, os resultados são apresentados como média ± desvio-padrão. 
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Resultados e Discussão 

Verificou-se que durante a infecção aguda causada pela cepa ME-49 (genótipo II) de T. gondii, 
os neurônios mioentéricos duodenais apresentaram corpos celulares menores (204,5 ± 51,9 m2) 
quando comparados aos do grupo controle (247,5 ± 63,6 m2), ou seja, a infecção provocou uma atrofia 
de 17,4% do corpo celular dessas células (p<0,0001). Essa alteração plástica fez com que no GI o 
número de neurônios que apresentavam corpos celulares < 200 m2 aumentasse e o número dos que 
apresentavam corpos celulares >251m2 diminuísse (p<0,0001), como pode ser observado na Figura 1. 

Resultados distintos foram observados num estudo paralelo realizado com os mesmos animais 
deste experimento, no qual se avaliou a morfometria do corpo celular dos neurônios mioentéricos do 
íleo e do cólon descendente. No íleo, observou-se que esta mesma infecção provocou uma hipertrofia 
de aproximadamente 30%, enquanto que no cólon os neurônios mioentéricos não sofreram nenhuma 
alteração de área do corpo celular (SUGAUARA et al., 2009). Esses resultados reforçam o fato de que 
os diferentes segmentos do tubo digestório devam ser analisados separadamente em experimentos 
cujo objetivo seja avaliar as repercussões da infecção toxoplásmica para o SNE. 

Figura 1 – Distribuição de frequência de neurônios mioentéricos duodenais em classes de acordo com 
a área do corpo celular (m2) de ratos hígidos (GC) e infectados com a cepa ME-49 (genótipo II) de 
Toxoplasma gondii. *p<0,0001. 

 

 

 

Conclusões 

Desta forma, conclui-se que neurônios mioentéricos duodenais de ratos sofrem atrofia durante 
a fase aguda da infecção causa pelo T. gondii. 
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ANÁLISE DE CRESCIMENTO E MORTALIDADE DE Cichla monoculus (TUCUNARÉ) 
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Ciências Biológicas/Biologia Geral 

 

Resumo: Visando fornecer subsídios para um melhor entendimento da situação geral dos Cichlidae no 
reservatório Capivara, principalmente aquelas espécies com maior interesse para a pesca artesanal e 
para piscicultura, desenvolveu-se este trabalho que aborda o crescimento e a mortalidade da espécie 
Cichlaspp da família Cichlidae. Esses peixes foram introduzidos na represa capivara, por tanto não 
possui predadores naturais e acabam se alimentando das espécies nativas que pode ocasionar um 
desequilíbrio ecológico. Para essa espécie, foram estudados o crescimento em comprimento a partir da 
curva de crescimento de Von Bertallanfy e a relação entre crescimento em peso e comprimento, 
através do método dos mínimos quadrados.  Foram analisados 200 exemplares de Cichlaspp e foi 
possível. 

Palavras-chave: Cichla monoculus; crescimento; mortalidade  

 

Introdução  

O estudo do crescimento na dinâmica populacional envolve, basicamente, a estimativa da 
velocidade com a qual os indivíduos de uma população atingem determinados tamanhos (comprimento 
ou biomassa). 

O estudo do crescimento, em função do seu significado ecológico, também auxilia na 
compreensão de outros processos populacionais, principalmente o da sobrevivência.  

Muitas formas de mortalidade são dependentes do tamanho dos indivíduos, que, por sua vez, é 
determinado pelas taxas de crescimento.  
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Os Tucunarés são exclusivos da América do Sul. Durante o desenvolvimento do indivíduo 
ocorrem significativas mudanças no padrão de colorido bem como nas cores, assim como na 
intensidade. O gênero Cichla (o dos Tucunarés) possui atualmente 5 espécies nominais, mas recentes 
trabalhos dos professores Efrem de Ferreira, do INPA - Manaus, e Sven Kullander, do museu de 
história natural de Estocolmo, descrevem mais sete, perfazendo um total de 12 espécies de Tucunarés. 
Destas, somente uma não ocorre no território nacional.  

Esta espécie foi introduzida na represa Capivara e desde então tem influenciado no estoque de 
espécies nativas. 

 

Materiais e métodos  

Para a captura dos exemplares foram utilizadas redes de emalhar com tamanhos de malha 
de 2 a12 cm entre nós opostos, e o esforço de pesca utilizado ao longo das coletas correspondeu a 
1.838 m2. As amostras resultaram num total de 200 exemplares de Cichla spp. 

De cada exemplar foram obtidos o comprimento total (Lt) em centímetros e o peso (Wt) em 
gramas; o sexo foi determinado a partir da análise macroscópica das gônadas.  

A determinação do crescimento em comprimento foi feita pelo método dos anéis etários em 
escamas, segundo VAZZOLER (1981). Para tal, foram retiradas, de cada indivíduo, cerca de seis 
escamas da região entre a linha lateral e a nadadeira peitoral. Após retiradas, foram selecionadas, 
secas e colocadas entre duas lâminas fixadas com e fita adesiva. A leitura dos anéis foi feita em lupa 
estereoscópica com aumento de 10x.  

Para elaborar as curvas de crescimento, para machos e fêmeas, foram utilizadas a 
transformação de Ford-Walford (WALFORD, 1946) e a expressão de VON BERTALANFFY (1938), de 
acordo com SANTOS (1978) e VAZZOLER (1981).  

Os dados de comprimento padrão e peso total foram transformados em logaritmos naturais e 
ajustados pelo método dos mínimos quadrados. 

O valor de b (ou θ, constante relacionada com o tipo de crescimento dos indivíduos), para 
ambos os sexos, foi estimado utilizando-se a equação y = axb; o fator de condição relativo (Kn) foi 
calculado através da relação existente entre o peso estimado pela equação e o peso real (Wt 
estimado/Wt real). 

 

Resultados e Discussão  

   O modelo se demonstrou bem ajustado e os valores de crescimento assintótico foram 
ligeiramente maiores para os machos do que para as fêmeas. O fator de condição relativo mostra-se 
bem abaixo do esperado indicando um baixo crescimento dos organismos. Para as das Fêmeas 
mostrando que além de não ser bom na ecologia também não mostra um crescimento positivo para 
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essa espécie, e para os machos, a conclusão e a mesma para as ambas as tabelas de que um peixe 
introduzido como os Tucunarés não consegue se desenvolver corretamente.  

Figura 1 – Curva de Crescimento para Fêmeas de Tucunarés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Curva de Crescimento para Machos de Tucunarés. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Fisiologia – Fisiologia Comparada 

 

Resumo: O chumbo (Pb) é um metal encontrado no meio ambiente e não pode ser metabolizado no 
organismo dos seres vivos. O ambiente aquático recebe efluentes contendo vários metais, incluindo o 
Pb, tornando os peixes susceptíveis à contaminação. Para o consumo de pescado, a ANVISA (portaria 
685 de 1998), estabelece o nível máximo de chumbo de 2,0 mg Pb Kg-1, mas a realidade pode 
ultrapassar este limite. Doenças crônicas tornaram-se problema de saúde pública, o que inclui a 
diabetes mellitus tipo II, caracterizado pelo elevado nível de glicose no sangue. Uma forma de 
prevenção é a alimentação saudável. O pescado seria uma ótima opção, mas o que poderia ser um 
alimento saudável, com este contaminante, pode não ser. Neste trabalho observou-se que o consumo 
diário de peixe contaminado com Pb na concentração permitida pela ANVISA, promove o aumento da 
glicemia em ratas Wistar. 

Palavras-chave: Contaminação, metais, consumo de peixe.  

 

Introdução  

O Pb é um metal comumente encontrado no meio ambiente, e a contaminação das águas dos 
rios por este metal ocorre pelo despejo de efluentes domésticos e industriais, tornando os peixes 
susceptíveis à contaminação. Devido ao seu baixo ponto de fusão, ductibilidade e facilidade em formar 
ligas metálicas, o chumbo foi um dos primeiros metais a ser manipulado pelo homem.  

Nos dias de hoje, é largamente utilizado em indústrias (Farias et al., 2007) na produção de 
acumuladores elétricos, ligas de chumbo, chapas, tubos, revestimentos de cabos e a produção de 
vários pigmentos (Cordeiro et al., 1996). Outras formas de contaminação por Pb no ambiente aquático 
ocorrem através da combustão de gasolina, resíduos urbanos, escoamento das ruas e outras 
superfícies, erosão e lixiviação do solo (Javid et al., 2007). As últimas formas de contaminação se 
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tornam um problema, também, para a aquicultura no Brasil, que é considerada como uma atividade 
complementar à agricultura na região sul, e assim muitas lagoas utilizadas para o cultivo de peixe, 
estão localizadas ou dentro das áreas agrícolas ou próximos das nascentes que percorrem o solo 
cultivado (Cericato et al., 2008).  

Para o consumo de peixes e produtos de pesca a ANVISA, através da portaria 685 de 1998, 
estabelece que o nível máximo de chumbo nestes alimentos seja de 2,0 mg Pb Kg-1 (portaria ANVISA, 
1998). Entretanto, há relatos de peixes contaminados com valores acima do estabelecido. Na represa 
Billings, no Estado de São Paulo, os peixes apresentaram contaminação por chumbo e outros metais, 
tanto nas vísceras como na musculatura, com teores que ultrapassam os níveis permitidos pela 
legislação brasileira (Rocha et al., 1985). Em países desenvolvidos o controle da poluição por chumbo 
tem a atuação de órgãos ambientais e da saúde pública, mas no Brasil a realidade é outra. O controle é 
praticamente inexistente, pois não há dados sobre a real exposição da população (Moreira; Moreira, 
2004).  

Mudanças sociais e econômicas ocorridas no Brasil refletiram diretamente no processo saúde-
doença. Isto proporcionou um aumento acentuado nas doenças crônicas como hipertensão arterial e o 
diabete mellitus tipo II (Damasceno et al., 2006). O aumento da glicemia tornou-se um problema de 
saúde pública. Há uma necessidade pela busca de alimentos mais saudáveis, e o carne de peixe é 
uma opção saudável de alimento. Já em várias regiões do Brasil o pescado faz parte da refeição diária 
e o governo pretende incentivar o consumo deste alimento em todo território nacional. Mas a 
contaminação do pescado é uma realidade e conhecer seu efeito nos organismos que dependem do 
peixe como fonte proteica diária, é uma necessidade. Maior ainda é a necessidade de se avaliar se as 
concentrações aceitas pela ANVISA, para a quantidade de metal no pescado são totalmente seguras 
para o consumo. Com isso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a glicemia em ratas 
alimentadas diariamente com ração contaminado por chumbo, na concentração aceita pela ANVISA. 

 

Materiais e métodos 

Animais 

 Como modelo animal foi utilizado ratas da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), logo após 
ocorrer o desmame (22 dias), que foram obtidas do biotério central da Universidade Estadual de 
Londrina e mantidos no Biotério do Departamento de Ciências Fisiológicas.  

Foram mantidas em gaiolas separadas, a uma temperatura de 23 ± 2ºC e com ciclo claro/escuro de 12 
horas, e os protocolos de manutenção e experimentação foram aprovados pela Comissão de Ética no 
Uso de Animais da Universidade Estadual de Londrina (Processo 34715.2011.16). 

Confecção da ração contaminada por chumbo 

 A ração comercial para ratos Nuvilab foi triturada e nela acrescentada 2,0 mg Pb Kg-1, que é 
a concentração de chumbo estabelecida como limite para pescados pela ANVISA. Após a mistura da 
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ração comercial com Pb, o pó foi umedecido para formação de novos pellets. A ração fornecida ao 
grupo controle também foi triturada, umedecida e formados novos pellets (sem adição de Pb). 

Delineamento experimental 

Foram utilizados dois grupos de ratas, formados por 10 animais cada grupo, da seguinte forma: 

Grupo experimental (Pb): animais alimentados com ração contaminada por chumbo na concentração 
aceita pela ANVISA. 

Grupo controle (CTR): animais alimentados com ração comercial para ratos sem Pb. 

As ratas permaneceram em gaiolas metabólicas individuais e a amostragem foi realizada após 
45 dias de fornecimento da ração. Foi ofertado água e ração ad libitum. 

Dosagem de glicose 

Após o período de 45 dias, os animais foram anestesiados com pentobarbital sódico (hypnol - 
40 mg/kg) e o sangue foi coletado através da veia cava inferior, para dosagem de glicose plasmática. 
Esta foi determinada pelo método da glicose oxidase com kit comercial (Labtest Diagnóstica, Brasil) em 
espectrofotômetro de microplacas a 505 nm.  O resultado de glicose foi expresso em mg.dL-1. 

 

Resultados e Discussão 

Após a ingestão de ração contaminada com chumbo, os resultados (média ± DP) mostraram 
que a glicose plasmática das ratas elevou-se significativamente (P ≤ 0,05) quando comparada ao grupo 
controle (de 86,47 ± 4,85 para 104,08 ± 16,76 mg.dL-1; n= 8-10; Figura 1). Agentes ambientais, tais 
como metais pesados entre eles o Pb, podem promover alterações no perfil glicêmico. 

 Feldman et al. (2011) tratou ratas Wistar com diferentes concentrações de chumbo e observou 
um aumento na glicemia plasmática. O mecanismo de ação do Pb no aumento da glicose plasmática 
pode estar relacionado com a estimulação de enzimas da gliconeogênese (produção de glicose a partir 
de compostos que não sejam carboidratos), além disto, o Pb pode levar ao atraso da liberação de 
insulina pelo pâncreas (Nolan; Shakh, 1992). 
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Figura 1 – Valores (média ± DP) de glicose plasmática de ratas alimentadas com ração contaminada 
com chumbo. As colunas representam as médias e as linhas verticais o desvio padrão (n = 8 - 10).  

* indica diferença em relação ao grupo controle (P ≤ 0,05). 

 

Considerações Gerais  

Os resultados obtidos neste trabalho indicam claramente que o chumbo atua no metabolismo 
da glicose promovendo um aumento da glicemia, podendo causar prejuízo a saúde de quem consome 
pescado contaminado com Pb, mesmo na concentração aceita pela ANVISA. 
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Resumo: A água de consumo pode ser obtida de diversas fontes, entre elas os poços rasos, onde é 
captada de aquíferos superficiais, mais suscetíveis a contaminação devido à menor profundidade. Em 
função do baixo custo e facilidade de perfuração, esta captação é muito utilizada no Brasil. O presente 
trabalho avaliou os níveis de contaminação bacteriológica em amostras de água provenientes de 168 
poços rasos coletadas no período de 2007-2012, no município de Londrina-PR. A presença dos 
indicadores coliformes totais e Escherichia coli que é o indicador mais específico de contaminação fecal 
recente e de eventual presença de microrganismos patogênicos, foram detectados pela técnica do 
substrato cromogênico Colilert. Em 26 amostras (15,5%), nenhuma contaminação foi observada, 49 
amostras (29,2%), foram positivas para coliformes totais, já 93 amostras (55,3%), foram positivas para 
coliformes totais e E. coli, isto é, inadequadas para consumo de acordo com a portaria n° 2914/2011 do 
Ministério da Saúde. Evidencia-se a necessidade de fiscalização constante das soluções alternativas 
de abastecimento, além da utilização de medidas preventivas de contaminação, como o tratamento dos 
poços com cloro. Essas estratégias minimizam riscos a saúde da população que utiliza essas fontes 
para consumo. 

Palavras-chave: Água para consumo, Poço raso, Doenças  

 

Introdução  

A água é fundamental para a manutenção da vida, porém, tem-se caracterizado um veiculador 
de doenças hídricas. A água de consumo pode ser obtida de diversas fontes. As duas principais fontes 
de obtenção são o sistema de abastecimento e as soluções alternativas. As soluções alternativas são 
todas as modalidades de abastecimento de água distinta do sistema de abastecimento incluindo, entre 
outras, fontes, poços, distribuição por veículo transportador e cisternas. Os poços rasos, por se 
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tratarem de uma fonte de captação de águas em áreas mais superficiais do solo, estão mais facilmente 
expostos a contaminação. Este processo de contaminação se dá desde a sua escavação, também por 
materiais contaminados que atinjam as águas pela sua abertura superior não devidamente 
acondicionada, pela infiltração de líquidos contaminados como água de chuva e efluentes de fossas. 
Em função do baixo custo e facilidade de perfuração, esta captação é muito utilizada no Brasil. No meio 
rural e na periferia urbana, as águas oriundas de poços rasos são importantes fontes de consumo 
humano e animal. Neste trabalho foi avaliada a qualidade bacteriológica da água consumida no 
município de Londrina-PR oriundas de poços rasos. 

 

Materiais e métodos  

Amostragem 

O presente trabalho avaliou os níveis de contaminação bacteriológico de amostras de água de 
consumo provenientes de 168 poços rasos, no período de 2007-2012, no município de Londrina-PR.  

Identificação de Coliformes Totais e Escherichia coli 

A presença dos indicadores coliformes totais e E. coli que é o indicador mais específico de 
contaminação fecal recente, foram detectados pela técnica do substrato cromogênico Colilert (Figura 1) 
(CHAO, 2006) 

As amostras foram coletadas, em frascos de vidro estéreis e em 100 mL da amostra de água a 
ser analisada foi acrescentada assepticamente uma ampola do substrato Colilert. 

Posteriormente foi realizada a homogeneização da água e transferida para uma cartela, que foi 
selada e incubada a 35°C (+/- 2°) por 24 horas. Discorrido esse tempo foi realizada a leitura dos poços 
da cartela. Os que ficaram amarelos são indicadores de coliformes totais. Para verificar presença de E. 
coli, coloca-se a cartela frente a lâmpada de luz UV, os poços amarelos que assumirem a cor azul-
fluorescente indicam sua presença.  

                           

                                       Figura 1: Técnica cromogênica Colilert 
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Resultados e Discussão  

Das 168 amostras estudadas, 26 amostras (15,5%), não apresentaram coliformes totais ou E. 
coli, 49 amostras (29,2%), foram positivas para coliformes totais e 93 amostras (55,3%), foram positivas 
para coliformes totais e E. coli (Tabela 1). 

 A presença de E. coli indica a possibilidade de contaminação da água por fezes e, 
consequentemente a potencial presença de microrganismos patogênicos existentes nas mesmas. A 
portaria n° 2914/2011 do MS (BRASIL, 2011), define como água potável, aquela cujos parâmetros 
microbiológicos atendam padrões como ausência dos indicadores, porém, em amostras de sistemas 
alternativos individuais (SAI), tolera-se a presença de coliformes totais, na ausência de E. coli. 
Entretanto, determina a investigação da origem de ocorrência e a realização de providências imediatas 
de caráter corretivo e preventivo. Assim esses resultados evidenciam a necessidade de fiscalização 
constante das soluções alternativas de abastecimento, além da utilização de medidas preventivas de 
contaminação, como o tratamento dos poços com cloro. Essas estratégias minimizam riscos a saúde 
da população que utiliza essas fontes para consumo. 

Tabela 1: Resultado da análise de água dos poços rasos. 

 

Ano  Ausente  Coliformes 
totais  

E. coli  Total amostras  

2007  2  1  3  6  

2008  6  7  10  23  

2009  3  2  9  14  

2010  4  17  27  48  

2011  5  18  25  48  

2012 6  4  19  29  

TOTAL  26 (15,5%)  49 (29,2%)  93 (55,3%)  168  

 

Conclusões  

É possível concluir nesta pesquisa que das 168 amostras de água coletadas de poços rasos 
que 55,3% apresentavam E. coli como indicador de contaminação fecal. Isso mostra que uma 
porcentagem da população de Londrina - PR têm a qualidade microbiológica de suas águas 
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comprometidas, daí a importância do monitoramento ambiental desses locais e a implantação de um 
sistema de tratamento da água consumida pela comunidade escolar a fim de evitar contaminação por 
doenças de veiculação hídrica. 
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Resumo: O projeto teve como objetivo a realização de análises de água in natura e tratada, destinada 
ao consumo humano de 21 municípios pertencentes a 17a Regional de Saúde (sede Londrina), quanto 
ao aspecto bacteriológico, visando a melhoria da qualidade da água para consumo e tendo como 
população alvo a comunidade em geral. A metodologia utilizada foi a do "Standard Methos for the 
Examination of Water and Wastewater" e das normas do Ministério da Saúde Portaria 2914/2011. As 
amostras foram coletadas de setembro de 2011 a setembro de 2012, todas as semanas de segunda a 
quinta-feira pelos técnicos da Vigilância Sanitária em frascos estéreis, acondicionadas sob refrigeração 
e transportadas até o Laboratório de Bacteriologia (Departamento de Microbiologia). Foram 
pesquisados os seguintes parâmetros: coliformes totais e Escherichia coli. Os laudos após serem 
digitados com os resultados encontrados, eram entregues à 17ª Regional de Saúde e aos municípios 
para serem lançados no Sistema VIGIÁGUA e para as devidas providências em relação às amostras 
contaminadas, visando diminuir as doenças veiculadas pela água. 

Palavras-chave: Água para consumo, Microorganismos, Doenças  

 

Introdução  

A água é considerada um dos nutrientes mais importantes para o homem e a qualidade da 
água é de grande importância para a saúde da população (FEWTRELL, BARTRAM, 2001). Os países 
desenvolvidos conseguem atender, na maioria das vezes e de forma universal, às necessidades de 
suas populações por meio de sistemas coletivos de distribuição que caracterizam um acesso adequado 
à água potável para todos. Por outro lado, os países em desenvolvimento, como o Brasil, apresentam 
parcelas significativas de suas populações urbanas e rurais sem ter acesso ou com um acesso precário 
à água potável, elevando principalmente a mortalidade infantil já que a água pode ser um importante 
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veiculador de doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos (MACKENZIE 
et al., 2004). Para a verificação das condições sanitárias da água, são pesquisados certos grupos de 
bactérias, denominados "indicadores de poluição fecal". As principais bactérias usadas como 
indicadores de poluição fecal na água são as pertencentes aos grupos dos coliformes totais e 
coliformes de origem fecal (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, 1970). Este trabalho teve 
início em 2005 e é fruto de um convênio entre a Universidade Estadual de Londrina e o SESA 
(Secretaria de Saúde do Estado – PR), tendo como objetivo, avaliar a qualidade microbiológica da água 
consumida in natura e tratada em 21 municípios pertencentes a 17a Regional de Saúde. As amostras 
são coletadas pelos técnicos da vigilância sanitária de residências, escolas, hospitais, 
estabelecimentos comerciais, dentre outras localidades. Os resultados encontrados são enviados a 17a 
Regional de Saúde, para realizar o tratamento das águas contaminadas para diminuir as doenças de 
veiculação hídrica. 

 

Materiais e métodos  

Amostragem 

As amostras foram coletadas em frascos de vidro estéreis, de 500 mL, e transportadas em 
caixas de isopor resfriadas até o Laboratório de Bacteriologia/UEL. As amostras foram mantidas a 4°C 
e analisadas em até 6 horas no máximo. (AMERICAN PUBLIC ASSOCIATION, 2004). 

Identificação de Coliformes Totais e Escherichia coli 

A presença dos indicadores coliformes totais e E. coli que é o indicador mais específico de 
contaminação fecal recente, foram detectados pela técnica do substrato cromogênico Colilert (Figura 1) 
(CHAO, 2006) 

As amostras foram coletadas, em frascos de vidro estéreis e em 100 mL da amostra de água a 
ser analisada foi acrescentada assepticamente uma ampola do substrato Colilert. Posteriormente foi 
realizada a homogeneização da água e transferida para uma cartela, que foi selada e incubada a 35°C 
(+/- 2°) por 24 horas. Discorrido esse tempo foi realizada a leitura dos poços da cartela. Os que ficaram 
amarelos são indicadores de coliformes totais. Para verificar presença de E. coli, coloca-se a cartela 
frente a lâmpada de luz UV, os poços amarelos que assumirem a cor azul-fluorescente indicam sua 
presença.  
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                                       Figura 1: Técnica cromogênica Colilert 

Resultados e Discussão  

No período entre 2011 a 2012 foram realizadas as análises bacteriológica de aproximadamente 
1500 amostras de água de 21 municípios pertencentes a 17a Regional de Saúde (Londrina). Das 
amostras coletadas podemos verificar que as de água in natura, coletadas principalmente de poços 
raso, minas e fontes eram as que apresentavam maior índice de contaminação.  

Esses resultados foram de grande importância, pois verificou-se que muitas das famílias que 
consomem esse tipo de água correm o risco de contrair doenças de veiculação hídrica e muitos 
utilizavam essa água para a produção de alimentos derivados do milho (pamonha, curau) e queijos, 
que depois eram vendidos em feiras. Esse tipo de água também era consumido por escolares da rede 
da zona rural, assentamentos e UBS. 

A Vigilância Sanitária era comunicada e os técnicos iam até o local e davam toda a orientação 
necessária para tratar a água, lavar a caixa de água ou reservatório e depois de um mês era feita uma 
nova coleta, com o objetivo de saber se o problema tinha sido resolvido. 

Outro problema detectado foi o grande número de poços tubulares profundos (artesiano) sem 
tratamento com cloro o que é exigido pela portaria 2914/2011 do MS. Nesse caso os técnicos da 
vigilância notificavam os responsáveis e davam toda a orientação para colocarem a bomba de cloro. 

 

Conclusões  

De acordo com os resultados encontrados, a grande maioria das amostras de água tratada se 
apresentava própria para o consumo, enquanto que as não tratadas apresentavam imprópria para o 
consumo de acordo com a portaria 2914/2011 do MS. Podemos concluir a importância do consumo de 
água de boa qualidade já que são importantes veiculadores de doenças. 
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Imunologia – Imunologia Aplicada  

 

Resumo: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica, causada pelo fungo termodimórfico 
Paracoccidioides brasiliensis. Mais recentemente tem sido descrita outra espécie como agente 
causador da PCM: Paracoccidioides lutzii. O objetivo deste trabalho foi analisar atividade de 
hemaglutinação/hemólise de ambos os fungos. Para o teste de hemaglutinação e lise de hemácias, 
foram utilizadas hemácias de carneiro em contato com o fungo P. brasiliensis para se observar a 
capacidade do fungo de aglutinar e lisar as hemácias. O teste foi realizado em placa de microtitulação 
com fundo em “V”. Ambos os fungos apresentaram atividade hemaglutinante e de lise de hemácias. 
Com esta investigação inicial, futuros trabalhos de purificação de antígenos que se ligam a hemácia 
poderão ser realizados. 

Palavras-chave: Paracoccidioidomicose, Antígeno, Hemólise.  

 

Introdução  

Mesmo sendo uma doença pouco conhecida, no Paraná, a paracoccidioidomicose (PCM) é 
uma micose sistêmica granulomatosa diagnosticada em quase todo o Estado, correspondendo à quinta 
causa de óbitos por doenças dessa natureza onde está registrada a maior taxa de mortalidade do Sul e 
Sudeste do Brasil. O habitat natural do fungo não é totalmente conhecido, mas acredita-se que este 
viva saprofiticamente na natureza, provavelmente no solo ou em restos vegetais.  

A prima infecção ocorre pela inalação de propágulos fúngicos aéreos (micelial) que passa por 
conversão para fase leveduriforme, nos pulmões e linfonodos, induzindo uma resposta no hospedeiro 
caracterizada pela formação de granulomas. Estes podem permanecer dormentes ou progredir para a 
doença, disseminando para baço, fígado, pele e mucosas. A forma aguda ou subaguda da doença é 
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rara, apresenta rápida disseminação do fungo pela via linfática e hematogênica, lesionando além dos 
pulmões, fígado, baço, linfonodos, e medula óssea. Acomete indivíduos de ambos os sexos, com idade 
entre 18 e 30 anos. A forma crônica da doença pode acometer principalmente pulmões e tecidos 
mucocutâneos. Apresenta progressão lenta afetando predominantemente o sexo masculino na faixa 
etária de 30 e 60 anos. 

Recentemente, a existência de três espécies filogenéticas diferentes (S1, PS2 and PS3) de P. 
brasiliensis e P. lutzii foram reconhecidas.  

Neste trabalho investigou-se a atividade de hemaglutinação do fungo P. brasiliensis com o 
objetivo de, futuramente, purificar antígenos que se ligam a hemácia.   

 

Materiais e métodos 

Teste de hemaglutinação/hemólise 

Este experimento foi realizado com amostra de hemácias de carneiro, em placa de 
microtitulação com fundo em “V” e os fungos P. brasiliensis (Pb18) e P. lutzii (LDR2). Primeiramente foi 
feita a lavagem das hemácias com solução salina tamponada (PBS), centrifugando a 1.300 rpm por 5 
minutos. Foi preparada uma solução de hemácias a 1%. Em placa de fundo “V”, foram feitas diluições 

dos fungos (diluições seriadas fator dois, a partir de uma alçada de fungo para 100 µL de PBS). A 
seguir, adicionou-se o mesmo volume de solução de hemácias 1%, fazendo-se a incubação da placa 
por 1h a 37ºC. O resultado de hemaglutinação foi feito pela leitura visual da placa. Para atividade 
hemolítica, coletou-se o sobrenadante dos poços, fazendo a leitura em 550 nm. 

 

Resultados e Discussão  

Pela visualização da placa após a incubação da hemácia com os fungos, observou-se que 
estes apresentaram atividade de hemaglutinação (Figura 1). 

O resultado da leitura do sobrenadante mostrou hemólise na concentração mais alta testada, 
com leitura de absorbância de 0,256 para P. brasiliensis e 0,232 para P. lutzii.  

O estudo desse fator hemaglutinante/hemolítico é importante porque, além do papel no 
transporte de oxigênio no organismo, as hemácias possuem um papel importante na ligação a 
imunocomplexos circulantes. Além disso, a hemólise pode ser um importante fator de virulência, já que 
um dos mecanismos desenvolvidos para aquisição de ferro do hospedeiro é o uso do componente 
heme liberado após a lise de hemácias. 

A partir deste experimento inicial, será realizado, futuramente, trabalhos de purificação dos 
antígenos que se ligam a hemácia, através da sensibilização de hemácias com antígenos do fungo, 
uma técnica já utilizada e que demonstrou ser útil no estudo de caracterização desses componentes. 
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Figura 1 – Resultado do teste de hemaglutinação/hemólise. 

 

 

Conclusões  

Neste trabalho, pode-se concluir que tanto o fungo P. brasiliensis quanto o fungo P. lutzii 
possuem atividade de hemaglutinação, A partir disso, futuros trabalhos de purificação dos antígenos 
responsáveis pela hemaglutinação/hemólise serão realizados, utilizando a técnica de sensibilização de 
hemácias com antígenos do fungo, em substituição à técnica de cromatografia para purificação de 
antígenos. 
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DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE VIDRARIAS CONTAMINADAS NO 
LABORATÓRIO DE VIROLOGIA 
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Microbiologia - Virologia 

 

Resumo: A esterilização de vidrarias de laboratório é muito importante para a eliminação de 
microrganismos. É um processo fundamental para a reutilização da vidraria na realização de novos 
experimentos A desinfecção de vidrarias pode ser feita com hipoclorito de sódio (NaClO – 500 ml 
(q.s.p) para 10 litros) e a esterilização normalmente é feita a seco em estufas apropriadas por 2h a 
180° C. As vidrarias também podem ser  esterilizadas em autoclave. O material esterilizado é estocado 
e pode ser utilizado em um tempo de aproximadamente 15 dias em novos experimentos. 

Palavras-chave: Esterilização, desinfecção, estufa de esterilização. 

 

Introdução 

O processo de desinfecção visa reduzir o número de microrganismos patogênicos. Um dos 
agentes utilizados neste processo é o hipoclorito de sódio. A esterilização é um processo muito 
importante na eliminação de microrganismos, principalmente em vidrarias em laboratórios. A 
esterilização pelo calor é o meio escolhido para os materiais que são resistentes ao aquecimento 
porque penetra em materiais densos de forma mais fácil do que os agentes químicos. 

A esterilização por calor seco é feita em fornos e geralmente usada para materiais de metal e 
vidro. O calor úmido, tem alto poder de penetração e a esterilização em autoclaves é amplamente 
utilizada principalmente para materiais que são danificados por esterilização a seco. Assim, o material 
esterilizado, fica disponível para a realização de novos experimentos, livre de qualquer bactéria, fungos 
ou vírus. A vidraria é esterilizada em fornos ou autoclaves deve ser armazenada de forma adequada 
para que a embalagem não seja danificada. 
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Materiais e métodos  

Lavagem e desinfecção de vidrarias. 
Todo material contaminado, é colocado no hipoclorito de sódio (NaClO) por 24 horas.  Após 

esse processo, garrafas de vidro são lavadas com uma escova, para ser retirado o excesso da 
contaminação. Em seguida, o material fica em enxague por 24 horas em água corrente. Após esse 
tempo de 24 horas, o material é retirado do enxague, e levado para ferver em uma panela com água 
destilada, por 1 hora. Depois disso, espera-se o material esfriar. Em seguida, o material é passado em 
três barriletes de água destilada. Esse processo, onde são feitos vários enxágües, visa retirar todo 
resíduo de NaCLO que é tóxico para as células. 

Em seguida, o material deve ser colocado em uma estufa de secagem com temperatura de 
80°C a 100°C. 

• Montagem e esterilização de vidrarias 
Nas pipetas de vidro, é inserido em sua ponta algodão hidrófobo. Depois, essa ponta é 

flambada e a pipeta é enrolada com papel Kraft. 

Nas garrafas, é colocada em sua boca uma camada de papel alumínio e por cima papel Kraft, 
e amarrado com barbante. 

 Nos demais materiais de vidro é colocada uma camada de papel alumínio sob sua boca, e 
estes são embalados com papel Kraft. 

Em seguida, as vidrarias são enviadas ao forno à temperatura de 180°C, por duas horas. 

O material esterilizado é então estocado em lugar seco e protegido para evitar rompimento das 
embalagens. 

 

Resultados e Discussão 

Após a retirada do material do forno, ele já está esterilizado e pronto para o uso. As vidrarias 
são estocadas por um prazo máximo de 15 dias e deve ser sempre observada a integridade da 
embalagem antes do uso. 

Este trabalho deve ser realizado com bastante cautela, para não haver falhas, e assim 
prejudicar algum experimento devido uso de vidrarias contaminadas, como por exemplo, um cultivo 
celular, ou armazenamento de meios de culturas, salinas, etc. O laboratório de virologia tem nas 
culturas de células sua ferramenta básica para isolamento e manutenção de vírus. O uso de material 
contaminado impossibilita a realização dos experimentos bem como a perda de meios de culturas,  
reagentes e das culturas de células. Como já citado, a esterilização é muito importante, e essencial 
para que seja realizado qualquer outro tipo de procedimento que necessite de materiais totalmente livre 
de microrganismo.  
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Fig.1. Esterilização de vidrarias – Estufa de esterilização e secagem digital. 

 

 

 

Conclusões 

O uso correto dos procedimentos de lavagem, desinfecção e esterilização das vidrarias do 
laboratório de virologia é essencial para desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, evitando 
desperdício de reagentes, meios de cultura e culturas de células bem como interpretação equivocada 
dos resultados. 
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INVESTIGANDO DIFERENTES MÉTODOS PARA A OBTENÇÃO DE DNA 
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Ciências Biológicas / Genética / Genética Molecular – Imunologia. 

 

Resumo: A obtenção de DNA é de grande importância na área científica. Este procedimento possibilita 
a extração de DNA de diferentes espécimes biológicos, almejando uma pesquisa de caráter genética 
molecular para a identificação de mutações e anomalias na cadeia genômica, nos casos de 
diagnósticos, em casos forenses e em muitos outros procedimentos. Há diversos métodos de obter o 
material genético de amostras, contudo as etapas das técnicas são basicamente equivalentes. 
Extração por kit ou manual (“salting out”), e de vegetais e frutas, que são simplificadas para um 
ambiente menos científico, possuem o objetivo de romper a membrana celular e nuclear da célula para 
que o DNA fique livre. Em seguida, são realizados vários procedimentos para retirar os contaminantes, 
restando somente o material genético. Na finalização aplica-se um composto salino para precipitar os 
debris celulares, e o etanol com finalidade de precipitar do material genético. Além do sangue, estes 
procedimentos podem ser aplicados em diferentes espécimes biológicos como: células epiteliais da 
mucosa bucal, bulbo capilar, líquido seminal, urina, ossos e em qualquer material que tenha a presença 
de células. Portanto, os métodos de obtenção de DNA seguem essencialmente etapas convergentes, 
variando somente em relação aos materiais aplicados, mas possuem finalidades semelhantes. 

Palavras-chave: DNA, Extração, Método. 

 

Introdução 

O material genético de uma célula está localizado em seu núcleo e desempenha funções na 
duplicação mitótica da célula, na meiótica para a reprodução sexuada, na produção de proteínas e em 
outras funções nos processos biológicos. O ácido desoxirribonucleico, na sigla em inglês DNA, contém 
as características e instruções biológicas de cada espécie, sendo composto por monômeros 
denominados nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado por um ácido fosfórico, uma pentose e uma 
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base nitrogenada: adenina e guanina do grupo das purinas e timina, citosina e uracila do grupo das 
pirimidinas. O DNA genômico é organizado em estruturas denominadas genes, que correspondem a 
sequências de bases nitrogenadas. Por exemplo, os genes que definem os olhos azuis e os olhos 
castanhos são respectivamente as sequências ATCGTT e ATCGCT. Durante a divisão celular, o DNA 
se condensa em cromossomos, facilitando assim a transferência do material genético duplicado para 
outra célula. A molécula de DNA possui todas as características de uma espécie, assim, é capaz de 
diferenciar um macaco de um elefante, devido a sua divergência na sequência de nucleotídeos. 
Através deste estudo, buscou-se investigar diferentes métodos para a obtenção do material genético de 
diferentes amostras biológicas. 

 

Encaminhamentos metodológicos  

 Para a realização deste trabalho, foram utilizados dois métodos para comparação: a extração 
de DNA de sangue periférico e de vegetais. 

Extração manual de DNA do sangue periférico humano na presença de proteinase K 

 O DNA genômico foi obtido a partir de leucócitos do sangue periférico de indivíduos normais, 
os quais assinaram termo de consentimento referente ao projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Humanos (CAAE - 0278.0.268.000-06). A técnica utilizada para a extração do DNA 
denominada “salting out” consiste basicamente no rompimento enzimático de membranas celulares, 
eliminando proteínas e ácidos graxos por ação de solventes orgânicos e precipitação do DNA com 
etanol, de acordo com a técnica descrita por Miller et al. (1988) e Kirby (1990), com algumas 
modificações. 

 A amostra de DNA foi quantificada por espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 
nm e 280 nm e sua concentração foi calculada em ng/µL. A integridade do DNA foi analisada por uma 
eletroforese a 100 V, em gel de agarose a 1%. 

Extração manual de DNA de vegetais na ausência de proteinase K 

 O DNA genômico de vegetais foi obtido pela maceração do morango, cebola e casca de 
banana. No produto da maceração foi adicionado uma solução de lise composta por detergente com a 
função de romper as camadas celulares e sal de cozinha proporcionado ao DNA um ambiente 
favorável. A mistura permaneceu em banho maria durante 20 minutos para potencializar a ação da 
solução, em seguida permaneceu por 5 minutos em banho de gelo. Esta solução foi filtrada e 
adicionou-se o etanol gelado para precipitação do material genético. A amostra de DNA foi quantificada 
por espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 nm e 280 nm. A concentração do DNA foi 
calculada em ng/µL. A integridade do DNA foi analisada por uma eletroforese a 100 V em gel de 
agarose de 1%. 
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Resultados e Discussão 

 A extração e amplificação de DNA são etapas básicas e de grande importância para a 
qualidade das informações geradas por marcadores moleculares. A proteinase K é de grande 
importância na obtenção de DNA uma vez que esta enzima é uma serina protease de largo espectro, 
gerando a clivagem das proteínas. O sítio de clivagem predominante é a ligação peptídica adjacente ao 
grupo carbóxilo alifático e aromático de aminoácidos com grupos amino alfa bloqueado. A enzima foi 
descoberta a partir de extratos de fungos (Ebeling et al., 1974) e é capaz de digerir a queratina nativa 
dos cabelos.  

Através das comparações entre os dois métodos de extração de DNA, foi observado que as 
técnicas seguem etapas semelhantes, com diferenças nos materiais utilizados. A extração do DNA de 
vegetais foi realizada por um procedimento simplificado (na ausência de proteinase K), utilizando 
materiais que estão no nosso dia-a-dia e com concentrações menores em comparação à extração de 
DNA do sangue (Figura 1). O procedimento de extração de DNA do sangue foi realizado de acordo 
com a literatura, o que resultou num material que pode ser utilizado no ambiente científico. A extração 
do DNA de vegetais possui um caráter informal, sendo utilizado no ambiente escolar, sem objetivos de 
pesquisa e diagnóstico. Atualmente, a proteinase K faz parte de técnicas de obtenção de DNA com 
propósitos de diagnóstico molecular, medicina forense e testes de paternidade. Neste estudo foi 
verificado que a qualidade de DNA extraído na presença de proteinase K (100 µg/mL) influenciou 
positivamente a integridade e a qualidade do DNA (Figura 2). 

 

Figura 1 - Extração de DNA de cebola, morango e banana, respectivamente. Foram utilizadas soluções 
caseiras com objetivo de visualização do DNA após precipitação em etanol. Fonte: Laboratório de 
Genética Molecular – Imunologia UEL/2012. 

 



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
9

5
 

  

Figura 2 - Integridade do DNA. Eletroforese em gel de agarose utilizando blue gree (marca) para 
visualização de DNA de leucócitos do sangue periférico humano, utilizando proteinase K apresentou 
maior quantidade e melhor integridade. Fonte: Laboratório de Genética Molecular - Imunologia UEL/2012. 

 

Considerações Gerais 

 A investigação dos dois métodos de extração nos permite concluir que, ambos seguem etapas 
semelhantes, mas o processo de obtenção do DNA de sangue periférico humano, no qual foi utilizada a 
proteinase K, originou uma amostra com maior quantidade e melhor integridade de material genético. 
As amostras de vegetais foram provenientes de métodos sem utilização de  proteinases ou fenol-
clorofórmio, resultando num material de qualidade inferior. Todavia, a técnica é útil e de grande 
importância para demonstração do DNA extraído de células aos estudantes de ensino fundamental e 
médio. Portanto a utilização da proteinase K, neste trabalho, mostrou-se fundamental nas técnicas de 
obtenção de DNA de diferentes espécimes biológicos com propósitos de diagnóstico molecular, na 
medicina forense e em testes de paternidade. 
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Resumo: A doença periodontal consiste numa infecção crônica que leva á destruição do tecido de 
suporte dentário, representando a principal causa da perda dos dentes na população jovem e adulta, 
um dos mais sérios problemas sócio-econômicos e de saúde pública em âmbito mundial. Esse 
microrganismo apresenta-se como uma bactéria bastante característica na periodontite agressiva 
devida sua patogenicidade. Esse microrganismo é capaz de produzir uma série de fatores de virulência 
que facilita sua colonização, invasão e destruição dos tecidos periodontais. Esse patógeno apresenta a 
capacidade de destruir células de defesa como leucócitos, essa destruição ocorre pela ação da 
molécula denominada de leucotoxina. Cresce em meio anaeróbico, podendo ser facultativo e cuja 
temperatura ideal é 37°C. No presente trabalho os componentes presentes em sobrenadente de cultivo 
de microrganismo A. actinocomycetans foi submetido à cromatografia por exclusão ou gel filtração, cujo 
objetivo é a separação de moléculas de moléculas de pesos diferentes, principio da cromatografia por 
exclusão. A seguir as frações contendo leucotoxina foram detectadas pela técnica de “Dot blott”, 
utilizando anticorpos à leucotoxina.  A fração de leucotoxina obtida poderá contribuir para fins de 
diagnóstico e acompanhamento de tratamento de periodontites. 

Palavras-chave: Infecção, organismos, cromatografia, exclusão, Dot blott. 

 

Introdução 

Nesse trabalho foi utilizada amostra da bactéria A. actinocomycetans, que cresce em um 
ambiente anaeróbico, isto é, sem oxigênio, podendo ser também facultativa, crescendo na presença de 
pouco oxigênio, e cuja temperatura ideal é 37°C.  
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Essa bactéria causa uma infecção periodontal crônica, que leva à destruição do tecido de 
suporte dentário (gengiva), representando a principal causa da perda dos dentes na população jovem e 
adulta e um dos mais sérios problemas socioeconômicos e de saúde pública em âmbito mundial 
(GASPARETTO ET AL, 2000). Pode-se concluir que uma variedade de microrganismos está 
diretamente relacionada com a periodontite agressiva, porém, o maior grau de inflamação gengival e 
uma elevada destruição periodontal parece estar associada à presença marcante de A. 
actinocomycetans.  

Este patógeno está fortemente associado à doença devido aos seus inúmeros fatores de 
virulência, sendo considerado um microrganismo chave na etiologia das doenças periodontais 
agressivas. O estudo das bactérias anaeróbicas de importância clínica humana ainda é escasso no 
Brasil, existindo poucos grupos de pesquisa nessa área. O sobrenadente de cultura foi submetido à 
cromatografia por exclusão em função de seu peso molecular, utilizando-se o gel Sephadex G-200, as 
moléculas de menor peso ficam retidas nos poros e percorrem um caminho maior, enquanto as de 
maior peso saem primeiro da coluna. A seguir o sobrenadante foi submetido ao método de Dot blott, 
onde foram detectadas as amostras que continham um maior concentração de leucotoxina.  

 

Materiais e métodos 

1) Obtenção de sobrenadante de cultivo de A. actinocomycetans 

 A. actinocomycetans (ATCC) foi cultivado em meio BHI liquido (Brain Heart Infusion) 
anaerobicamente a 37ºC. Após 72 horas foram centrifugadas a 12000 RPM a 4ºC durante 15 minutos, 
e separado o sobrenadante de cultivo. 

2) Cromatografia de exclusão molecular 

Amostra do sobrenadante de cultivo, previamente concentrada 5x por meio de liofilização, foi 
submetida à cromatografia por exclusão utilizando-se o gel Sephadex G-200. A amostra foi envazada 
na coluna, e com o coletor de fração foram coletado três ml por tubo  utilizando como meio de araste o 
tampão fosfato-salino (PBS), foi feita a leitura das amostras no espectrofotômetro a 280 nm. 

3) Detecção de fração de leucotoxina por Dot blotting 

As amostras fracionadas obtidas por cromatografia foram aplicadas como um ponto (2ul) em 
membrana de nitrocelulose, previamente dividida em pequenas áreas (5x5mm). 

A membrana foi bloqueada durante uma hora em temperatura ambiente, e incubada com 
amostra de anticorpo anti-leucotoxina durante uma hora a 37ºC sob agitação, lavada cerca de oito 
vezes com tampão lavagem (solução de leite Molico em PBS), em seguida colocado o conjugado anti 
IgG de camundongo e incubado por uma hora a 37ºC, novamente foram feitas oito lavagens com 
tampão de lavagem e a reação revelada com cromógeno (TMB) (cerca de 3 ml). 
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Resultados e Discussão 
 

As frações coletadas pela cromatografia de exclusão molecular (Sephadex G-200) foram lidas 
no espectrofotômetro a 280 nm, seus resultados foram plotados e geraram um gráfico, demostrado na 
figura 1. 

 

 

Figura 1: Gráfico representando os valores em D.O. obtidos das leituras em espectrofotômetro a 280 
nm das frações eluídas.  

As frações do gráfico foram submetidas ao método de Dot Blotting, onde foram demonstrados 
que as frações 7 a 24 apresentaram positividade, conforme demonstra a figura 2. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Dot Blotting, demonstrando uma maior positividade das frações 7 a 24. 
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Considerações Gerais 

 Este trabalho mostra a importância do estudo sobre a bactéria A. actinocomycetans, na 
população jovem e adulta, um dos mais sérios problemas sócio-econômicos e de saúde pública em 
âmbito mundial. 

   Através da coluna cromatografia de exclusão molecular é possível obter fração de leutoxina 
que vem auxiliar na detecção do resultado por Dot Blotting, onde a leucotoxina reage com anticorpo 
anti-leucotoxina gerando coloração, demonstrando a importância da pesquisa no auxilio de dados e 
controle do A. actinocomycetans. 
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Microbiologia/Microbiologia aplicada 

 

Resumo: A desinfecção da água é um importante desafio para a saúde humana. Dentre os processos 
utilizados para a desinfecção da água estão a utilização do cloro e do ozônio. Neste trabalho 
analisamos a atuação das águas tratadas com cloro e ozonizadas, geradas a partir de um gerador de 
ozônio comercializado, frente à bactéria Escherichia coli, indicador de contaminação fecal. Após os 
tempos de 5, 10 e 15 minutos de contato com as águas, as bactérias foram diluídas e semeadas para 
posterior contagem de colônias. Nenhuma das águas analisadas demonstrou atuação bactericida. A 
água ozonizada mostrou ação semelhante à da água destilada que foi utilizada como controle, pois não 
há presença de nenhum inibidor químico. Portanto a água ozonizada, não teve o efeito ao qual 
esperávamos, talvez devido à baixa quantidade de ozônio gerado pelo aparelho comercializado (0,4 a 
0,6ppm). Mais análises deverão ser realizadas para a conclusão deste trabalho. 

Palavras-chave: Água clorada, gerador de ozônio, coliformes fecais.  

 

Introdução 

A desinfecção da água é um importante desafio para o século XXI. Isto se aplica não somente 
para água potável, mas também água utilizada em atividades agropecuárias, industriais e de lazer. 

O principal objetivo da desinfecção da água é a inativação de bactérias e vírus 
enteropatogênicos (Pelczar, 1996). 

Uma das bactérias entéricas consideradas indicadora de contaminação fecal na água é 
Escherichia coli, coliforme fecal que apesar de compor a microbiota normal do trato intestinal de 
humanos e outros animais de sangue quente (Pelczar,1996), é uma das espécies bacterianas mais 
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comumente isolada nos laboratórios clínicos, associada a doenças gastrointestinais e extraintestinais 
(Koneman, 2001). 

Há diversos processos de desinfecção da água, entre eles a adição de cloro e ozônio. O uso 
de derivados clorados tem contribuído para a manutenção da qualidade microbiológica da água para o 
consumo humano há mais um século, controlando as doenças de origem hídrica e alimentar (de Souza, 
2006).  

O ozônio é permitido na Europa, como desinfetante de água para o consumo humano desde 
1893. Nos Estados Unidos, apenas em 1982 o FDA (food and Drug Administration), por considera-lo 
substancia GRAS (Generally Recognized as Safe), liberou seu uso no processo de lavagem de 
garrafas para comercialização de água (UNITED STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1997). 
Como consequência, em 1987, foi aprovada pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos a 
utilização legal de ozônio na água usada na lavagem de carcaças da indústria de processamento de 
frangos(YUAN et al., 1999).  

Sabe-se que o ozônio exerce forte efeito germicida devido ao seu alto potencial oxidante, 
apresentando vantagens no tratamento de água, e na remoção de odores indesejáveis. O efeito 
antimicrobiano do ozônio tem sido estudado e documentado para uma ampla variedade de micro-
organismos, incluindo bactérias Gram positivas e negativas, células vegetativas e até esporos 
(KHADRE et al., 2001).  

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a ação desinfetante da água clorada e com 
ozônio contra a bactéria Escherichia coli. 

 

Materiais e métodos  

Amostras analisadas: 

Foram utilizadas no teste água destilada utilizada como controle sem ação antimicrobiana, 
água tratada com cloro, com 0,1 ppm, detectado pelo método colorimétrico DPD (solução de N,N-dietil-
p-fenileno-diamina) e água com ozônio, gerada a partir de um gerador de ozônio comercializado (0,4 a 
0,6 ppm). 

Foram coletadas 9,9 mL de cada água analisada, e processadas imediatamente após a coleta.  

A bactéria Escherichia coli ATCC 8739 foi utilizada nos testes. 

Métodos: 

Após incubação da bactéria Escherichia coli (ATCC8739) em Caldo Nutriente a 36,5 ºC (± 0,5) 
por 18 a 24h, com agitação, esta foi diluída até a concentração de 1,5X108 UFC/mL por meio da 
comparação com o tubo 0,5 da Escala de MacFarland. Logo em seguida, 0,1mL desta diluição foram 
adicionadas às águas analisadas, permanecendo por 5, 10 e 15 minutos, sendo então submetidas à 
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diluição seriada em Salina 0,85% e semeadas em triplicata em Ágar Nutriente para posterior contagem 
de colônias. As placas foram incubadas em B.O.D. a 36,5 ºC (± 0,5) por 18 a 24h. Após este período 
foi realizado a contagem de colônias e o resultado dado em logarítimo do número de Unidades 
Formadoras de Colônia/mL (UFC/mL). 

 

Resultados e Discussão  

Neste experimento, observamos o crescimento bacteriano nas três águas analisadas (água 
destilada, água ozonizada e água clorada), e durante os 3 tempos (5, 10 e 15 minutos), demonstrando 
que não houve atividade bactericida em nenhuma delas. Percebe-se menor crescimento bacteriano na 
água clorada, a partir de 5 minutos de contato, mesmo com a baixa concentração do cloro (0,1 ppm), 
uma vez que a quantidade recomendada de cloro para água de consumo é de 0,2 a 0,5 ppm. Já a 
água ozonizada demonstrou atuação semelhante à da água destilada que foi utilizada como controle, 
pois não há presença de nenhum inibidor químico. Portanto a água ozonizada, divulgada como 
bactericida ecologicamente correto pelo fabricante, não teve o efeito ao qual esperávamos, talvez 
devido à baixa quantidade de ozônio gerado pelo aparelho comercializado (0,4 a 0,6ppm), pois em 
estudos prévios os esporos foram eliminados na presença de 11ppm (KHADRE et al., 2001). Estes 
dados preliminares nos alertam para os produtos comercializados como potentes bactericidas, cuja 
eficiência não é comprovada. Mais análises com concentrações mais elevadas de cloro e com 
aparelhos geradores de ozônio mais eficientes deverão ser realizadas para a conclusão deste trabalho. 

Figura 1 – Comparação do logaritmo do número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC)/mL de E. 
coli ATCC 8739, submetidas à ação das três águas analisadas (água destilada, água ozonizada e água 
clorada), durante 3 tempos (5, 10 e 15 minutos).  

 

Conclusões  

Com os dados obtidos, podemos concluir que a água clorada possui atividade antimicrobiana 
mais eficiente que a água ozonizada, talvez devido à baixa concentração de ozônio gerada. Porém 
mais estudos deverão ser realizados para a conclusão deste trabalho. 

 

0

1

2

3

4

5

6

5
minutos

10
minutos

15
minutos

Água destilada

Água ozonizada

Água clorada



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
1

0
4

 

Agradecimentos 

Agradeço aos professores Dra. Renata K. T. Kobayashi (orientadora) e ao Prof. Gerson 
Nakazato pela orientação. Agradeço à Fundação Araucária que forneceu a bolsa de Iniciação Científica 
Jr, sem a qual não teria a oportunidade de participar deste programa.  

 

Referências 

ESCRICHE, I. et al. Effect of ozone treatment and storage temperature on physicochemical properties 
of mushrooms (Agaris bisporus). Int. Food Sci. Technol., v.7, n.3, p. 251-258, 2001. 

KHADRE, M. A.; YOUSEF, A. E. Decontamination of a multilaminate aseptic food packaging material 
and stainless steel by ozone. J. Food Safety, v. 21, n. 1,p.1-13, 2001. 

 KIM, J.G; YOUSEF, A.E.; DAVE, S. Application of ozone for enhancing the microbiological safety and 
quality of foods: a review. J. Food Prot., v. 62, n. 9,p. 1071-1087, 1999 . 

UNITED STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Code of federal regulations: title 9, poultry 
products; temperatures and chilling and freezing procedures. Washington, DC: Office of the Federal 
Register National Archives and Records Administration, 1997. Part 381.66. 

YUAN, J.; STEINER, E.; NOVAK, J. Ozone processing: historical perspectives, system integration, and 
potential food applications. In: CONGRESS OF INTERNATIONAL OZONE ASSOCIATION, 14, 19. 

KHADRE, M. A.; YOUSEF, A. E. Sporicidal action of ozone and hydrogen peroxide: a comparative 
study. Int.J. Food Microbiol., v. 71, n. 2-3, p. 131-138, 2001.  

PELCZAR JR. MICHAEL J: Microbiologia das águas naturais, potáveis e dos esgotos. Pelczar Jr. 
Michael. Microbiologia conceitos e aplicações. II edição .São Paulo. Makron Books,1996. pg 337 a 369. 

LEILA CARVALHO CAMPOS,LUIZ RACHID TRABULSI. Escherichia. Flavio Alterthum. Microbiologia 
III. São Paulo 2002. pg 215 a 228. 

KONEMAN ELMER W. Enterobacteriaceae. Koneman Elmer W. Diagnostico microbiológico. Editora 
Medica e Cientifica. Rio de janeiro. 2001  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
1

0
5
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Microbiologia 

 

Resumo: Phytomonas serpens é um parasito de tomate, pertencente a família Trypanosomatidae. 
Nessa família há outros parasitos de importância médica, como Trypanosoma cruzi, T. brucei e 
Leishmania, que são os agentes causadores da doença de Chagas, doença do sono e leishmaniose, 
respectivamente. Pesquisadores vem mostrando ao longo dos anos que estes protozoários apresentam 
reatividade cruzada entres os antígenos. Assim, foi realizada a construção de uma biblioteca de DNA 
de formas promastigotas de P. serpens em bacteriófago lambda gt11. Essa biblioteca foi utilizada para 
varrer os antígenos de P. serpens que são reconhecidos por amostras de soros de pacientes 
portadores de doença de Chagas. Essa biblioteca possui cerca de 10 anos, assim, uma nova titulação 
é necessária para que se possa utilizar essa biblioteca em ensaios de varredura. 

Palavras-chave: Bacteriófago, Phytomonas serpens, biblioteca de DNA 

 

Introdução  

A família Trypanosomatidae compreende parasitos obrigatórios divididos em nove gêneros: 
Crithidia, Leptomonas, Herpetomonas, Blastocrithidia, Trypanosoma, Phytomonas, Leishmania, 
Endotrypanum, Rhynchoidomonas. Flagelados do gênero Phytomonas podem ser encontrados em 
sementes, frutos comestíveis, látex e floema de diversas plantas, sendo patogênica somente quando 
infecta o floema da planta, ocasionando uma infecção sistêmica. 

Já foram encontrados tripanossomatídios em 27 espécies de plantas de 11 famílias diferentes 
(CAMARGO, 1998). Phytomonas serpens, originalmente denominado Leptomonas serpens (GIBBS, 
1957), e um parasito encontrado em tomates.  
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A linhagem P. serpens 15T foi isolada de tomates maduros (Lycopersicum esculentum) 
naturalmente infectados, comercializados na região de Londrina, por Jankevicius e colaboradores 
(1989). Os pesquisadores observaram que frutos maduros que apresentavam manchas amarelas, 
indicando que o fruto foi picado por um inseto, tinham alta probabilidade de estarem infectados pelo 
flagelado. Phytomonas spp. causam significante perda econômica na agricultura, além de 
representarem um modelo biológico para o estudo dos tripanossomatidios, pois possuem rotas 
metabólicas similares as espécies patogênicas para os humanos e animais (ELIAS et al., 2008). Assim, 
estudos de reatividade cruzada entre esse protozoário e outros membros da mesmas família 
mostraram que eles compartilham antígenos em comum. Nesse contexto, foi construída uma biblioteca 
de DNA de formas promastigotas de Phytomonas serpens em bacteriófagos lambda gt11 com o intuito 
de se buscar antígenos desse parasito que são reconhecidos por amostras de soros de pacientes 
portadores da doenca de Chagas. Essa biblioteca foi construída há 10 anos, e com isso os títulos 
decaíram, e para que se possa utilizar novamente, há a necessidade de se realizar uma nova titulação.  

 

Material e métodos 

Microrganismos 

Bactérias Escherichia coli Y1090: ∆(lac)U169 ∆(lon) araD139 strA supF mcrA trpC22::Tn10 (Tetr) 
[pMC9 Ampr Tetr].. 

Titulação da biblioteca de DNA de Phytomonas serpens bacteriófagos lambda gt11 

Uma colônia da bactéria E. coli Y1090 foi crescida em meio LB suplementado com maltose 
0.2% por 16h a 37ºC. A suspensão bacteriana foi centrifugada a 1000 x g por 10 minutos. O 
sobrenadante de cultura foi descartado e as bactérias foram ressuspendidas em ½ volume da solução 
de MgSO4 (10mM). Para a realização da diluição seriada, a biblioteca foi diluída em solução de 
manutenção de fagos (SM) nas diluições de 10-1, 10-2, 10-3. 

Para a distribuição da diluição foi colocado 0,1 mL da suspensão bacteriana em um tubo de 
vidro e adicionado 0,1 mL da diluição seriada. Essa suspensão bacteriana foi misturada gentilmente e 
incubada a 37 ºC por 20 minutos para que ocorra a adsorção do bacteriófago. Após esse período, foi 
adicionado o meio LB top ágar (4 mL), distribuído sobre o meio LB solidificado e incubado por 37 ºC por 
16h. As placas de lise sobre o tapete bacteriano foram contadas e, assim, determinado o título da 
biblioteca de DNA de Phytomonas serpens. 

 

Resultados e Discussão  

Os resultados mostram que o título da biblioteca de DNA de Phytomonas serpens, ao passar 
dos anos vem diminuindo. Essa biblioteca tinha um título de 107 unidades formadoras de placas (UFP) 
quando foi construída e hoje após 10 anos esse título é de 102 UFP. Essa diminuição é provavelmente 
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devido a perda de função dos bacteriófagos ou por sua incapacidade de infectar as células 
hospedeiras. 

Figura 1 – Titulação de uma biblioteca de DNA de Phytomonas serpens. 
Painel A: tapete bacteriano de E. coli Y1090. Painel B: Unidades 
formadoras de placa sobre o tapete bacteriano de E. coli Y1090. 

 

Conclusões  

A biblioteca de P. serpens construída em bacteriófago teve o seu título diminuído. Isso se deve, 
provavelmente, à perda de funções essenciais, como adesão e replicação. 
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Ciências Biológicas III - Microbiologia 

 

Resumo: A importância da qualidade microbiológica da água vem aumentando para a saúde pública 
no Brasil. O ozônio e o cloro têm sido empregados no controle do crescimento microbiano, 
principalmente de bactérias potencialmente patogênicas, como Staphylococcus aureus.  O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana de um aparelho gerador de ozônio frente a uma 
linhagem de S. aureus, e compará-la com a da água clorada. Para isso foram realizadas contagens de 
unidades formadoras de colônias bacterianas em diferentes tempos de incubação da água ozonizada, 
clorada e destilada. A água clorada apresentou maior atividade inibitória entre os três tipos de água. A 
água ozonizada produzida pelo gerador de ozônio não apresentou efeito inibitório sobre a linhagem 
bacteriana. Alguns fatores inerentes à composição química da água ozonizada, como a quantidade de 
ozônio produzido pelo aparelho, pH e pressão da água retirada, pode ter interferido na atividade 
antibacteriana. Esses resultados mostram que a atividade antiestafilocócica da água ozonizada é mais 
susceptível aos fatores externos do que a água clorada. Assim, é de extrema importância analisar 
todos os aspectos envolvidos na atividade antibacteriana da água ozonizada. 

Palavras-chave: Água ozonizada, antibacteriano, Staphylococcus aureus. 

 

Introdução  

A desinfecção da água é extremamente importante para a saúde pública. A água também é 
intensamente utilizada em atividades agropecuárias, industriais e de lazer. O principal objetivo da 
desinfecção da água é a eliminação de microorganismos, principalmente os patogênicos, que podem 
causar diversas doenças (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1996). 
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Além dos coliformes, outras bactérias podem estar presentes na água, como Staphylococcus 
aureus. Esta bactéria pode ser encontrada em vários ambientes, e faz parte da microbiota da pele de 
humanos e de outros animais. A bactéria S. aureus pode causar várias doenças como infecção 
nosocomial, dermatites, pneumonias, intoxicação alimentar, e até Síndrome do Choque Tóxico. Além 
disso, é muito comum esta espécie bacteriana apresentar resistência aos antimicrobianos, tornando as 
infecções mais graves (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1996).  

O cloro é a forma de desinfecção mais utilizada no Brasil. Os produtos a base de cloro tem 
contribuído para a manutenção da qualidade microbiológica da água para o consumo humano, 
controlando as doenças de origem hídrica e alimentar (SOUZA, 2006).  

O uso do ozônio como desinfetante de água também pode ser utilizado como uma alternativa à 
água clorada. Nos Estados Unidos, o FDA (Food and Drug Administration) liberou a partir de 1982, o 
uso de ozônio no processo de lavagem de garrafas de água (UNITED STATE DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, 1997). O uso de ozônio também foi aprovado em 1987, pelo Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos, na água de lavagem de carcaças de frangos (YUAN; STEINER; 
NOVAK, 1999).  

O ozônio apresenta efeito microbicida devido ao seu alto potencial oxidante, sendo 
recomendado para o tratamento de água, e na remoção de odores indesejáveis. O efeito 
antimicrobiano do ozônio tem sido estudado e documentado para uma ampla variedade de micro-
organismos, incluindo bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, células vegetativas e até esporos 
(KHADRE; YOUSEF, 2001).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar as atividades antibacterianas das águas 
cloradas e ozonizadas contra a bactéria S. aureus.   

 

Materiais e métodos  

Linhagem bacteriana 

Neste trabalho foi utilizada uma linhagem de Staphylococcus aureus ATCC29213 pertence a 
coleção do Laboratório de Bacteriologia Básica e Aplicada, do Departamento de Microbiologia, da 
Universidade Estadual de Londrina. 

Gerador de ozônio 

Um equipamento foi instalado na saída da torneira para produção de ozônio na água (0.4 a 0.6 
ppm - especificação do fabricante). Durante a coleta, a água (não clorada) foi submetida à alta pressão, 
e os testes foram realizados imediatamente após a sua coleta. 

Curva de sobrevivência e morte 
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Foi realizado um procedimento para avaliar o efeito do composto F3 sob o crescimento 
bacteriano em função do tempo de exposição ao ozônio produzido por um aparelho. As culturas foram 
crescidas em meio ágar Mueller Hinton durante 18 horas a 37 ºC. Após o crescimento, colônias de 
bactérias foram ressuspendidas em solução salina (0.85% de NaCl) até atingir a turbidez do tubo 0.5 
da escala MacFarland. Em seguida 106 bactérias foram testadas em águas ozonizadas, cloradas e 
destilada, para os diferentes tempos de incubação (0,1, 3, 5, 10 e 15 min), a temperatura ambiente. 
Alíquotas de cada tempo de incubação e tipo de água foram retiradas para posterior contagem de 
unidades formadoras de colônias (UFC). A água destilada serviu como controle negativo de atividade 
antibacteriana. Antes da adição do composto, foi retirada uma alíquota para ser plaqueada em meio 
ágar de MH (inóculo inicial), assim como em diferentes tempos de incubação (0,1, 3, 5, 10 e 15 min) 
que também foram plaqueadas no mesmo meio, para a determinação da UFC (unidade formadora de 
colônias). Os resultados foram expressos em UFC/mL para cada tempo e tipo de água para posterior 
comparação. 

Dosagem de cloro na água 

Para a água clorada, a quantidade de cloro em ppm foi determinada pelo método colorimétrico 
DPD (solução de N,N-dietil-p-fenileno-diamina). 

 

Resultados e Discussão  

Os resultados dos testes mostram baixa eficiência antiestafilocócica de todas as águas 
(clorada, ozonizada e destilada). A água ozonizada apresentou grande instabilidade do seu efeito 
antibacteriano ao longo dos tempos de incubação. Acreditamos que isto tenha ocorrido devido à baixa 
quantidade de ozônio (0,4 a 0,6 – informação obtida pelo fabricante do equipamento) produzido pelo 
gerador de ozônio. Um estudo mostra que esporos bacterianos foram eliminados apenas na presença 
de 11 ppm de ozônio (KHADRE; YOUSEF, 2001). Além disso, a presença de fatores externos, como 
presença de substâncias químicas (cloro e outras substâncias), e pressão da água (baixa pressão), 
podem interferir na atividade antibacteriana. Isso dificultou a obtenção de água ozonizada sem cloro, 
sendo necessária a instalação do gerador de ozônio em torneiras de poços artesianos. Para água 
clorada, a instabilidade do efeito foi menor, porém após 3 minutos ocorreu um pequeno acréscimo do 
número de UFC. Acreditamos que o cloro apresentou menos efeito antibacteriano para S. aureus em 
relação a outras bactérias como os coliformes, devido também à baixa quantidade de cloro presente 
(0,1 ppm – medida pelo método colorimétrico DPD).  
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Figura 1 – Curvas de sobrevivência e morte bacteriana em Unidades Formadoras de Colônia (UFC)/mL de S. 
aureus ATCC 29213, utilizando três tipos de águas (água destilada, água ozonizada e água clorada), durante os 

diferentes tempos de incubação (1, 3, 5, 10 e 15 minutos). 

 

Conclusões  

A atividade antibacteriana da água ozonizada apresentou baixa atividade contra S. aureus 
(menor do que a água clorada) devido a maiores interferências externas no processo de produção do 
ozônio na água. 
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Microbiologia - Virologia 

 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de definir a importância da cultura de células animais em 
Virologia e apresentar o método básico para os procedimentos de manutenção e subcultivo celular in 
vitro, em particular, como substrato para a replicação e o estudo prático dos vírus. Em destaque a 
cultura de células HEp-2 (linhagem de células tumorais derivadas de carcinoma laríngeo humano), o 
processo de esterilização - importante etapa intermediária para o preparo de cultura de células, assim 
como, e preparo de soluções gerais e específicas para a manutenção das células em cultura. 

Palavras-chave: Cultura de Célula, Esterilização, Soluções.  

 

Introdução 

A célula é a menor parte viva do nosso organismo ou de organismos unicelulares é uma 
estrutura complexa e sensível na realização das funções a elas atribuídas. A biologia, através dos 
tempos e do desenvolvimento de pesquisas, possibilitou que estas células, que são encontradas 
naturalmente nos organismos vivos, uni- e pluricelulares, fossem cultivadas em ambientes artificiais, 
mantendo as características de forma e função originais, daí a adoção do termo cultura de células. 
Para que as células sejam cultivadas in vitro há o requerimento de condições de um ambiente estéril, 
dentre outras necessidades abordadas neste trabalho. 

Além do uso de cultura de células como substrato para o estudo prático dos vírus, esta 
ferramenta pode ser utilizada nas seguintes situações: • Diagnóstico laboratorial da viroses;  • 
Produção de vacinas e imunógenos antimicrobianos; • Biologia molecular do vírus, mecanismo de 
infecção e patogenia e • Determinação de concentração (título) viral.  
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Materiais e métodos 

Ao conjunto de técnicas que permite cultivar ou manter células isoladas fora do organismo 
original, mantendo suas características próprias, dá se – nome de cultura de células. Esse cultivo pode 
ser feito a partir de tecidos humanos, animais ou vegetais. Todas as células necessitam de meio 
nutriente e uma superfície sólida chamada tecnicamente de substrato para se fixarem (ancoragem) e 
crescerem e para isso, nos trabalhos experimentais virologicos, são utilizadas microplacas de 
poliestireno ou polipropileno (plástico), assim como frascos ou tubos de borossilicato (vidro) ou de 
plástico. 

 

Meio de cultura: 

É um preparado nutriente contendo composto orgânicos e inorgâncos, tais como, sais minerais, 
aminoácidos, vitaminas, glicídios, peptídeos e indicadores de pH e outros componentes essenciais para 
o crescimento celular (glutamina, glicose e antibióticos), chamado, comumente, de meio de cultura. Em 
nossos experimentos temos usado o meio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), meio de Eagle 
modificado por Dulbecco. Além dos ingredientes citados, este meio é ainda acrescido de soro fetal 
bovino (SFB). O SFB é um suplemento que contém uma grande quantidade de componentes como 
ácidos graxos, fatores de crescimento, aminoácidos, vitaminas e elementos tamponantes de pH.  Seus 
componentes têm a finalidade de promover o crescimento das células. 

Solução de tripsina:  

É uma solução tamponada contendo tripsina (enzima proteolítica) e, normalmente, EDTA (etileno 
diamino tetra-acetato) agente quelante de íons Ca++. Esta solução age permitindo a “desancoragem” das células 
das superfícies onde elas cresceram (frascos/tubos de cultivo – plástico ou vidro), além da dissociação das 
células entre si, através de sua propriedade proteolítica (ação sobre as proteínas intercelulares) e quelate (ação 
sobre os íons cálcio) a 37ºC. Essa desagregação ordenada das células tem que ser controlada, interrompendo a 
sua ação, pela simples adição de meio contendo soro animal. 

Equipamentos básicos necessários ao cultivo de células: 

• Câmara de fluxo laminar; • Estufa de CO2; Banho-maria a 37ºC e • Microscópio invertido.  

Para que todo esse processo ocorra a contento é muito importante toda parte de infra-
estrutura, por exemplo, a parte da lavagem e esterilização de toda vidrarias laboratoriais esteja 
operante. Contaminantes microbiológicos, tais como fungos e bactérias e os químicos, desinfetantes de 
modo geral, são altamente prejudiciais para a manutenção de cultura de células. 

Processo de desinfecção e lavagem: 

• Lavagem de vidrarias em geral (béqueres, balões volumétricos, provetas, pipetas e etc): 
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- A vidraria usada contaminada ou não são submersas completamente em solução contendo hipoclorito 
de sódio (NaClO) durante uma noite (de 12 - 24horas); 

- Imediatamente após o tratamento com hipoclorito de sódio os materiais são enxaguados em água 
corrente. Nesta etapa deve-se de preferência utilizar escova de lavagem ou esponja para facilitar a 
limpeza sem a utilização de detergente ou sabão de qualquer natureza. A vidraria é fervida por 1 hora 
em água destilada; enxaguada três vezes em água destilada limpa, em recipientes separados;  

- Secar os materiais na estufa (de secagem), embrulhá-los, datar e identificá-los. 

Processo de esterilização: 
• Todo material é autoclavado a 121°C por 15 a 20 minutos (esterilização úmida) ou a seco por 1 hora 
a 180ºC. 

Esterilização de Meios de Cultura: 

• Como os meios de culturas, assim como outros materiais biológicos, são termossensíveis a 
esterilização dos materiais é feito através de filtragem em membranas filtrantes. 

 

Resultados 

Após a etapa inicial de aprendizagem dos procedimentos básicos, estamos, atualmente, 
executando o cultivo e subcultivo de células Hep2, como forma de treinamento específico para, 
posteriormente, se houver tempo suficiente executarmos trabalhos com a aplicação dos conhecimentos 
obtidos. Na figura 1 são apresentados materiais usados em cultura de células – placas e frascos de 
cultura de células em poliestireno, pipeta, proveta, etc.  

          

Fig. 1. Materiais usados em cultura de células – placas e frascos de cultura de células em poliestireno, 
pipeta e proveta. 

 

 

 

 

 

Conclusões 

Os cultivos e subcultivos de células têm sido executados a contento, exigem cuidados 
extremos (conforme citado anteriormente), dedicação e muita habilidade. Portanto, seria interessante 
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que a aplicação dos conhecimentos obtidos, assim como o treinamento, fossem consolidados pela 
renovação do período de estágio no Programa de IC Jr. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ORGANISMOS BIOINDICADORES NO LITORAL 

PARANAENSE ATRAVÉS DA ANÁLISE CORRELATIVA DE FATORES BIÓTICOS 
E ABIÓTICOS 

 
 

Alunas: Nayara Martins Orsi e Flávia Caroline 
Orientador: Fábio Luiz Ferreira Bruschi 

Colégio Interativa 

 

Biológicas 

 

Resumo: Neste trabalho objetivou-se fazer uma correlação da riqueza e abundância do fitoplâncton com a 
concentração de nutrientes e dos parâmetros físico-químicos. Estabelecendo assim uma possível forma de 
perceber altos valores de certos nutrientes e parâmetros físico-químicos, através da ocorrência dos organismos 
fitoplanctônicos. Foram feitas coletas sazonais em 11 pontos do litoral paranaense, utilizando uma rede de 
plâncton de arrasto manual com 45 cm de diâmetro de boca e malha de 200µm. Em cada ponto foi realizado 
dois arrastos de 2 minutos e as amostras fixadas em formol 3%. Nos pontos de amostragem foram medidos 
também os valores de temperatura e salinidade. Amostras de água retiradas da superfície foram congeladas e 
levadas para o laboratório, sendo utilizadas para medição do pH e para análise de nutrientes, que foram 
realizadas através de testes colorimétricos.  A quali-quantificação dos organismos foi realizada através de um 
microscópio ótico. Foram aplicados índices estatísticos de diversidade, para análise de dados bióticos, e as 
análises de Cluster e de Correspondência Canônica. Os dados estatísticos mostraram que houve uma 
similaridade sazonal entre os pontos amostrais, comprovadas pelo teste de Cluster. Verificou-se através da 
Análise de Correspondência Canônica que a temperatura, pH, salinidade e valores nutricionais exercem grande 
influencia sobre o aparecimento dos gêneros fitoplanctônicos, sendo identificados alguns gêneros do fitoplâncton 
que podem ser utilizados como bioindicadores. 

Palavras chave: Plâncton, Organismos Bioindicadores, Fatores Bioóticos e Abióticos. 

  

Introdução: 

O trabalho desenvolvido dedica-se a análise da qualidade ambiental do litoral paranaense, 
através de organismos naturais desse ambiente: os fitoplânctons. O estudo busca avaliar se, é possível 
identificar uma relação entre a variação de ocorrência dos organismos fitoplanctônicos nas praias e a 
quantidade de nutrientes, valor da temperatura, salinidade e ph encontrados nas mesmas? E quais 
gêneros do fitoplâncton podem ser utilizados como bioindicadores dessas variações ambientais? 
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Primeiramente, os organismos fitoplanctônicos possuem uma grande variedade de espécies, alta taxa 
reprodutiva e são altamente sensíveis a mudanças ambientais, características fundamentais para 
serem utilizados como organismos bioindicadores.  

Essas microalgas também formam a base da cadeia trófica marinha, sendo responsáveis pela 
transformação dos nutrientes presentes na água em biomassa, atividade fundamental para a 
manutenção do ecossistema marinho. Considerando que todos os impactos sofridos pela praia, 
oriundos da ação antrópica, ocasionam alterações física-químicas e nutricionais na mesma, isso 
acarretará em uma mudança na disposição e na quantidade de fitoplânctons encontrados no ambiente, 
tornando possível a existência de uma correlação de alguns gêneros fitoplanctônicos com a quantidade 
de nutrientes presentes na água e que, a variação na riqueza e abundância destes organismos, pode 
ser utilizada como um parâmetro para análise de qualidade ambiental. Portanto objetivou-se identificar 
organismos bioindicadores de nutrientes no litoral paranaense, através da análise correlativa de fatores 
bióticos e abióticos, e parâmetros físico-químicos, fazendo isso através de analises estatísticas.  

 

Materiais e métodos:  

 As coletas foram realizadas entre dezembro de 2010, e março de 2012 em 11 pontos do Litoral 
Paranaense, destes sendo: Pontal, Santa Terezinha, Praia de Leste, Balneário Flórida, Balneário 
Riviera, Matinhos, Caiobá, Caieiras, Guaratuba, Balneário Eliane e Barra do Saí. 

 Para tal, foi utilizada uma rede de plâncton de arrasto manual com 45cm de boca e malha de  
200µm. Sendo feito dois arrastos superficiais de dois minutos um em cada ponto. Todas as coletas 
foram feitas em replicata, acondicionadas em frascos de 100ml e posteriormente fixadas em formol 3%. 
Também foi coletado uma amostra de 100ml de água retirada de sua superfície,  para ser utilizada na 
análise de nutrientes, sendo mantida em baixas temperaturas e posteriormente congeladas e 
transportadas ao laboratório de Ciências do Colégio Interativa de Londrina-PR. Também foram 
coletados dados físico-químicos em cada ponto de coleta, tais como: temperatura, pH e salinidade.  

No laboratório de Ciências do Colégio Interativa as amostras foram homogeneizadas e 
fracionadas em alíquotas de 10ml. As análises foram feitas com a utilização de um microscópio ótico, 
sendo que as amostras eram colocadas para decantação em um tubo de ensaio durante 48 horas 
antes de sua análise. Após a decantação a fração superior de 9ml era retirada com auxílio de uma 
pipeta, restando apenas 1ml da amostra que era homogeneizado novamente e coletadas as amostras 
para análise.  

Nas análises eram confeccionadas 3 lâminas para cada ponto de coleta, onde cada lâmina 
possuía 10µl da água coletada. Posteriormente, a análise de riqueza e abundância foi efetuada através 
da contagem e identificação dos organismos. Na identificação dos organismos foi utilizado um banco 
de imagens montado anteriormente ás coletas.  
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A concentração dos nutrientes (amônia, nitrito, nitrato, cálcio, fosfato e CaCO3) foram calculados 
através de testes colorimétricos. A concentração dos nutrientes e os parâmetros físico-químicos foram 
correlacionados com a variação da abundância das algas através de análises estatísticas como a 
analise de correspondência canônica e a analise de Cluster, que cruzam os fatores bióticos e abióticos. 
Foram realizados também testes de diversidade calculados pelo programa PAST. Foram 
confeccionados alguns gráficos e tabelas com auxílio do Microsoft Excel. 

 

Resultados e Discussão: 

Fatores Bióticos: 

Tabela 1- Tabela geral de organismos: 

 

 A tabela apresenta a soma do número de organismos fitoplanctônicos encontrados nas 
quatro coletas, de acordo com os táxons e os pontos amostrais. Para construção da mesma, foram 
considerados apenas os organismos que obtiveram maior presença em todos os pontos amostrais e 
nos diferentes períodos de coleta, possibilitando observar uma possível variação no aparecimento 
desses organismos. 

  Houve uma grande variação entre os valores obtidos, tendo que o menor número de 
organismos pertencente a um determinado gênero do fitoplâncton foi 36, e o maior 5.462. O táxon 
Coscinodiscus mostrou-se o mais abundante na maioria das praias, sendo o gênero do fitoplâncton 
com maior ocorrência em todas as análises, enquanto a menor ocorrência nas análises pertence ao 
Protoperidinium. 

Análises estatisticas dos fatores abioticos: 

Gráfico 1 – Análise de Cluester 
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Está é uma análise de Cluster que verifica se há alguma similaridade entre os pontos amostrais ao 
decorrer do ano. Como podemos observar, há um agrupamento das praias conforme as estações, com 
somente algumas dispersões no verão decorrente do período de chuvas durante esta estação, que 
influencia nos resultados dos parâmetros físico-químicos da mesma. Esta analise mostra que o litoral 
paranaense se comporta de forma homogenia ao decorrer das estações, sendo isso importante para a 
identificação de organismos bioindicadores, pois qualquer variação que ocorrer, podemos verificar o 
fator que o desencadeou facilmente. 

Gráfico 2 – Análise de correspondencia canonica: 

 

 

Depois de verificarmos no gráfico anterior que o litoral paranaense se comporta de forma 
homogenia, nós realizamos esta análise de correspondência canônica para encontrar estes organismos 
bioindicadores. A análise de correspondência canônica, verifica quais organismos planctônicos sofrem 
influencia de determinados nutrientes e parâmetros físico-químicos. O tamanho dos vetores irá indicar 
o tamanho da influencia exercida por cada alga. Como podemos observar a Asterionella sofre uma 
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influencia sobre altas temperaturas, sendo negativa a altas taxas de nitrito, cálcio e dureza. Já o 
Pleurosigma, a Skeletonema e a Talacionema são positivas a esses nutrientes, sendo negativas a altas 
temperaturas e há um maior pH. Também temos a Odontonella e o Protoperidinium sendo positivas ao 
pH, o Triceratium a amônia, o Ceratium e o Peridinium ao fosfato.  

 

Considerações finais: 

Este estudo evidencia claramente o potencial de utilização de gêneros fitoplanctonicos como 
bioindicadores de qualidade de água. Gêneros como Ceratium e Peridinium são claramente 
favorecidos devido o aumento do fosfato e diminuição da salinidade. Este tipo de parâmetro pode ser 
extremamente importante no monitoramento de dinoflagelados em áreas de maricultura. Outros fatores 
como aumento da concentração de cálcio e do nitrito favorecem gêneros como Pleurosigma e 
Skeletonema, enquanto Talacionema tem relação direta com a dureza e um aumento da salinidade. 
Todos estes dados poderiam ser utilizados como uma ferramenta para analise de qualidade de água, 
utilizando organismos planctônicos como bioindicadores. 
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Biologia Geral - Genética Humana e Médica. 

 

Resumo: O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico decorrente da falta de insulina e/ou da 
incapacidade desta de agir adequadamente. Essa doença atinge pessoas de qualquer sexo e idade, e 
compromete o orçamento da saúde pública, e se não for tratada de maneira adequada pode ocasionar 
diversas doenças. Por isso é de suma importância a realização de estudos sobre o diabetes e seus 
tratamentos alternativos, uma vez que o tratamento convencional, injeção de insulina, é de alto custo. 
Há relatos sobre como controlar essa doença de maneira simples e alguns deles descrevem a eficácia 
de duas substâncias, pectina e goma guar. Entretanto, estudos que comprovem a eficiência destes e 
de outros compostos naturais são raros, por isso o trabalho visa testar a eficácia dessas substâncias. 
Para a realização do trabalho, análises foram realizadas a partir da verificação da glicose antes e após 
a ingestão de cada um dos compostos quando testados com o doce de banana. Os resultados 
demonstram que nem sempre estes compostos são eficazes como é divulgado. Os resultados obtidos, 
até o momento, indicam que ambas as substâncias, são pouco eficazes e que podem proporcionar um 
aumento da glicose, em alguns casos, podendo trazer riscos para o diabético. 

Palavras-chave: Diabetes, Pectina, Goma guar. 

 

Introdução  

Atualmente existem diversas doenças crônicas que atingem grande parte da população mundial, 
sendo uma das principais o diabetes. O diabetes é uma doença que traz um grande impacto negativo 
para a sociedade por possuir um tratamento de alto custo, por isso nota-se que é de tamanha 
importância que se encontre maneiras eficazes e de baixo custo para o controle da diabetes mellitus, 
pois quando não tratada adequadamente traz diversas consequências para a saúde humana, como por 
exemplo, lesões na retina, perda de membros e até mesmo deficiência em alguns órgãos vitais.  
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Estudos feitos por Negri (2005) confirmam que o diabetes mellitus situa-se entre as dez principais 
causas de morte nos países ocidentais e, apesar do progresso sem seu controle clínico, ainda não foi 
possível controlar de fato suas conseqüências letais. Os recursos financeiros envolvidos no tratamento, 
recuperação e manutenção de pacientes portadores da patologia são altos para a sociedade. 

Devido ao grande índice de diabéticos no mundo, conclui-se que é necessário criar maneiras 
mais eficazes e simples para que um diabético possa comer um doce sem que agrave sua doença e 
traga prejuízos para a saúde pública. Sendo assim, qual seria o melhor tratamento a ser seguido pelos 
diabéticos? 

A maneira convencional para se controlar essa doença é através de injeção de insulina no corpo, 
que além de trazer um grande desconforto, tem um alto custo que impossibilita o seu uso por grande 
parte da população brasileira, dependendo exclusivamente da saúde pública para a realização do 
tratamento. 

Além dos remédios convencionais, existem várias substâncias naturais que possuem 
propriedades que podem ser utilizadas no controle da glicose, embora a grande maioria careça de 
estudos científicos que comprovem a sua eficácia no controle do diabetes. Segundo Oliveira (2006), a 
pectina é uma substância natural que é encontrada na casca de algumas frutas e possui propriedades 
redutoras de glicose. Já Guertzenstein (2011), afirma que a pectina não se trata de um medicamento e 
que a farinha da casca do maracujá não substitui nenhum tratamento contra o diabetes, mas é um 
auxiliar e deve ser entendida como um alimento funcional.  

A goma guar é uma substância encontrada no guar (Cyamoposis tetragonolobus) e utilizada pelos 
meios farmacêuticos como remédio para emagrecimento e pelas indústrias de doces como espessante 
e geleificante. Quando ingerida, entra em contato com o estômago e forma um gel altamente viscoso 
que impede a absorção do colesterol e da glicose pelas células do sangue, podendo ser utilizada como 
um meio de controlar o diabetes mellitus. 

A goma guar oferece para a indústria outro produto que é a goma hidrolisada, que é obtida por 
hidrolise parcial da goma guar, processo que quebra as moléculas da goma resultando em uma cadeia 
de tamanho menor e consequentemente em uma solução menos viscosa e também solúvel em água.  

Com base nas pesquisas teóricas sobre a pectina e goma guar, Este trabalho consiste em analisar os 
efeitos/eficiências dessas substancias no controle de glicose para que proporcione aos diabéticos uma maneira 
de consumir um doce sem que traga consequências para a sua saúde que seja eficaz e de baixo custo. 

 

Materiais e métodos 

Para a realização dos testes, foram selecionados sete voluntários que assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido e um questionário no qual havia perguntas sobre a alimentação, 
atividade física e saúde. A pesquisa está livre de qualquer risco que possa ser causado à vida de todos 
os voluntários. 
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Para a extração da pectina, foram selecionados maracujás amarelo-azedo, da espécie Passiflora 
edulis f. Flavicarpa, sem rugas e com a casca lisa em perfeito estado. Os maracujás foram cortados ao 
meio e as polpas foram retiradas. As cascas foram picadas em pedaços de aproximadamente 5 cm2. 
Cada um dos pedaços foi desidratado em estufa em temperatura média de 100 °C por 
aproximadamente 6 horas. (Guertzenstein, 2011). 

Depois de realizado este processo, os pedaços secos foram triturados no liquidificador 
convencional por 15 minutos. A farinha obtida foi peneirada e acondicionada em geladeira até o 
momento dos testes.  

A Goma Guar foi obtida de forma pura e industrial, em cápsulas de 50 mg, em uma farmácia de 
manipulação em Londrina 

Para confeccionar o doce de banana, 140 gramas de bananas médias foram cortadas, 
amassadas e levadas ao fogo em temperatura média de 120 °C. Também foram acrescentados 40 
gramas de açucar. Após 15 minutos, o doce foi tirado do fogo e levado a geladeira, sendo utilizado em 
no máximo três dias. 

Para a realização dos testes foi utilizado a  máquina de glicose da marca Accu check active e 
todas as análises foram realizadas em duplicata. 

 Nas amostras realizadas com a pectina, foram acrescentados aproximadamente 10 gramas de 
farinha de pectina ao doce de banana, que posteriormente foi separado em amostras de 20 gramas. 
Após uma hora de jejum, foi medida a glicose do voluntário e logo em seguida o mesmo comia o doce 
de banana. Após meia hora era medido novamente o teor de glicose. 

Com a goma guar, o doce de banana foi feito com a receita convencional, porém os voluntários 
tiveram que tomar 100 mL de água juntamente com uma cápsula de goma guar. Após meia hora foi 
medido o teor de glicose no sangue dos voluntários que em seguida consumiram a amostragem do doce 
que possuía em média 20 gramas. Depois de trinta minutos era medido novamente teor de glicose. 

Para a obtenção dos resultados das análises realizadas com o doce de banana convencional, 
cada voluntário após uma hora de jejum mediu o teor de glicose e consumiu a amostra do doce de 
aproximadamente 20 gramas. Após meia hora, todos foram examinados novamente. 

Foi criada uma tabela que continha o voluntário sendo identificado por números, a quantidade de 
glicose antes e depois de cada aplicação.  

A partir dessa tabela, alguns gráficos com resultados preliminares das análises foram elaborados. 

 

Resultados e Discussão  

Após a realização das análises, percebe-se que houve um grande aumento nas taxas de glicose 
(8,2 em média) nos testes realizados com o doce de banana convencional. Nas amostras do doce de 
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banana com a pectina a taxa de glicose se mostrou maior (1,37 em média) em relação às taxas de 
glicose obtidas através da aplicação do doce de banana no controle feito com goma guar, no qual o 
aumento médio foi de 0,54.    

Gráfico I –Porcentagem de variação de acordo com o número de amostras. 

 

O Gráfico 1 demonstra os dados em porcentagem e exemplifica a relação entre a diminuição e o aumento das taxas de glicose de acordo 
com os tipos de tratamentos elaborados. 

 

Considerações gerais 

Após a finalização dos testes preliminares com a pectina e a goma guar, observa-se que ambas 
as substâncias não atingiram a meta e os resultados esperados. 

A goma guar trouxe um resultado favorável, teve uma maior eficiência do que a pectina. Quando ambas 
as substâncias trouxeram um aumento significativo na quantidade de glicose, os resultados obtidos com 
pectina se mostrou muito maior em relação ao aumento obtido com goma guar. 

Assim podendo ser prejudicial à saúde dos diabéticos, pois ainda não há nenhuma 
comprovação sobre a eficiência da pectina em alguns casos, e sua ineficácia em outros. Sendo da 
mesma maneira com a goma guar, porem quando há aumento da glicose, o mesmo com a pectina é 
muito maior do que quando ocorre com a goma guar.  

Apesar de favoráveis, os resultados das aplicações com a goma guar e pectina serão 
analisados com maior profundidade antes de qualquer confirmação da sua real eficiência, pois alguma 
informação incorreta pode trazer sérios riscos para a saúde do diabético. 
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DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PLÁSTICO E BORRACHA 
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Elisa Carvalho Linhares, relin@uel.br.  
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Microbiologia - Virologia 

 

Resumo: Materiais de laboratório que são de plástico ou borracha passam por processos de lavagem, 
desinfecção e esterilização que não danificam ou alteram suas estruturas. A desinfecção é feita em 
recipiente contendo detergente seguido de lavagem. A esterilização é feita em autoclave, com ciclo de  
quarenta minutos a 121° C. Estes materias são estocados para uso posterior até um prazo de quinze 
dias sempre verificando-se na hora do uso se a embalagem está preservada.  

Palavras-chave: Esterilização, materiais, desinfecção. 

 

Introdução 

O Laboratório de Virologia tem como ferramenta fundamental dos seus experimentos o uso de 
culturas de células que se mantém em um meio nutriente enriquecido estando assim suscetível a 
contaminação por microrganismos. Portanto todo material utilizado nos experimentos devem passar por 
processos de lavagem, desinfecção e esterilização de forma a garantir a eliminação de contaminantes. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar como se faz a lavagem, desinfecção e esterilização de 
materiais como plástico e borracha, mostrando que não são permitidos erros, pois qualquer 
irregularidade no processo pode ser prejudicial no decorrer do uso do material esterilizado. 

 

Materiais e métodos  

• Lavagem e desinfecção dos materiais 
Materiais de plástico - Os materiais de plástico ficam no hipoclorito por vinte e quatro horas, são 

enxaguados na água corrente por vinte e quatro horas como a vidraria, porém não vão ao forno, vão 
para a autoclave. O material fica na autoclave por quarenta minutos a 121°C  
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• Materiais de borracha - Os materiais de borracha passam pelo mesmo processo dos de 
plástico, mas não devem ir para o hipoclorito, para evitar ressecamento e posterior dano do material, ao 
em vez de irem para o hipoclorito vão para um recipiente com água e detergente. 

• Montagem e esterilização 
Os materiais são colocados em um pote de vidro tampado com uma camada de papel alumínio e papel 
Kraft, amarrados com barbante, certificando-se de que esteja bem preso. 

 

Resultados e Discussão  

Quando o material está totalmente estéreo, ele pode ser usado com tranquilidade nos 
experimentos com a certeza que ele não vai prejudicar os resultados. Os materiais são estocados por 
um prazo máximo de 15 dias, e sempre deve ser observada a integridade da embalagem antes do uso. 

Fig.1. Microtubo – Exemplo de material de plástico usado em laboratório 

 

Conclusões  

Este é um trabalho que deve ser feito com muita cautela e atenção, assim não contendo erros 
no trabalho feito. Lembrando que a esterilização é muito importante para que seja realizado qualquer 
outro tipo de procedimento que necessite dos materiais totalmente imune de bactérias ou qualquer 
outro microrganismo. 
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DIETA CONTENDO CHUMBO CAUSA AUMENTO DE PESO EM RATAS 

 

 

Sarah Maeda (PIBIC/CNPq - Fundação Araucária/UEL), neeh_maeda@hotmail.com; Luciana Fernandes 
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Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Ciências Fisiológicas/Londrina, PR. 

 

Fisiologia – Fisiologia Comparada 

 

Resumo: O chumbo (Pb) é um metal abundante que não apresenta nenhuma função fisiológica 
conhecida sobre o organismo. A contaminação do ambiente aquático por este metal se dá pelo despejo 
de efluentes domésticos e industriais. A ANVISA (Portaria 685 de 1998) estabelece um nível máximo 
de chumbo para o consumo de pescado. Neste trabalho ratas Wistar foram alimentadas por 45 dias 
com ração contaminada com Pb, na concentração permitida pela ANVISA e observou-se que esta 
concentração promove ganho de peso dos animais. 

Palavras-chave: Consumo de pescado, contaminação de rios, metais.  

 

Introdução  

O chumbo (Pb) é um metal comumente encontrado no meio ambiente e não pode ser 
degradado biologicamente em um produto menos inofensivo no organismo dos seres vivos (ZHANG et 
al., 2011). Por seu baixo ponto de fusão, ductibilidade e facilidade em formar ligas metálicas, o chumbo 
foi um dos primeiros metais a ser manipulado pelo homem. Hoje, é largamente utilizado em indústrias 
(FARIAS et al., 2007) na produção de acumuladores elétricos, ligas de chumbo, chapas, tubos, 
revestimentos de cabos e a produção de vários pigmentos (CORDEIRO et al., 1996). Os efluentes 
industriais são as principais fontes de contaminação das águas dos rios por Pb (FARIAS et al., 2007), 
mas há também outras formas de contaminação por Pb, como a combustão de gasolina, resíduos 
urbanos, escoamento das ruas e outras superfícies, erosão e lixiviação do solo (JAVID et al., 2007).  As 
últimas formas de contaminação se tornam um problema, também, para a aquicultura no Brasil. 
Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a produção brasileira de pescado aumentou 25% 
nos últimos oito anos, chegando a 1.240.813 toneladas no ano passado. A região sul é a segunda 
maior produtora de pescado do Brasil, com 316 mil toneladas por ano (MPA, 2011). Nesta região, a 
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aquicultura é uma atividade complementar à agricultura e por isso muitas lagoas, utilizadas para o 
cultivo de peixe, estão localizadas ou dentro das áreas agrícolas ou próximos das nascentes que 
percorrem o solo cultivado (CERICATO et al., 2008).  

Há vários relatos de contaminação da água e organismos aquáticos por metais no Brasil 
(TOMAZELLI et al, 2003; JOYEUX et al, 2004; MORAES et al., 2002). Como exemplo pode-se citar a 
ocorrência de bioacumulação de cádmio, mercúrio, chumbo e zinco em moluscos da Baía de Todos os 
Santos, BA, provocada pelo despejo de efluentes domésticos e de indústrias petroquímicas e 
metalúrgicas (FARIAS et al., 2007). Nas águas do rio Ribeira de Iguape no Estado de São Paulo, já foi 
encontrada concentrações de 0,02 a 0,23 mg Pb L-1 no ano de 1996 (CUNHA, 2003).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, Portaria 685, 1998) estabelece que o 
nível máximo de chumbo em peixes e produtos de pesca seja de 2,0 mg Pb Kg-1. Entretanto, há relatos 
de peixes contaminados com valores acima do estabelecido. Em alguns países desenvolvidos o 
controle da poluição por chumbo tem a atuação de órgãos ambientais e da saúde pública, mas no 
Brasil o controle é praticamente inexistente, pois não há dados sobre a real exposição da população 
(MOREIRA; MOREIRA, 2004).  

O Brasil está passando por mudanças sociais e econômicas que acabam refletindo diretamente 
no processo saúde-doença, gerando um aumento acentuado de doenças crônicas (DAMASCENO et 
al., 2006). A obesidade é uma doença integrante do grupo de doenças crônicas não-transmissíveis 
(PINHEIRO et al., 2004), e é um distúrbio, associado à resistência insulínica, dislipidemia e 
hipertensão, que caracteriza a Síndrome metabólica. Esta síndrome está associada ao 
desenvolvimento subsequente de doença cardiovascular e diabetes tipo 2 (CHEN e BERENSON, 
2007), tornando-se um problema de saúde pública. A alimentação saudável seria uma forma de 
prevenir a obesidade, e a carne de peixe seria uma opção saudável de alimento. Mas a contaminação 
das águas dos rios é uma realidade e isto torna os peixes susceptíveis à contaminação por Pb. 
Conhecer o efeito deste metal no organismo que se alimenta de pescado se faz necessário. Maior 
ainda é a necessidade de avaliar se a concentração aceita pela ANVISA, para a quantidade de metal 
no pescado é segura para o consumo. Com isso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o ganho 
de peso em ratas alimentadas diariamente com ração contaminado por chumbo, na concentração 
aceita pela ANVISA para pescado. 

 

Materiais e métodos 

Animais 

 Como modelo animal foi utilizado ratas da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), logo após o 
desmame (22 dias), fornecidas pelo biotério central da Universidade Estadual de Londrina e mantidas 
no Biotério do Departamento de Ciências Fisiológicas. As ratas foram mantidas em gaiolas individuais, 
a uma temperatura de 23 ± 2ºC e com ciclo claro/escuro de 12 horas, e os protocolos de manutenção e 
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experimentação foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual 
de Londrina (Processo 34715.2011.16). 

Confecção da ração contaminada por chumbo 

 A ração comercial para ratos Nuvilab foi triturada e foi acrescentado chumbo na 
concentração de 2,0 mg Pb Kg-1, que é a concentração estabelecida como limite para pescados pela 
ANVISA. Após a mistura da ração comercial com Pb, o pó foi umedecido para formação de novos 
pellets. A ração fornecida ao grupo controle também foi triturada, umedecida e formados novos pellets 
(sem adição de Pb). 

Delineamento experimental 

Foram utilizados dois grupos de ratas, formados por 10 animais cada grupo, da seguinte forma: 
grupo experimental (Pb): animais alimentados com ração contendo chumbo, na concentração aceita 
pela ANVISA e grupo controle (CTR): animais alimentados com ração comercial para ratos sem Pb. 

As ratas permaneceram em gaiolas metabólicas individuais até serem mortas, após 45 dias de 
fornecimento da ração. Foi ofertado água e ração ad libitum. 

Ganho de peso 

Os animais foram pesados a partir do dia 0 (dia do desmame) e 3 vezes na semana (segunda, 
quarta e sexta-feira) até o 45º dia, quando foram mortos após serem anestesiados com pentobarbital 
sódico (hypnol - 40 mg/kg).   

 

Resultados e Discussão 

Não houve diferença significativa de peso no dia 0 entre o grupo controle e experimental. Após 
os 45 dias de ingestão de ração contaminada com chumbo, os resultados (média ± DP) mostraram que 
o ganho de peso das ratas elevou-se significativamente (P ≤ 0,05) quando comparada ao grupo 
controle (de 122,70 ± 7,97 para 133,70 ± 9,68 mg.dL-1; n= 10; Figura 1). FELDMAN et al. (2011) tratou 
ratas Wistar com diferentes concentrações de chumbo e observou que todos os grupos apresentaram 
um ganho de peso significativo. O mecanismo de ação ainda não está claro, mas o  Pb mostrou-se 
capaz de alterar vários parâmetros bioquímicos relacionados à Síndrome metabólica, incluindo o ganho 
de peso.  
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Figura 1 – Valores (média ± DP) de ganho de peso em ratas alimentadas com ração contaminada com chumbo. 
As colunas representam as médias e as linhas verticais o desvio padrão (n = 8 - 10). * indica diferença em 
relação ao grupo controle (P ≤ 0,05). 

 

Considerações Gerais  

Os resultados obtidos neste trabalho indicam claramente que o Pb atua no ganho de peso em 
ratas alimentadas com este metal, na concentração aceita pela ANVISA.  
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LEVANTAMENTO DAS TRIBOS DA FAMÍLIA APIDAE DA COLEÇÃO DE ABELHAS 
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Zoologia - Taxonomia dos Grupos Recentes  

 

Resumo: Atualmente a fauna de abelhas brasileiras tem cerca de 1700 espécies de abelhas descritas, 
as quais pertencem a cinco famílias diferentes: Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae e 
Megachilidae. Destas, a família Apidae é a mais diversificada e comum. Nesta família, as diferentes 
espécies se distribuem em várias tribos. O objetivo do presente trabalho foi relacionar e organizar em 
uma lista das principais tribos de Apidae, que fazem parte da Coleção de Abelhas do Laboratório de 
Genética e Ecologia Animal (LAGEA), do Departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). Tais abelhas foram coletadas em vários estudos realizados por estudantes de 
Graduação e Pós-Graduação do referido laboratório de pesquisa. O método de coleta das abelhas 
envolveu a amostragem com rede entomológica para captura destes insetos nas flores de 
angiospermas. Para o desenvolvimento deste trabalho, as tribos da família Apidae foram triadas e 
relacionadas. Posteriormente foi feita uma listagem destas tribos em uma planilha do programa Excel. 
Na coleção do LAGEA foram identificadas seis tribos de Apidae: Apini, Centridini, Eucerini, 
Exomalopsini, Tetrapediini e Xylocopini. Destas, Apini foi a que apresentou o maior número de 
indivíduos. 

Palavras-chave: Abelhas, Abelhas Solitárias, Apidae.  

 

Introdução  

As abelhas são insetos da ordem Hymenoptera, os quais, por sua vez, possuem quatro asas 
membranosas (TRIPLEHORN; JONNSON). 

Estima-se que haja mais de 20.000 espécies de abelhas descritas no mundo, sendo a maior 
parte delas solitárias (SILVA; GARÓFALO), ou seja, após nascerem e serem fecundadas fazem as 
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tarefas sozinhas. Ainda, no caso dessas abelhas a fêmea morre antes de sua cria nascer, não havendo 
contato entre as gerações. O Brasil, por se um país de proporções continentais e de elevada riqueza de 
ecossistemas, pode ser considerado privilegiado em termos de riqueza de abelhas, pois abriga um 
número estimado de aproximadamente 5.000 espécies (ALVES-DOS-SANTOS, 2002).  

Atualmente a fauna de abelhas brasileiras tem cerca de 1700 espécies de abelhas conhecidas, 
as quais pertencem a cinco famílias diferentes: Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae e 
Megachilidae. Destas, a família Apidae é a mais diversificada e comum (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 
2002). Nessa família, as diferentes espécies se distribuem em várias tribos. 

Nos últimos anos, diversos estudos com abelhas, incluindo levantamento de abelhas nas flores 
de áreas urbanas e ecossistemas  agrícolas e naturais, têm sido desenvolvidos por estudantes e 
pesquisadores do Laboratório de Genética e Ecologia Animal (LAGEA) da Universidade Estadual de 
Londrina. Os insetos coletados estão hoje depositados na coleção entomológica desse laboratório.  

O objetivo do presente trabalho foi relacionar e organizar em uma lista das principais tribos e 
espécies de Apidae, que fazem parte da Coleção de Abelhas do LAGEA. 

 

Materiais e métodos  

Para o desenvolvimento desse trabalho, as tribos da família Apidae foram triadas utilizando-se 
a informação das etiquetas do material já identificado, que se encontrava depositado na coleção 
entomológica do Laboratório de Genética e Ecologia Animal da UEL. As tribos foram, então, 
relacionadas em uma listagem utilizando-se uma planilha do programa Excel (Microsoft), onde os 
dados foram compilados e analisados, para serem apresentados nesse trabalho. 

 Além disto, exemplares de várias espécies foram analisados em microscópio- estereoscópico 
(Motic) para observação de suas partes corpóreas (estruturas morfológicas). Alguns exemplares desse 
material foi também fotografado em sistema fotográfico digital acoplado ao microscópio-estereoscópico 
(Zeiss).  

O sistema de classificação das tribos da família Apidae aqui utilizado segue Silveira, Melo e 
Almeida (2002). Não foram incluídas neste trabalho as abelhas da subtribo Euglossina. 

 

Resultados e Discussão  

A análise das tribos de Apidae depositadas na Coleção de Abelhas do Laboratório de Ecologia 
Animal (LAGEA) revelou a presença de seis tribos dessa família de abelhas. Essas seis tribos foram: 
Apini, Centridini, Eucerini, Exomalopsini, Tetrapediini e Xylocopini. Destas, Apini foi a que apresentou o 
maior número de indivíduos, sendo seguida, em ordem decrescente em ordem de abundância de 
indivíduos pelas tribos Xylocopini, Exomalopsini, Centridini, Eucerini e Tetrapediini. O total de 
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indivíduos relacionados foi de 509. A relação dessas tribos com o respectivo número de indivíduos 
pode ser vista na Tabela 1.  

Tabela 1. Tribos de Apidae presentes na Coleção de Abelhas do Laboratório de Genética e Ecologia 
Animal (LAGEA) da UEL. 

TRIBO Nº de indivíduos 

Apini 345 

Centridini 38 

Eucerini 25 

Exomalopsini 44 

Tetrapediini 01 

Xylocopini 56 

Total 509 

 

Como esperado a tribo Apini, que inclui várias espécies sociais de abelhas (MICHENER, 2000), 
se mostrou a mais abundante em número de indivíduos coletados e depositados na coleção estudada. 
Várias espécies de Apidae sociais são capazes de recrutar as companheiras de ninho para as fontes 
de alimento (flores), assim é comum se coletar nas flores diversas abelhas de um mesmo ninho 
(MICHENER, 2000). As demais tribos amostradas são representadas por espécies solitárias ou que 
não são capazes de recrutar companheiras de ninhos, o que explica a menor abundância de abelhas 
dessas tribos na coleção. 

 

Conclusões  

 Apini foi a tribo melhor representada em número de indivíduos, fato que pode ser atribuído, em 
parte, ao comportamento social de várias espécies desta tribo de Apidae. 
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INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO DO LEGO RCX 
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Engenharia Elétrica / Robótica 

 

Resumo: O objetivo do trabalho foi oferecer um primeiro contato com a área tecnológica da engenharia 
elétrica, mais especificamente na área da robótica, para tanto, adotou-se o Kit LEGO RCX como 
instrumento de aprendizagem. Este projeto permitiu uma boa introdução dos conceitos básicos de 
robótica e programação de microcontroladores. Ambas, associadas ao conjunto de peças, elementos 
mecânicos e elétricos que compõe o dispositivo LEGO RCX, que leva este nome por possuir uma CPU 
programável denominada RCX (Robotic Command Explorer) que pode ser programada a partir de um 
software, assim o aluno poderá aplicar todos os comandos que o robô deverá executar e 
posteriormente conectar as demais peças para construí-lo. 

Palavras-chave: LEGO RCX, Robolab, Introdução a Robótica. 

 

Introdução  

A Robótica é a ciência que estuda a programação e a montagem de robôs, sendo a junção de 
várias ciências tecnológicas, o que dá a robótica um caráter multidisciplinar, abrangendo desde a 
programação de computadores até os sistemas eletrônicos e mecânicos por vezes controlados 
automaticamente por circuitos integrados. Os robôs são caracterizados como dispositivos autônomos 
programáveis controlados por software, este por sua vez pode ser armazenado no próprio robô como 
em questão. Quando apresentada em universidade como é o exemplo do presente trabalho 
desenvolvido, a robótica quase sempre aparece em forma de kits para o desenvolvimento didático, 
estes kits contém todo o material necessário para as práticas laboratoriais de construção de robôs.  

A utilização da robótica como ferramenta educacional é recente, possuindo algumas 
experiências na década de 50, mas se estruturando realmente somente nos anos 80. Trabalhando com 
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um kit de robótica, o aluno entra em contato direto com o problema proposto pelo professor, 
assimilando mais facilmente conceitos teóricos ensinados em sala de aula (ZANELATTO S. 
MARCELO). 

O kit LEGO Mindstorms em especial é constituído de diversas peças para a montagem de um 
protótipo no qual todas estas peças são feitas para serem ligadas umas nas outras apenas por encaixe. 

Além disso, o kit possui ainda uma CPU, denominada RCX que é responsável por receber a 
programação feita pelo aluno. Para que a programação desejada possa ser elaborada, foi 
disponibilizado um cd contendo o software Robolab. A partir deste o aluno pode aplicar todos os 
comandos que o robô deverá executar. 

 

Materiais e métodos  

As experiências foram conduzidas durante os meses de Março de 2012 a Outubro de 2012, em 
laboratórios da graduação da Engenharia Elétrica no Departamento de Engenharia Elétrica do Centro 
de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina. 

Figura 1: Bloco RCX 

 

Fonte: artdecom.mesh.de 

RCX   

O RCX possui três portas para ligação dos sensores (identificadas por 1, 2 e 3) e três portas 
para ligação dos motores (A, B e C). O transmissor é utilizado na passagem da programação do 
computador para o RCX. 
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Robolab 

 O Robolab foi o software disponibilizado ao aluno para que possa realizar a programação 
antes de passá-la definitivamente para o RCX. O RoboLab dispõe de um layout muito simples e 
didático para uma compreensão mais fácil de seu conteúdo. Ao clicar no aplicativo Robolab, será 
aberta uma janela de inicialização do programa. Nela estarão disponíveis duas opções: “Administrador” 
e “Programador”. 

Na guia Administrador podem ser feitos os testes referentes à comunicação entre o 
computador e o RCX. Já ao explorar a guia “Programador” são exibidos dois blocos de comandos: 
“Pilot” e “Inventor”, Onde, “Pilot” mostra exemplos de programação com modelos que não podem ser 
alterados, de forma que a programação não funcione. Este bloco é subdividido em “nível”, “tema” e 
“programa”. Nestes níveis, o aluno pode escolher entre pilot 1 e pilot 4, sendo que pilot 1 apresenta 
programação simples e pilot 4 apresenta uma programação mais complexa e com mais recursos. 

Em “Inventor” são dadas as mesmas subdivisões, porém é aqui que realmente será elaborada 
a programação. 

 

Resultados e Discussão  

Com a programação pronta, o aluno deve montar o robô que atenda de maneira mais 
eficiente a programação feita. Deve-se verificar a disposição dos sensores, bem como se os 
mesmos estão devidamente acionados. 

Caso seja necessária a utilização de um sensor de luz, o aluno deve previamente determinar 
por onde o robô deve andar, pois este sensor é muito sensível a variações de cores, pois trabalha 
com reflexão de luz. 

Quanto à movimentação do robô, o kit oferece duas opções, uma delas sendo por meio de 
rodas que são disponibilizadas em diversos diâmetros. Outra opção é por meio de lagartas. Cabe ao 
aluno avaliar qual o melhor método para seu protótipo. O acionamento das rodas ou lagartas pode 
ser feito por meio de engrenagens, sendo esta acoplada à engrenagem do motor. Para realizar este 
tipo de acionamento é preciso dispor de um conjunto de correias/polias, sendo necessárias pelo 
menos duas, uma a ser instalada no eixo do motor e outra no eixo das rodas. Este método é 
indicado, sobretudo em casos em que o motor esteja longe do eixo, evitando assim um mecanismo 
mais complexo com diversas engrenagens. 

Em resumo, as adversidades encontradas foram as descritas, no entanto deve-se acautelar 
aos encaixes das peças para que a estrutura do robô não fique frágil e as demais peças 
estabeleçam boa conexão entre elas. 
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Conclusões  

A Robótica é uma ciência que engloba diversas vertentes, combinando-as, são elas, a física, 
matemática, eletrônica, mecânica, programação de computadores, dentre muitas outras. O objetivo da 
robótica é compreender todo o processo de montagem e controle de "sistemas que interagem com o 
mundo real com pouca ou mesmo nenhuma intervenção humana" (MARTINS, 1993). 
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Engenharia Sanitária - Química Sanitária 

 

Resumo 

A água de piscina não é diretamente consumida pelos usuários mas deve ser potável, pois existe a 
possibilidade de ingestão, mesmo em pequenas quantidades, devendo assim, estar isenta de sabor e 
odor, ter boa aparência, estar quimicamente balanceada e ser saudável. Considerando a inexistência 
de legislações, a inespecificidade das normas brasileiras e a escassez de trabalhos que possam ser 
utilizados como referências relativas à qualidade de águas de piscinas, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a qualidade da água de 03 (três) piscinas coletivas da cidade de Londrina (PR) em 
relação aos parâmetros: pH, cloro livre, alcalinidade, dureza total, turbidez, coliformes totais e E.coli. Ao 
todo foram realizadas 08 (oito) coletas programadas. As análises física, química e microbiológica foram 
realizadas segundo parâmetros e métodos analíticos, descritos em APHA, AWWA, WEF (2005). As 
águas coletadas das piscinas coletivas A, B e C de Londrina (PR) mostraram características 
diferenciadas: As águas coletadas na piscina B apresentaram valores residuais nulos de cloro livre em 
desacordo com a NBR 10818 (1989) e valores de turbidez entre 0,31 e 1,83 uT também em desacordo 
com a NBR 10339 (1998), o que demonstra a ineficiência do tratamento e risco de contaminação por 
microrganismos. 
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As águas da piscina C apresentaram valores residuais de cloro livre elevados entre 2,3 e 14,2 mg.L-1 
em desacordo com a NBR 10818 (1989), podendo acarretar irritação à exposição / contato direta dos 
usuários. 

Palavras-chave: parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, cloro, potencial hidrogeniônico. 

 

Introdução 

 A água destinada ao consumo humano deve atender aos padrões de potabilidade e 
organolépticos estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. A água de piscina por 
sua vez, não é diretamente consumida pelos usuários mas deve ser potável, pois existe a possibilidade 
de ingestão, mesmo em pequenas quantidades, devendo assim, estar isenta de sabor e odor, ter boa 
aparência, estar quimicamente balanceada e ser saudável. Além disso, pode apresentar características 
que podem causar irritações devido à exposição / contato direto do corpo humano. No Brasil, não 
existe uma legislação específica que estabelece o padrão de qualidade de águas de piscinas, bem 
como sua frequência de amostragem.  

 A NBR 10818 (1989) que trata dos procedimentos relativos à Qualidade da água de piscina 
estabelece que não deve existir bactérias do grupo coliforme e Staphylococcus aureus, bem como a 
proliferação de algas. A faixa ideal do pH (entre 7,2 e 7,8) e o teor de cloro livre (entre 0,8 e 3,0 mg/L). 
Os demais parâmetros físicos e químicos são citados para que haja verificação apenas em casos de 
ocorrências específicas como corrosão ou formação de depósitos. No caso de outros parâmetros 
microbiológicos, a norma recomenda. Da mesma forma, a NBR 11238 (1990) que trata da segurança e 
higiene de piscinas deixa claro apenas que deve ser feita a verificação diária do pH e do teor residual 
livre de cloro. A NBR 10339 (1998) estabelece que os filtros “devem ser capazes de reduzir a turbidez 
da água a valores abaixo de 0,5 NTU independente do número de recirculações.” 

 ANSI apud Maierá (2009) recomenda a manutenção da alcalinidade total entre 80 e 120 mg.L-1 
a fim de que a água possa resistir às alterações de pH e da dureza cálcica entre 200 e 400 mg.L-1, para 
evitar problemas de corrosão e incrustação das tubulações e sistema de tratamento. 

 Considerando a inexistência de legislações, a inespecificidade das normas brasileiras e a 
escassez de trabalhos que possam ser utilizados como referências relativas à qualidade de águas de 
piscinas, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água de 03 (três) piscinas 
coletivas da cidade de Londrina (PR) em relação aos parâmetros: pH, cloro livre, alcalinidade, dureza 
total, turbidez, coliformes totais e E.coli. 

 

Materiais e métodos  

Objeto de estudo 
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As piscinas coletivas A, B e C foram selecionadas em função da viabilidade de coleta de dados 
e de amostras na cidade de Londrina (PR).  

Coleta e transporte das amostras 

As amostras das águas de piscina A, B e C foram coletadas em frascos plásticos com tampa 
de pressão e 500 mL de capacidade, devidamente limpos para caracterização física e química e 
frascos / bolsas esterilizados com tiossulfato de sódio como desclorante, adquiridos especificamente 
para esse fim para caracterização microbiológica. Após coleta, as amostras foram acondicionadas e 
transportadas logo em seguida, em bolsa térmica com gelo até o Laboratório de Saneamento da 
Universidade de Londrina - UEL. Ao todo foram realizadas 08 (oito) coletas programadas: 02 coletas 
mensais nos meses de junho a setembro de 2012.  

Caracterização física, química e microbiológica 

As análises física, química e microbiológica foram realizadas segundo parâmetros e métodos 
analíticos, descritos em APHA, AWWA, WEF (2005), conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros e métodos analíticos utilizados 
Parâmetro Método 
pH Potenciométrico – 4500 
Cloro (mg.L-1) Espectrofotométrico – 4500-Cl G 
Alcalinidade (mg CaCO3.L-1) Titulométrico - 2320 B 
Dureza (mg CaCO3.L-1) Titulométrico - 2340 C 
Turbidez (uT) Nefelométrico – 2130 B 
Coliformes totais e E. coli (NMP/100mL) Substrato cromogênico / colilert – 9223 B 
NMP: número mais provável. 

Os resultados das análises foram compilados, tabelados, representados na forma gráfica e 
comparados com as indicações das normas brasileiras e referências bibliográficas a fim de possibilitar 
a avaliação da qualidade das águas de piscina. 

 

Resultados e Discussão  

Nas Figuras 1 a 3 são apresentados os resultados da caracterização física e química das 
coletadas nas piscinas coletivas A, B e C. 
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Figura 1 – Valores de pH, cloro livre, alcalinidade, dureza e turbidez das amostras coletadas na 
piscina coletiva – A 

 

Fonte: Do Autor (2012) 

 

Figura 2 – Valores de pH, cloro livre, alcalinidade, dureza e turbidez das amostras coletadas na 
piscina coletiva – B 

 

Fonte: Do Autor (2012) 
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Figura 3 – Valores de pH, cloro livre, alcalinidade, dureza e turbidez das amostras coletadas na 
piscina coletiva – C 

 

Fonte: Do Autor (2012) 

 

Na Tabela 2 são apresentadas considerações finais dos resultados de cada parâmetro físico, 
químico e microbiológico analisado das águas das piscinas coletivas A, B e C em relação aos 
parâmetros: pH, cloro livre, alcalinidade, dureza total, turbidez, coliformes totais e E.coli e normas 
brasileiras e referências bibliográficas consultadas. 

 

 Tabela 2 - Considerações finais dos resultados das análises dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos das 
águas das piscinas coletivas A, B e C em relação aos parâmetros: pH, cloro livre, alcalinidade, dureza total, turbidez, 
coliformes totais e E.coli e normas brasileiras e referências bibliográficas consultadas 
Parâmetro Indicações Resultados das análises 

pH NBR 10818 (1989): Recomenda a 
manutenção do pH entre 7,2 e 7,8. 

As águas das piscinas A, B e C resultaram levemente 
ácidas e próximas à neutralidade com valores (a) de pH 
entre 6,2 e 7,3. 

Cloro (mg.L-1) NBR 10818 (1989): Recomenda a 
manutenção do o teor de cloro residual livre 
entre 0,8 e 3,0 mg/L. 

As águas das piscinas A e C apresentaram valores (a) 
residuais de cloro livre entre (0,6 e 1,4 mg/L) e (2,3 e 
14,2 mg/L), respectivamente. 
As águas da piscina B apresentram valores (a) residuais 
nulos de cloro livre, em desacordo com a NBR 10818 
(1989). 
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0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

p
H

, C
lo

ro
 (

m
g.

L-1
),

 T
ur

b
id

ez
 (

u
T)

,  

A
lc

al
in

id
a

de
 e

D
ur

e
za

 (
m

g
 C

a
CO

3.
L-1

)

7,2-7,8

0,8-3,0

80-120

< 0,5

200-400

VmáxP = 0,5

VmáxP = 3,0

VmáxP = 120

VmáxP = 400 Água Piscina - C



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
1

4
9

 

Alcalinidade total 
(mg CaCO3.L-1) 

ANSI apud Maierá (2009): Recomenda a 
manutenção da alcalinidade total entre 80 e 
120 mg.L-1. 

As águas das piscinas A, B e C apresentaram valores (a) 
de alcalinidade total entre 21 e 65 mg.L-1 em desacordo 
com ANSI apud Maierá (2009). 

Dureza total 

(mg CaCO3.L-

1) 

ANSI apud Maierá (2009): Recomenda a 
manutenção da dureza cálcica entre 200 e 
400 mg.L-1. 

As águas das piscinas A, B e C apresentaram valores (a) 
de dureza total entre 139 e 266 mg.L-1, próximas ao 
limite inferior recomendado por ANSI apud Maierá 
(2009). 

Turbidez (uT) NBR 10339 (1998): Recomenda a 
manutenção da turbidez inferior a 0,5 uT. 

As águas das piscinas A, B e C apresentaram valores (a) 
de turbidez entre 0,1 e 1,8 uT e valor médio de 0,5 uT. 

Coliformes totais 
(VMP/100mL) 

NBR 10818 (1989): Recomenda verificação 
apenas em caso de epidemias. 

As águas das piscinas A e C apresentaram valores (b) 
nulos. A amostra coletada na piscina B no dia 
22/08/2012 apresentou 05 VMP/100mL, provavelmente 
devido ao residual nulo de cloro. 

E. coli 
(VMP/100mL) 

As águas das piscinas A, B e C apresentaram valores (b) 
nulos. 

(a) : valores correspondentes a 08 coletas e 24 amostras; 

(b) : valores correspondentes a 04 coletas e 12 amostras. 

 

Conclusões  

As águas coletadas das piscinas coletivas A, B e C de Londrina (PR) mostraram características 
diferenciadas: 

As águas da piscina A apresentaram valores de alcalinidade total entre 21 e 30 mg.L-1 em 
desacordo com ANSI apud Maierá (2009) e portanto mais susceptível à acidez; 

As águas da piscina B apresentaram valores (a) residuais nulos de cloro livre em desacordo 
com a NBR 10818 (1989) e valores de turbidez entre 0,31 e 1,83 uT em desacordo com a NBR 10339 
(1998), o que demonstra a ineficiência do tratamento e risco de contaminação por microrganismos; 

As águas da piscina C apresentaram valores residuais de cloro livre elevados entre 2,3 e 14,2 
mg.L-1 em desacordo com a NBR 10818 (1989), podendo acarretar irritações ao contato e exposição 
direta. 
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Resumo 

A água é um bem essencial à vida. Devido à possibilidade de ocorrência de deficiências no tratamento 
ou mesmo de contaminação no sistema de distribuição, esta pode conter uma variedade de compostos 
orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos além de microrganismos e ou agentes patogênicos, 
com consequências diretas à saúde pública. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a qualidade da água consumida no Colégio Estadual Souza Naves - ROLÂNDIA (PR) em 03 
(três) pontos de coleta: Água do reservatório - A, do bebedouro - B e da cozinha - C em relação aos 
parâmetros: pH, turbidez, cor aparente, cloro residual, dureza, coliformes totais e E.coli de acordo com 
métodos analíticos, descritos em APHA, AWWA, WEF (2005). Os resultados das análises foram 
compilados, tabelados, representados na forma gráfica e comparados com os padrões estabelecidos 
pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, a fim de possibilitar a avaliação da qualidade da água 
consumida. A integridade e as condições hidráulicas / sanitárias do sistema de distribuição de água nos 
pontos de coleta / consumo mostraram ser adequadas, uma vez que a qualidade da água foi 
satisfatória em relação aos parâmetros analisados considerando os padrões estabelecidos pela 
Portaria 2914/2011. 

Palavras-chave: água para consumo humano, parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, portaria 
2914/2011 
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Introdução  

A água é um bem essencial à vida. É o constituinte mais abundante da matéria viva, chegando 
a um percentual médio de 75% desta, onde desempenha papel fundamental de veículo de transporte 
das substâncias intra e extracelulares nas reações / transformações químicas e biológicas. Devido à 
sua propriedade de solvente universal, a água pode conter uma variedade de compostos orgânicos e 
inorgânicos, suspensos e dissolvidos além de microrganismos e ou agentes patogênicos, com 
consequências diretas à saúde pública.  

O tratamento da água destinada ao consumo humano é realizado pelas Estações de 
tratamento de águas – ETAs que tem por finalidade básica, adequá-la aos padrões de potabilidade e 
organolépticos estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, podendo ser consumida 
sem causar danos à saúde e objeções sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, 
respectivamente. No entanto, devido à possibilidade de ocorrência de tratamento ineficiente, de 
contaminação no sistema de distribuição, ou mesmo de deficiências na manutenção e limpeza dos 
reservatórios de água, bebedouros, torneiras e outros equipamentos hidráulico-sanitários a qualidade 
da água pode apresentar no ponto final, características físicas, químicas e microbiológicas 
inadequadas ao consumo humano.  

Considerando que o ambiente escolar representa a segunda casa dos estudantes, ocupando 
cerca de um terço do seu dia, e a abrangência do impacto da qualidade da água, é de fundamental 
importância que seja realizado o monitoramento e controle da qualidade da água disponibilizada para 
consumo. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água 
consumida no Colégio Estadual Souza Naves - ROLÂNDIA (PR) em 03 (três) pontos de coleta: Água 
do reservatório - A, do bebedouro - B e da cozinha - C em relação aos parâmetros: pH, turbidez, cor 
aparente, cloro residual, alcalinidade, dureza total, coliformes totais e E.coli. 

 

Materiais e métodos  

Objeto de estudo 

O local escolhido para coleta das amostras foi o Colégio Estadual Souza Naves, no centro do 
município de Rolândia, onde circulam aproximadamente 3.000 alunos diariamente. Foi dada prioridade 
àqueles locais onde existe maior fluxo de pessoas e maior quantidade de água. Assim, as amostras 
foram coletadas no reservatório de água principal - A, no bebedouro principal – B e na cozinha - C a 
qual recebe tratamento complementar em filtro de carvão ativado.  

Coleta e transporte das amostras 

As amostras de águas A, B e C foram coletadas em frascos plásticos com tampa de pressão e 
500 mL de capacidade, devidamente limpos para caracterização física e química e frascos / bolsas 
esterilizados com tiossulfato de sódio como desclorante, adquiridos especificamente para esse fim para 
caracterização microbiológica. Após coleta, as amostras foram acondicionadas e transportadas logo em 
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seguida, em bolsa térmica com gelo até o Laboratório de Saneamento da Universidade de Londrina - 
UEL. Ao todo foram realizadas 07 coletas: nos dias 27 de junho, 08 e 22 de agosto, 05 e 21 de 
setembro e 03 e 24 de outubro.  

Caracterização física, química e microbiológica 

As análises física, química e microbiológica foram realizadas segundo parâmetros e métodos 
analíticos, descritos em APHA, AWWA, WEF (2005), conforme a Tabela 1. 

Tabela 3 - Parâmetros e métodos analíticos utilizados 

Parâmetro Método 
pH Potenciométrico - 4500 
Turbidez (uT) Nefelométrico – 2130 B 

Cloro (mg.L-1) Espectrofotométrico – 4500-Cl G 

Dureza (mg CaCO3.L-1) Titulométrico – 2340 C 

Alcalinidade (mg CaCO3.L-1) Titulométrico - 2320 B 
Cor aparente (uH) Espectrofotométrico 2120 C 
Coliformes totais e E. coli (NMP/100mL) Substrato cromogênico / colilert – 9223 B 
NMP: número mais provável. 

  

 Os resultados das análises foram compilados, tabelados, representados na forma gráfica e 
comparados com os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, a fim de 
possibilitar a avaliação da qualidade da água consumida. 

 

Resultados e Discussão 

Nas Figuras 1 a 3 são apresentados os resultados da caracterização física e química das 
águas coletadas no reservatório de água principal - A, no bebedouro principal – B e na cozinha – C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
1

5
4

 

Figura 4 – Valores de pH, turbidez, cloro livre e dureza das amostras coletadas no reservatório de 
água principal – A 

 

Fonte: Do Autor (2012) 

Figura 5 – Valores de pH, turbidez, cloro livre e dureza das amostras coletadas no bebedouro 
principal – B 

 

Fonte: Do Autor (2012) 

27/06/12 08/08/12 22/08/12 05/09/12 21/09/12 03/10/12 24/10/12

pH 6,2 5,3 5,7 6,9 7,0 6,2 6,3

Turbidez (uT) 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4

Cloro (mg.L-1) 0,5 0,7 0,4 0,6 0,3 0,5 0,0

Dureza (mg.L-1) 25,6 21,8 21,8 18,7 20,8 19,5 16,9
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Turbidez (uT) 1,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5

Cloro (mg.L-1) 0,5 0,5 0,0 0,4 0,3 0,0 0,3

Dureza (mg.L-1) 23,5 17,6 23,7 16,0 18,2 19,7 21,6
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Água do Bebedouro - B 
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Figura 6 – Valores de pH, turbidez, cloro livre e dureza das amostras coletadas na cozinha - C 

 

Fonte: Do Autor (2012) 

 

Na Tabela 2 são apresentadas considerações finais dos resultados de cada parâmetro físico, 
químico e microbiológico analisado das águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da cozinha - C 
em relação aos padrões estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde - Rede de 
distribuição. 

 Tabela 4 - Considerações finais dos resultados das análises dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos das 
águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da cozinha - C em relação aos padrões estabelecidos pela Portaria 
2914/2011 

Parâmetro 
Padrões estabelecidos pela Portaria 
2914/2011 – Rede de distribuição 

Resultados das análises 

pH 
Art. 39 § 1º : Recomenda-se que no sistema 
de distribuição, o pH da água seja mantido 
na faixa de 6,0 a 9,5. 

As águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da 
cozinha - C resultaram levemente ácidas próximas à 
neutralidade com valores (a) de pH entre 5,7 e 6,9. 

Turbidez (uT) Art. 39 / ANEXO X: O padrão organoléptico 
limita a turbidez em 5 uT. 

As águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da 
cozinha - C apresentaram valores (a) inferiores a 1,3 uT. 

Cloro (mg.L-1) Art. 34: É obrigatória a manutenção de, no 
mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre; 
Art. 39 § 2º : Recomenda-se que o teor 
máximo de cloro residual livre em qualquer 
ponto do sistema de abastecimento seja de 2 
mg/L. 

As águas do reservatório - A e do bebedouro - B 
apresentaram valores (a) residuais de cloro livre entre 0,0 
e 0,7 mg/L; 
As águas da cozinha - C apresentram valores (a) 
residuais nulos de cloro livre, devido provavelmente ao 
uso do filtro de carvão ativado. 

Dureza  

(mg CaCO3.L-

1) 

Art. 39 / ANEXO X: O padrão organoléptico 
limita a dureza em 500 mg/L. 

As águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da 
cozinha – C apresentaram valores (a) entre 16 e 59 mg.L-

1. 
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Turbidez (uT) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5

Cloro (mg.L-1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Dureza (mg.L-1) 25,4 21,9 26,0 58,6 37,9 23,2 22,4
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Cor aparente 
(uH) 

Art. 39 / ANEXO X: O padrão organoléptico 
limita a cor aparente em 15 uH. 

As águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da 
cozinha - C apresentaram valores (b) entre 3,0 e 9,4 uH. 

Alcalinidade  
(mg CaCO3.L-1) 

Parâmetro não abordado As águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da 
cozinha – C apresentaram valores (a) entre 17 e 71 mg.L-

1. 

Coliformes totais 
(VMP/100mL) 

Art. 27 / ANEXO I: O padrão microbiológico 
estabelece ausência em 100 mL de 
coliformes totais como indicador de 
integridade do sistema de distribuição 
(reservatório e rede) em 95% das amostras 
examinadas no mês. 

Com exceção da água da cozinha – C coletada no dia 
03 de outubro de 2012, que apresentou 03 NMP/100mL 
de coliformes totais, as águas do reservatório - A, do 
bebedouro - B e da cozinha – C apresentaram valores (b) 
nulos. 

E. coli 
(VMP/100mL) 

Art. 27 / ANEXO I: O padrão microbiológico 
estabelece ausência em 100 mL. 

As águas do reservatório - A, do bebedouro - B e da 
cozinha – C apresentaram valores (b) nulos. 

(a) : valores correspondentes a 08 coletas e 24 amostras; 

(b) : valores correspondentes a 04 coletas e 12 amostras. 

 

Conclusões 

A integridade e as condições hidráulicas / sanitárias do sistema de distribuição de água nos 
pontos de coleta / consumo: Água do reservatório - A, do bebedouro - B e da cozinha - C do Colégio 
Estadual Souza Naves - ROLÂNDIA (PR) mostraram ser adequadas, uma vez que a qualidade da água 
foi satisfatória em relação aos parâmetros: pH, turbidez, cor aparente, cloro residual, dureza, coliformes 
totais e E.coli, considerando os padrões estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. 
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Ciências da Saúde - Educação Física 

 

Resumo: O aumento de sobrepeso e obesidade é crescente na população brasileira, e também em 
nível mundial. A prática de atividade física atua prevenindo problemas de saúde provenientes do 
excesso de peso. Logo, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de associação entre a 
atividade de ocupação do tempo livre (AOTL) com o Índice de Massa Corporal (IMC) em adolescentes 
da rede pública estadual de ensino de Londrina, Paraná. A média de idade da amostra foi de 16,58 
(±1,68) anos, o IMC de 21,48 (±3,75) kg/m2 e o escore de AOTL de 2,42 (±0,72). O resultado do 
estudo não indicou associação entre IMC e AOTL, com p=0,578. Conclui-se que os adolescentes deste 
estudo apresentam uma baixa AOTL e IMC normal.  

Palavras-chave: Índice de Massa Corporal, Atividade de ocupação do tempo livre (AOTL), 
Adolescentes.  

 

Introdução  

A prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado em todo mundo, da infância até a 
idade adulta, tornando-se um problema de saúde pública. Em consequência, há o aumento de 
problemas de saúde relacionados ao excesso de peso, tais como a pressão arterial elevada, o nível de 
colesterol total e taxas de glicose elevadas, presentes entre crianças e adolescentes. Estes problemas 
de saúde são considerados precoces, e se não forem tratados a tempo, podem acarretar maiores 
problemas na vida adulta, devido ao maior tempo de exposição ao problema. Um estilo de vida 
saudável, com bons hábitos alimentares e prática de atividade física são necessários para intervir e 
diminuir fatores de risco para saúde em todas as idades, e principalmente entre os mais jovens. A 
adoção de um estilo de vida saudável na infância tende a permanecer na vida adulta. Com isso, o 
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objetivo do trabalho foi verificar a existência de associação entre a atividade de ocupação no tempo 
livre com o IMC em adolescentes da rede pública estadual de ensino de Londrina, Estado do Paraná. 

 

Materiais e Métodos  

A pesquisa foi realizada em escolas da rede pública de Londrina, PR. Foram coletados dados 
de massa corporal e estatura para cálculo de IMC (massa corporal/estatura²). A AOTL foi avaliada 
através do Questionário de Baecke (1982), que possui 22 questões, e tem como objetivo avaliar a 
atividade física dos últimos 12 meses. As questões 13 a 16 se referem à AOTL, porém, de acordo com 
o objetivo deste estudo, foram utilizadas as médias dos escores das questões 14 a 16, que são 
relacionadas a comportamentos ativos, sendo a questão 13 referente ao tempo livre assistindo a TV, 
que caracteriza o comportamento sedentário. O questionário de Baecke possui uma escala Likert, de 
pontuação de 1 a 5. Para categorização dos dados, foi adotado como critério o valor da média dos 
escores das questões 14, 15 e 16. O valor de corte para AOTL adequada foi igual a 3. Sendo assim, 
valores de escore de AOTL <3 correspondem a uma AOTL inadequada e ≥3 indicam AOTL adequada.  

O IMC foi categorizado segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2007), sendo 
dicotomizado em peso normal e sobrepeso/obesidade. Os resultados foram apresentados em média, 
desvio padrão e frequências. Para associação entre o IMC e AOTL, foi utilizado o teste de Qui-
Quadrado. Para análise dos dados foi utilizado o programa estatístico SPSS, versão 17.0, com nível de 
significância estatística de P<0,05. 

 

Resultados e Discussão  

A amostra foi composta por 78 adolescentes, sendo 31 (39,7%) meninos e 47 (60,3%) 
meninas, com média de idade de 16,58 (±1,68) anos. A média do IMC foi de 21,48 (±3,75) kg/m², e do 
escore AOTL foi de 2,42 (±0,72). Para o IMC, 64 (82,1%) adolescentes foram classificados com peso 
normal e 14 (±17,9%) com sobrepeso/obesidade. Em relação à AOTL, 55 (70,5%) adolescentes 
apresentaram escore <3, indicando quantidade de atividade inadequada no tempo livre, e 23 (29,5%) 
apresentaram escore ≥3, indicando quantidade de atividade adequada quanto a ocupação do tempo 
livre. A Tabela 1 a seguir descreve os valores absolutos e relativos, da associação entre IMC com 
AOTL. 
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Tabela 1- Valores absolutos e relativos das correlações entre IMC e AOTL. (n=78)  

         Atividade de Ocupação do Tempo Livre - AOTL 

IMC Escore <3 Escore ≥3  

    

Normal 46 (71,9%) 18 (28,1%)  

Sobrepeso 9 (64,3%) 5 (35,7%) P=0,578 

    

*P<0.05 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 1, não houve associação entre IMC e AOTL no 
presente estudo, com P=0,578. Este resultado pode ter ocorrido devido ao tamanho e homogeneidade 
da amostra. Este estudo indica que 71,9% dos adolescentes com IMC normal apresentaram um escore 
de AOTL<3, indicando inadequada atividade de ocupação do tempo livre. Em um estudo de Guedes et 
al. (2006), com adolescentes da cidade de Londrina, PR, a média de idade, IMC e atividade física 
ocupacional foram semelhantes aos deste estudo, sendo 15,84 (±0,81) para idade, IMC 21,36 (±3,61) 
kg/m2, e escore de atividade física ocupacional de 2,43 (±0.52). A atividade física tende a diminuir com 
o passar da idade, o que pode explicar o baixo valor de escore≥3 na amostra. 

 

Conclusão 

Concluímos que a maioria dos adolescentes da amostra (71,9%) está com o peso normal, 
conforme classificação de IMC, embora apresente escore de AOTL<3, indicando inadequada atividade 
de ocupação do tempo livre. Para futuros estudos, sugere-se avaliar a relação entre IMC e atividade 
física entre adolescentes nessa faixa etária. 
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Ciências da Saúde – Educação Física 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi analisar a associação do tempo de comportamento 
sedentário e o nível socioeconômico de adolescentes de ambos os sexos da cidade de Londrina- PR. 
Participaram do estudo 1015 adolescentes matriculados na rede estadual de ensino do município. 
Informações sobre o nível socioeconômico e tempo de comportamento sedentário foram obtidas por 
um questionário. A análise dos dados foi realizada por meio da estatística descritiva e o teste de Qui-
quadrado foi aplicado, com significância de 5%. Foi observada associação entre o nível 
socioeconômico e comportamento sedentário somente nas moças (P<0,05). Apesar de mais da metade 
da amostra apresentar tempo elevado em comportamento sedentário, os resultados sugerem que 
adolescentes do sexo feminino e de nível socioeconômico mais alto apresentam-se mais expostas ao 
comportamento sedentário. 

Palavras Chave: Escolares, Comportamento sedentário, Nível socioeconômico. 

 

Introdução 

O comportamento sedentário tem emergido como um importante fator de risco para o 
desenvolvimento de uma série de doenças cardiovasculares, independentemente dos níveis de 
atividade física (FARIAS JÚNIOR, 20011), o qual se caracteriza por um conjunto de atividades que 
promovem um gasto energético próximo aos níveis de repouso, geralmente realizadas na posição 
sentada, usualmente denominada como tempo de tela ou tempo de mídia eletrônica, que incluem as 
seguintes atividades: assistir televisão, jogar videogame e utilizar o computador (MARTINS et al., 
2012). 
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A fase da infância e adolescência tem recebido especial atenção, pois com o aumento dos 
avanços tecnológicos e de sua acessibilidade, observa-se uma grande adesão dos comportamentos 
sedentários nessa fase, fato extremamente preocupante uma vez que é nesse período da vida que os 
hábitos e comportamentos são formados e podem permanecer até a idade adulta (TENÓRIO et al., 
2010). Assim, identificar e analisar os possíveis fatores que influenciam a exposição a esse tipo de 
comportamento de risco é essencial para a elaboração de programas relacionados à saúde pública. 
Dessa forma objetivo do presente estudo foi analisar a associação do tempo de comportamento 
sedentário e o nível socioeconômico de adolescentes de ambos os sexos da cidade de Londrina - PR. 

 

Métodos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Estadual de Londrina sob nº 238/2010. Participaram do estudo 1015 adolescentes 
matriculados na rede estadual de ensino de Londrina-Pr, sendo 431 rapazes com média de idade de 
13,0 anos; massa corporal média de 48,9 kg; estatura média de 156,4 cm e, 584 moças com média de 
idade de 12,8 anos; massa corporal média de 47,8 kg e estatura média de 154,3 cm.  

O tempo em comportamento sedentário (tempo de computador, videogame e televisão) foi 
obtido por um questionário, em que os adolescentes indicaram quantas horas, aproximadamente, 
utilizavam os aparelhos nos dias durante a semana. A soma do tempo gasto nas atividades foi 
computada para caracterizar o tempo total de tela. Essa variável foi categorizada em alto 
comportamento sedentário ≥ 3 horas/dia e baixo comportamento sedentário < 3horas/dia. 

O nível econômico foi estimado de acordo com o instrumento da Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisas (ABEP, 2000), a partir de informações sobre a quantidade de determinados 
itens que o sujeito possui na casa e a escolaridade do chefe da família. Este instrumento permite a 
categorização quanto às classes A1, A2, B1, B2, C, D e E, e para o presente estudo foi adotado como 
alto nível socioeconômico as classes A1, A2, B1, B2 e baixo nível socioeconômico as classes C, D e E. 

A análise estatística foi realizada por meio da análise descritiva, com valores de média, desvio 
padrão e frequência absoluta e relativa. A associação entre comportamento sedentário e o nível 
socioeconômico foi realizada por meio do teste de Qui-quadrado, com significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão 

Foram encontradas altas frequências de adolescentes classificados com alto tempo de 
comportamento sedentário 62,6% dos rapazes e 55,8% das moças. Os resultados da associação entre 
comportamento sedentário e nível socioeconômico nos adolescentes, por sexo são apresentados na 
Tabela 1. Observou-se associação entre comportamento sedentário e nível socioeconômico nas moças 
(P < 0,05), entre os rapazes não foram encontradas associações significativas (P = 0,852). 
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Tabela 1: Associação entre comportamento sedentário e nível socioeconômico em adolescentes, por 
sexo. Valores apresentados em %(n). 

 RAPAZES (n= 431)  MOÇAS (n= 584) 

 ANSE BNSE  ANSE BNSE 

Baixo TCS 36,8% (57) 37,7% (104)  37,2% (70) 47,5% (188) 

Alto TCS 63,2% (98) 62,3% (172)  62,8% (118) 52,5% (208) 

Total 100% (155) 100% (276)  100% (188) 100% (396) 

 P = 0,852  P < 0,05 

ANSE = alto nível socioeconômico; BNSE= baixo nível socioeconômico; TCS= tempo de comportamento 
sedentário. 

  

Os resultados do presente estudo foram semelhantes aos encontrados por Silva et al., (2009) 
no qual verificaram altas frequências de adolescentes com tempo de comportamento sedentário (≥ 
3hrs/dia). A associação de comportamento sedentário e nível socioeconômico entre as meninas podem 
estar relacionado ao fato de que meninas na fase da puberdade apresentam um declínio dos níveis de 
atividade física, sobretudo no lazer e passam a aderir atividades de lazer sedentário (SOUZA;  
DUARTE, 2005), além de que aquelas que fazem parte do nível socioeconômico alto possuir maiores 
condições de acesso a esses recursos tecnológicos (SOARES et al., 2011). 

Vale destacar que o presente estudo apresenta uma importante contribuição na área da saúde 
pública, uma vez que os dados referentes ao comportamento sedentário de adolescentes têm sido 
pouco investigados, principalmente com amostra representativa da rede estadual de ensino da cidade 
de Londrina, PR, o que pode servir como dados para comparação com estudos em outras regiões, 
além de ser um retrato atual para elaboração de ações de intervenção para a promoção de um estilo de 
vida ativo. 

 

Conclusão 

Apesar de mais da metade da amostra apresentar tempo elevado em comportamento 
sedentário, os resultados do presente estudo sugerem que adolescentes do sexo feminino e de nível 
socioeconômico mais alto apresentam-se mais expostas ao comportamento sedentário. 
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Ciências da Saúde - Educação Física 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de comportamentos de risco para a saúde 
relacionada com a atividade física em escolares matriculados no Ensino Médio de uma escola pública e 
outra particular da cidade de Londrina-Pr. Participaram do estudo 90 adolescentes (45 do gênero 
masculino e 45 do feminino), na faixa etária de 14 a 17 anos. As informações sobre os comportamentos 
de risco foram coletadas por meio do Questionário Youth Risk Behavior Survey - YRBS, que identifica a 
prevalência de comportamentos de risco à saúde em escolares. A análise dos dados utilizou estatística 
descritiva, através da proporção em percentuais e número de sujeitos. Para verificação dos resultados 
foi utilizado o pacote estatístico SPSS – Versão 17.0. Os resultados demonstraram alta prevalência de 
comportamentos de risco para a saúde relacionada à inatividade física e momentos de lazer sem 
qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, resultando em gasto energético 
maior que os níveis de repouso. 

Palavras Chave: Escolares, Comportamentos de risco, Atividade física. 

Introdução 

A adolescência é um período da vida caracterizado por mudanças significativas nos aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais. É a época em que os jovens encontram-se vulneráveis e expostos a 
fatores ambientais que podem influenciar positiva ou negativamente na opção por comportamentos 
relacionados à saúde. Inúmeras doenças crônico-degenerativas resultam da exposição a 
comportamentos de risco à saúde estabelecidos na adolescência, como é o caso dos hábitos 
alimentares inadequados, do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, do uso de tabaco e da prática 
insuficiente de atividade física (STANTON et al. 2000; KIMM & KWTEROVICH, 1995; DESPRÉS et al. 
1990). Diante desse quadro de saúde pública e da necessidade de promover um estilo de vida 
saudável desde as idades mais precoces, muitos estudos vêm sendo conduzidos na tentativa de 
identificar a prevalência e a incidência de comportamentos de risco à saúde entre os jovens e identificar 
os fatores associados à adoção do comportamento indesejado.  
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Métodos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Estadual de Londrina sob nº 312/2011. A amostra foi não probabilística, escolhida por 
conveniência. Participaram do estudo 90 adolescentes (45 do gênero masculino e 45 do feminino), com 
idades entre 14 e17 anos, matriculados em uma escola pública e outra particular, na rede estadual de 
ensino da cidade de Londrina-PR. As salas e os alunos entrevistados foram selecionados de forma 
aleatória. Todos os participantes responderam a um questionário para estimar os comportamentos de 
risco para a saúde, relacionados à prática da atividade física, o Youth Risk Behavior Survey  - YRBS 
(Lopes, 2007). O instrumento permite estimar a prevalência da prática da atividade física, horas de 
televisão, de computador, dias da semana com aula de Educação Física e a participação em equipes 
esportivas. Após responderem o questionário, todo assinaram o termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. A análise estatística foi realizada por meio da análise descritiva, através da proporção em 
percentuais e número de sujeitos para os resultados, conforme Tabela1. Para verificação dos 
resultados foi utilizado o pacote estatístico SPSS 17.0. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados demonstraram prevalência de 32,2% (29) dos escolares entrevistados, indicando 
que não fizeram alguma atividade física para perder ou não aumentar o peso corporal nos últimos 30 
dias. Dos entrevistados 24,4% (22), responderam não realizar nos últimos 7 dias, pelo menos 1 hora 
diária de algum tipo de atividade física, e dos que afirmaram realizar, 30,0% (27) realizaram de 1-2 dias 
ou pelo menos 1/dia. Quanto ao tempo de tela assistindo TV, 14,4% (13) afirmaram que não assistem, 
enquanto que 46,6% (42) assistem ≥3 horas. Em relação ao computador, com Internet/jogos/vídeo 
game, 5,6% (5) afirmaram que não utilizaram. Por outro lado, 71,1% (54) relataram utilizar ≥3 horas, 
nos dias de aula de Educação Física. Quando questionado sobre o numero de aulas de EDF que os 
alunos tinham por semana, 33,3% (30) relataram 1 aula, enquanto que 66,7% (60) afirmaram terem 2 
aulas semanais. Com relação à sua participação em alguma equipe esportiva, 45,6% (41) afirmaram 
que não se envolvem com esse tipo de prática. 

 

Tabela 1. Comportamentos de risco relacionados à prática de atividades físicas. (n=90) 

Características             Amostra (n)               Proporção (%) 

Nos últimos 30 dias, você fez alguma atividade física para perder ou não aumentar o peso corporal? 

Sim 61 67,8 

Não 29 32,2 

Nos últimos 7 dias, em quantos foi ativo fisicamente por pelo menos 1 hora diária? 
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Não 22 24,4 

1 dia 13 14,4 

2 dias 14 15,6 

3 dias ou mais 41 45,5 

 

Em dia de aula, quantas horas assistem 
televisão? 

 Não assiste 13 14,4 

Menos que 2 horas 26 28,9 

2 horas 9 10,0 

3 horas ou mais 42 46,6 

 

Em dia de aula, quantas horas utilizam o computador para atividade não escolar ou joga vídeo 
game? 

Nenhuma 5 5,6 

1 hora 12 13,3 

2 horas 9 10,0 

3 horas ou mais 54 71,1 

Quantos dias por semana têm aula de Educação Física? 

1 dia 30 33,3 

2 dias 60 66,7 

Nos últimos 12 meses, participou de quantas equipes esportivas? 

Nenhuma 41 45,6 

1 equipe 22 24,4 

2 equipes 12 13,3 

3 equipes 15 16,7 

 



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
1

6
9

 

Os resultados do presente estudo corroboram em parte com os relatados por Lopes (2007), 
com 873 escolares desta mesma faixa etária, onde se verificou uma prevalência de 34,9%, quanto à 
realização de alguma atividade física para perda do peso nos últimos 30 dias. Em relação à quantidade 
de horas semanais de atividade física, 32,7%, afirmaram que não realizaram nenhuma hora. Quanto ao 
numero de horas assistidas de TV em dia de aula de EDF, 74,7% afirmaram ≥1 hora e o uso do 
computador, 69,7,% relataram utilizá-lo ≥1 hora. Por fim, quando questionado sobre sua participação em alguma 
equipe esportiva, 40,3% afirmaram não participar em nenhuma equipe na escola. 

 
Conclusão 

Escolares desta faixa etária demonstram alta prevalência de comportamentos de risco para a 
saúde relacionado a inatividade física e momentos de lazer sem qualquer movimento corporal, 
produzido pelos músculos esqueléticos, resultando em gasto energético maior que os níveis de 
repouso. Possivelmente, o numero reduzido de aulas de Educação Física e pouca participação em 
equipes desportivas pode ter contribuído para explicar parcialmente os resultados deste estudo. 
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Ciências da Saúde 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 

Resumo: A luz solar foi utilizada ao longo dos séculos para o tratamento de diversas enfermidades. É o 
principal processo de transformação de energia na biosfera. As plantas são as principais fontes de 
oxigênio para os seres heterotróficos. Com a evolução cientifica, o homem passou a utilizar diversas 
formas de aplicação da luz de forma artificial no tratamento de diversas afecções do organismo. A 
absorção desses fótons por biomoléculas intracelulares específicas produz estimulação ou inibição de 
atividade enzimática e de reações fotoquímicas.  Este trabalho descreveu de forma simples a atuação 
da luz nos sistemas biológicos ao longo do tempo acompanhando a evolução desde a luz solar até a 
criação e utilização dos modernos equipamentos lasers.    

Palavras-chave: lasers, luz, solar 

 

Introdução  

A luz solar é essencial para a evolução da vida na Terra e fundamental para fotossíntese de 
plantas e para produção de vitamina D. Ajuda a minimizar colesterol, dores articulares na artrite 
reumatóide como também proteger contra câncer de mama, cólon e próstata. Produz melatonina, 
hormônio que atua como agente adstringente e no controle de infecções, pois melhora o sistema 
imunológico.  

A luz solar foi utilizada ao longo dos séculos para o tratamento de diversas enfermidades. Com 
a evolução cientifica, o homem passou a utilizar diversas formas de aplicação da luz de forma artificial 
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no tratamento de diversas afecções do organismo. O objetivo deste trabalho foi descrever de forma 
simples a atuação da luz nos sistemas biológicos ao longo do tempo acompanhando a evolução desde 
a luz solar até a criação e utilização dos modernos equipamentos lasers.    

 

Encaminhamentos metodológicos 

Foi realizada pesquisa em bases de dados na internet, selecionando artigos que descrevessem 
assuntos pertinentes ao tema. Após a descrição teórica da evolução da luz ao longo dos séculos, foi 
feita descrição da atuação de cada autor por meio de desenhos a mão livre, realizados por um dos 
alunos.  

 

Resultados e Discussão  

 A luz solar é essencial para a evolução da vida na Terra e fundamental para fotossíntese de 
plantas e para produção de vitamina D. Galeno (130 – 200 d.C) e Hipócrates (460 a 370 AC) já 
prescreviam Banhos de Sol para os seus pacientes. Henri de Mondeville (1260-1320 d.C) aplicava luz 
para tratar varíola (aprendeu com os Arábes que por sua vez tinham aprendido com os chineses). 
Albert Einstein (1879-1955), em 1917, descobriu o processo de radiação até então desconhecido, 
descrito como emissão estimulada. Townes e cols em 1954, desenvolveram o Maser, um amplificador 
de Microondas, baseado na emissão estimulada. Schawlow e Townes adaptaram o principio das 
Masers a Luz (Premio nobel de física em 1981). Maiman, em 1960 criou o primeiro laser que emitia luz 
monocromática, com comprimento de onda de 694,3 nanômetros (nm). Meses depois Lavan e cols. 
desenvolveram o primeiro laser gasoso (laser de hélio neônio), na faixa infravermelho e espectro 
visível. As características que diferem a luz laser de uma lâmpada comum são: monocromaticidade, 
colimação e coerência (SCHAWLOW,1995). O efeito fotoquímico causado pela luz é determinado pela 
presença de fotoreceptores sensíveis a determinados comprimentos de onda. A absorção desses 
fótons por biomoléculas intracelulares específicas produz estimulação ou inibição de atividade 
enzimática e de reações fotoquímicas. Estas ações determinarão mudanças fotodinâmicas em cadeias 
complexas e moléculas básicas de processos fisiológicos com conotações terapêuticas (KARU, 1987). 
Estas se caracterizam por ação regeneradora, anti-inflamatória, analgésica, fungicida e cicatrizante.  
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Figura 1 – Aplicação da luz para tratar varíola, método utilizado por Henri de Mondeville (1260-1320 
d.C). 

 

 

Fonte: Desenho elaborado a mão livre por uma autora do trabalho  

Conclusão  

A utilização da Luz em sistemas biológicos é utilizada há vários séculos e vem sendo estudada 
por meio de várias pesquisas. Pode-se concluir que a luz pode ter ação regeneradora, anti-inflamatória, 
analgésica, fungicida e cicatrizante.  
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Ciências da Saúde – Educação Física 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar a existência de associação entre a prática de 
atividade física moderada a vigorosa recomendada e a quantidade de irmãos em adolescentes. 
Participaram do estudo 78 adolescentes da rede estadual de ensino da cidade de Londrina – PR. As 
informações sobre a atividade física e quantidade de irmãos foi coletada por meio do Questionário 
sobre Atividade Física Habitual (Baecke et al., 1982) e uma questão aberta para estimar o número de 
irmãos. A análise dos dados envolveu estatística descritiva e Teste do Qui-Quadrado, com correção de 
Fisher, sendo P<0.05. Os resultados demonstraram a ocorrência de associação entre quantidade de 
irmãos e participação em atividade física moderada a vigorosa (P<0,05). Adolescentes que possuem 
≥3 irmãos atendem a recomendação de atividade física moderada a vigorosa em maior proporção 
quando comparados aos que possuem <3 irmãos. 

Palavras Chave: Escolares, Recomendação, Atividade física. 

 

Introdução 

A prática de atividade física tem sido amplamente investigada em crianças e adolescentes 
devido à proteção que os indivíduos ativos possuem frente ao acometimento por agravos à saúde, tais 
como riscos cardiovasculares. A quantidade mínima recomendada de atividade física é de 60 minutos 
diários, em intensidade moderada a vigorosa. Diversos são os objetivos para a prática de atividade 
física de adolescentes, como a diversão/lazer, preocupação com o corpo, encontrar com os amigos, 
gostar de competir, ocupar o tempo livre e tornar-se atleta profissional (SOARES et al., 2011). A 
relação entre fatores sociodemográficos e saúde têm sido estudados. Já foi descrito em adolescentes 
Húngaros que a associação entre prática de atividade esportiva é maior nos que possuem irmãos que 
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praticam esportes (KERESZTES et al., 2008). No entanto, ainda são escassas as informações acerca 
da existência de associação entre quantidade de irmãos e prática de atividade física em adolescentes 
brasileiros. Estas informações poderão auxiliar na identificação de indivíduos que possam estar em 
risco de serem inativos devido a este fator. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a 
existência de associação entre a prática de atividade física moderada a vigorosa recomendada e a 
quantidade de irmãos em adolescentes. 

 

Métodos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Estadual de Londrina sob nº 312/2011. A amostra envolveu 78 adolescentes (31 do sexo 
masculino), com 17 (14,81-17,80) anos, matriculados na rede estadual de ensino da cidade de 
Londrina-PR. Todos os participantes responderam a um questionário para estimar a atividade física 
habitual (Baecke et al., 1982) e quantidade de irmãos. O instrumento permite estimar a atividade física 
habitual em três diferentes contextos como a atividade física na escola, atividades esportivas e 
programas de exercícios físicos, lazer ativo e do tempo livre nos 12 meses anteriores a aplicação. Para 
estimar a quantidade de irmãos, foi inserida a seguinte questão aberta: “Quantos irmãos você possui?” 
Para a análise foi considerado o quartil superior da quantidade de irmãos (≥ 3 irmãos) e a 
recomendação de prática de atividade física moderada a vigorosa (60 min/dia). A análise dos dados 
utilizou estatística descritiva, mediana e intervalo interquartil para a idade e frequência absoluta e 
relativa para os resultados da Tabela 1. A associação entre a quantidade de irmãos e participação em 
atividade física moderada a vigorosa foi realizada por meio do teste de Qui-Quadrado, utilizando 
correção de Fischer, considerando significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados da associação entre quantidade de irmãos e participação em atividade física 
moderada a vigorosa em adolescentes são apresentados na Tabela 1. Foi encontrada associação 
significativa (P=0,041), indicando que a proporção de adolescentes que possuem ≥3 irmãos e atendem 
a recomendação de atividade física é superior (85,7%) quando comparado aos que possuem <3 irmãos 
(40,8%). 

 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
1

7
5

 

Tabela 1. Associação entre quantidade de irmãos e participação em atividade física moderada à 
vigorosa em adolescentes (n=78). 

  <3 irmãos 

n (%) 

≥3 irmãos 

n (%) 

P 

AFMV 
Sim 29 (40,8) 6 (85,7) 0,041* 

Não 42 (59,2) 1 (14,3) 

AFMV = Atividade Física moderada à vigorosa; *P<0.05 para o teste de Qui-Quadrado, utilizando 
correção de Fischer. 

 

Os resultados do presente estudo corroboram em parte os relatados previamente, que 
demonstram haver relação significativa entre prática esportiva e possuir irmãos que também praticam 
esportes (KERESZTES et al., 2008). Devido ao crescimento dos centros urbanos, um dos fatores 
associados à baixa prática de atividade física é a periculosidade das ruas (FINDHOLT et al., 2011). 
Possivelmente este seja um fator que explique os resultados encontrados neste estudo, sendo que, 
adolescentes que possuem mais irmãos provavelmente se engajam em atividades físicas nos espaços 
de suas residências ou nas proximidades acompanhados. Além disso, a presença de um irmão 
esportista pode influenciar a adesão a programas esportivos por parte dos outros (KERESZTES et al., 
2008). A aplicação prática do presente estudo se dá pelo fato de que pais que possuem filho único ou 
menos de três filhos devem estimular a prática de atividades físicas de seus filhos. 

 

Conclusão 

Adolescentes que possuem ≥3 irmãos atendem a recomendação de atividade física moderada 
a vigorosa em maior proporção quando comparados aos que possuem <3 irmãos. 
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Ciências da Saúde – Educação Física 

 

Resumo: Dados recentes têm demonstrado um número cada vez maior de jovens com sobrepeso e 
obesidade, fazendo com que o Índice de Massa Corporal (IMC) se eleve. Por conseguinte, os níveis de 
pressão arterial (PA) podem acompanhar esse aumento, expondo indivíduos em idade escolar a riscos 
prematuros à saúde. O objetivo deste estudo, portanto, foi verificar a correlação entre pressão arterial 
média e IMC em escolares de uma instituição pública da cidade de Londrina, Paraná. Participaram do 
estudo 78 escolares de ambos os sexos, 31 rapazes com idade de 16,7 (±1,5) anos e 47 moças 17,1 
(±1,7) anos, IMC 20,8 (±3,7) Kg/m² e PA média 90,43 (±11,2) mmHg. Para análise estatística foi 
utilizada a Correlação de Pearson, uma vez que a distribuição dos dados apresentou normalidade. Os 
resultados indicaram fraca correlação (r=2,6) entre a pressão arterial média e IMC, demonstrando que 
para a amostra estudada os níveis pressóricos e a relação entre peso e estatura parecem apresentar 
valores normais para a saúde.  

Palavras-chave: Escolares, Pressão Arterial, Índice de Massa Corporal. 

 

Introdução 

Atualmente há preocupação com o aumento de peso corporal nas idades jovens e fatores 
associados a este aumento, destacando-se os níveis elevados de pressão arterial, aumento dos lipídios 
plasmáticos, e baixo nível de atividade física, levando ao aumento das doenças crônico-degenerativas 
em idades precoces. 

Inúmeros estudos e institutos têm demonstrado a relação entre o aumento do excesso de peso 
corporal e pressão arterial entre os jovens, o que provoca preocupação entre todos os segmentos da 
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sociedade preocupados com o desenvolvimento saudável da população. Entre pesquisadores não é 
diferente, visto o número de estudos que procuram investigar essas variáveis. Assim, este estudo teve 
por objetivo verificar a correlação entre pressão arterial média e IMC em escolares de uma instituição 
pública da cidade de Londrina, Paraná.  

Este trabalho foi motivado pelo interesse em investigar a seguinte questão: Existe relação entre 
a pressão arterial média e IMC entre os escolares do ensino médio de uma escola da rede pública da 
cidade de Londrina, Paraná? O IMC pode interferir nos valores da pressão arterial média? 

Este trabalho torna-se relevante na medida em que levantamentos regionais podem auxiliar no 
mapeamento e entendimento de fenômenos restritos a uma determinada população, assim como ações 
que podem ser dirigidas a grupos específicos na tentativa de modificar hábitos, caso necessário e 
promover a saúde. 

 

Materiais e Métodos 

Participaram do estudo 78 escolares de ambos os sexos, 31 rapazes com idade de 16,7 (±1,5) 
anos e 47 moças 17,1 (±1,7) anos, IMC 20,8 (±3,7) Kg/m² e PA média 90,43 (±11,2) mmHg. Para 
realização deste estudo foram utilizadas as medidas de peso corporal e estatura para cálculo do IMC 
(peso corporal dividido pela estatura (m) ao quadrado). O peso corporal foi medido por uma balança 
digital marca Plenna, com precisão de 100 g. A estatura foi realizada por estadiômetro de madeira, com 
precisão de 1 mm. Para medida da pressão arterial foi utilizado o aparelho oscilométrico Monitor Omron 
HEM 742, validado para adolescentes por Christofaro et al. (2008), e calculada a pressão arterial média 
(pressão arterial sistólica, mais pressão arterial diastólica, dividido por 2). Para esta medida, os 
escolares deveriam permanecer sentados por 5 minutos e a medida era realizada duas vezes com 
intervalo de 2 minutos. Para análise estatística foi utilizado o Teste de Shapiro-Wilk para verificar a 
normalidade entre os dados, seguido da correlação de Pearson. O nível de significância adotado foi de 
P<0,05, e o pacote estatístico utilizado foi o SPSS 17.0.  

 

Resultados e Discussão  

A correlação entre PA média e IMC apresentou correlação de r=2,6, demonstrando fraca 
correlação entre as variáveis investigadas, não sendo observada diferença estatística (P=0,951), 
conforme descrito na Tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1 – Correlação entre a PA média e IMC em escolares do Ensino Médio da rede pública de 

Londrina, Paraná. (n=78) 

PA média PA Média (mmHg)    x IMC (Kg/m²)       P 

( r ) Correlação de Pearson 2,6     0,957  

*P<0,05 

 

Dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (VIGITEL, 2011) indicam que na população acima dos 18 anos de idade, o excesso de peso 
já atinge 45% entre as mulheres e 52% entre os homens.  

Na população escolar entre 10 e 19 anos de idade, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2009) indicam evolução no excesso de peso corporal para essa faixa etária, com 
valores de 3,7% em 1974, atingindo 21,7% em 2009 entre os rapazes, e para as moças a proporção 
era de 7,6% em 1974, saltando para 19,4% em 2009.   

No presente estudo, o IMC foi de 20,8 Kg/m² sendo os escolares classificados na proporção de 
peso corporal para estatura como normal, segundo Cole et al. (2000). A pressão arterial média foi de 
90,4 mmHg, também indicando normalidade, segundo o Task Report on High Blood Pressure 
Education Program (1996). Com os resultados tanto de IMC como PA média apresentando valores de 
classificação normal para a amostra estudada, a correlação mostrou-se fraca (r=2,6).  

 

Estudos de Silva (2005), Souza et al. (2010), Landim; Silva (2009), Silva et al. (2008),  
apresentaram valores elevados de pressão arterial ou de IMC. Outros estudos tem encontrado 
correlações mais altas (Feron; Lopes 2011; Souza et al., 2010). Mesmo com o aumento de peso 
corporal entre jovens na população brasileira e também no mundo todo, tal evento não ocorreu na 
amostra estudada, o que pode ter contribuído para os valores normais observados na PA média.    

 

Conclusões 

Os resultados indicaram fraca correlação entre pressão arterial média e IMC entre os escolares 
investigados, sugerindo que valores normais de IMC se apresentam como fator protetor para a 
hipertensão arterial. 
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Saúde – Educação Física 

 

Resumo: A condição cardiorrespiratória é um componente da aptidão física relacionado à saúde por 
estar diretamente relacionada com a proteção para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
Outro fator de risco à saúde é o tempo despendido em comportamento sedentário, sendo que o uso de 
equipamentos eletrônicos vem se configurando como o principal entre os adolescentes. Deste modo, o 
objetivo do presente estudo foi verificar a existência de associação entre a condição cardiorrespiratória 
e o tempo despendido em comportamento sedentário entre os adolescentes da rede pública de ensino 
de Londrina, Estado do Paraná. Essa pesquisa avaliou 67 estudantes, sendo 27 meninos (16,83±1,53 
anos) e 40 meninas (16,60±1,62 anos). Para avaliação do tempo despendido em comportamento 
sedentário foi utilizada a somatória, em horas, do tempo de uso de aparelhos eletrônicos segundo o 
questionário Physical Activity Questionnaire for Old Children (PAQ-C). Para avaliação da condição 
cardiorrespiratória foi utilizada o Teste de 20m de ''Vai e vem'' e o pacote estatístico SPSS 17.0, 
adotando nível de significância de P<0,05. Não houve associação entre a condição cardiorrespiratória e 
o tempo despendido em comportamento sedentário. Entretanto, observou-se alta prevalência de 
indivíduos classificados em comportamento sedentários elevado. 

Palavras-chave: Comportamento sedentário, Aptidão aeróbia, Adolescentes. 

 

Introdução  

A condição cardiorrespiratória é um componente da aptidão física relacionada à saúde. Esta 
capacidade se encontra bem estabelecida na literatura como fator de proteção para doenças arteriais 
coronarianas em adolescentes (RODRIGUES et al., 2007). Stabelini Neto et al. (2008) encontraram 
associação entre a baixa aptidão cardiorrespiratória e marcadores bioquímicos relacionados à 
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dislipidemia entre meninos adolescentes. Além disso, parece haver linearidade negativa na condição 
cardiorrespiratória ao passar dos anos.  

Outro fator de risco para a saúde dos adolescentes é o acúmulo do tempo despendido em 
comportamento sedentário, visto que este é caracterizado por um dispêndio energético próximo aos 
níveis de repouso. O uso de equipamentos eletrônicos, em especial os providos de tela (televisão, 
videogame, computadores), vem caracterizando os principais comportamentos sedentários entre os 
adolescentes (NORMAN et al., 2005). Pesquisas indicam fortes evidências de que a exposição 
excessiva à esses tipos de equipamentos eletrônicos entre adolescentes pode trazer prejuízos à saúde 
(MUNIZ et al., 2012). Koster et al. (2012) sugerem que o comportamento sedentário é um fator de risco 
para mortalidade, independente dos níveis de atividade física moderado a vigorosa. Desta forma, 
entender a relação entre comportamento sedentário e a condição cardiorrespiratória é de suma 
importância para medidas de intervenção preventiva. 

 

Materiais e Métodos  

Esta pesquisa é de cunho transversal, utilizando metodologia correlacional. Para tanto, foram 
avaliados 67 estudantes, sendo 27 (40,3%) meninos com idade média de 16,83±1,53 anos e 40 
(59,7%) meninas com idade de 16,70±1,62 anos da rede pública de ensino de Londrina-PR. Para 
avaliação do tempo despendido em comportamento sedentário foi utilizada a somatória, em horas, do 
tempo de uso de televisão, vídeo game e computador por dia, segundo o Questionário Physical Activity 
Questionnaire for Old Children (PAQ-C). Ainda, os escores foram dicotomizados em “Adequado” 
(≤2h/dia) e “Elevado” (>2h/dia). 

Para avaliação da condição cardiorrespiratória foi utilizado o Teste de 20 metros “Vai e Vem”. 
Utilizou-se a equação de Mahar et al. (2011) para estimar a capacidade aeróbia. Os indivíduos foram 
classificados em “Atende” e “Não Atende”, segundo critério de saúde do FITNESSGRAM (WELK et al., 
2011). 

A análise dos dados utilizou o Teste Chi-Quadrado (x²) de contingência 2x2 para verificar a 
existência de associação entre as variáveis. Foi adotado o nível de significância de P<0,05. Os dados 
foram analisados no programa SPSS versão 17.0. 
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Resultados e Discussão  

A Tabela 1 apresenta as prevalências e o nível de significância do teste de x². 

 

Tabela 1. Associação entre Comportamento Sedentário e Aptidão Cardiorrespiratória (n=67). 

Aptidão 
Cardiorrespiratória 

Comportamento Sedentário   

Adequado Elevado p 

Atende 10,00% 90,00% 
0,084 

Não Atende 25,90% 74,10% 

*p<0,05 

 

Não houve associação entre a condição cardiorrespiratória e o tempo despendido em 
comportamento sedentário. Tal fato pode estar relacionado ao tamanho da amostra (n=67). Ainda, a 
prevalência de atendimento ao critério de saúde para a aptidão cardiorrespiratória foi de 59,7%, valor 
discrepante da literatura, que pode ter influenciado os resultados. Entretanto, observa-se alta 
prevalência de indivíduos classificados no grupo de comportamento sedentário elevado. Fato esse 
preocupante, visto que a quantidade de tempo despendida nesse tipo de atividade, independentemente 
do nível de atividade física, encontra-se relacionada a prejuízos na saúde e risco aumentado no 
desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. 

 

Conclusão  

 Embora a prevalência de indivíduos com alto comportamento sedentário seja preocupante, 
esse fator não demonstrou estar associado à condição cardiorrespiratória na amostra investigada neste 
estudo. Futuras investigações devem ser feitas envolvendo um número maior de participantes de 
ambos os sexos, de diferentes condições socioeconômicas, em outras faixas etárias e regiões de 
Londrina, com o intuito de corroborar esses resultados. 
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Ciências da Saúde – Educação Física 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar se há associação entre a prática de atividade física 
habitual e nível socioeconômico em adolescentes, por sexo. Participaram do estudo 1053 
adolescentes, sendo 449 rapazes com média de idade de 13,0 anos e, 604 moças com média de idade 
de 12,8 anos. A atividade física habitual, bem como o nível socioeconômico foram verificados por 
questionários. Os resultados demonstraram altas prevalências de adolescentes insuficientemente 
ativos, em ambos os sexos. Mas, não houve diferença na prática de atividade física habitual entre os 
adolescentes de alto e baixo nível socioeconômico, para ambos os sexos (P > 0,05). Conclui-se que, a 
classificação do nível socioeconômico em alto ou baixo não foi associado com a prática de atividade 
física habitual em adolescentes de ambos os sexos. 

Palavras Chave: Escolares, Atividade física, Nível socioeconômico. 

 

Introdução 

Atualmente, alguns comportamentos de risco na infância e adolescência, como o baixo nível de 
atividade física, comportamento sedentário, alimentação inadequada, consumo de álcool e tabaco 

(DANAEI et al.,2009), têm recebido atenção da comunidade científica e dos órgãos governamentais 
atrelados à saúde (BRASIL, 2009), no sentido de identificar e diagnosticar precocemente grupos 
populacionais mais vulneráveis à exposição, fomentando assim intervenções já nesta fase da vida. 
Dentre os principais comportamentos relacionados à saúde, destaca-se a atividade física. 

Apesar dos seus benefícios estarem claros na idade adulta (BLAIR; MORRIS, 2009) e 
mostrarem associação com alguns fatores de risco na infância (STABELINI NETO et al., 2011), os 
determinantes da atividade física ainda precisam ser mais bem elucidados em crianças e adolescentes, 
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sendo o nível socioeconômico um dos possíveis determinantes deste comportamento. Dessa forma, o 
objetivo do presente estudo foi verificar se há associação entre a prática de atividade física habitual e 
nível socioeconômico em adolescentes, por sexo. 

 

Métodos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 
Universidade Estadual de Londrina sob nº 238/2010. Participaram do estudo 1053 adolescentes, sendo 
449 rapazes com média de idade de 13,0 anos; massa corporal média de 48,9 kg; estatura média de 
156,4 cm e, 604 moças com média de idade de 12,8 anos; massa corporal média de 47,8 kg e estatura 
média de 154,3 cm. Para verificação do nível de atividade física habitual foi utilizado o questionário 
proposto por Baecke et al. (1982). Foi considerado ativo o adolescente que realizava no mínimo 240 
minutos de atividade física de intensidade moderada à vigorosa por semana, pelo menos nos últimos 
quatro meses. Aqueles que não alcançaram estes valores foram considerados insuficientemente ativos. 

O nível econômico foi estimado de acordo com o instrumento da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisas (ABEP, 2000), a partir de informações sobre a quantidade de determinados itens que o 
sujeito possui na casa e a escolaridade do chefe da família. Este instrumento permite a categorização 
quanto às classes A1, A2, B1, B2, C, D e E, e para o presente estudo foi adotado como alto nível 
socioeconômico as classes A1, A2, B1, B2 e baixo nível socioeconômico as classes C, D e E. 

A análise estatística foi realizada por meio da análise descritiva, média para idade, massa corporal e 
estatura e frequência absoluta e relativa para os resultados da Tabela 1. A associação entre a atividade 
física habitual e o nível socioeconômico foi realizada por meio do teste de Qui-quadrado, considerando 
significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados da associação entre atividade física habitual e nível socioeconômico nos 
adolescentes por sexo são apresentados na Tabela 1. Foram encontradas altas frequências de 
adolescentes classificados como insuficientemente ativos, tanto em rapazes quanto moças, 
independente do nível socioeconômico. Não houve diferença na prática de atividade física habitual 
entre os adolescentes de alto e baixo nível socioeconômico, para ambos os sexos (P > 0,05). 
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Tabela 1. Associação entre atividade física habitual e nível socioeconômico em adolescentes, por sexo. 
Valores apresentados em % (n). 

                                              Rapazes (n=449) Moças (n=604) 

 Alto NSE Baixo NSE Alto NSE Baixo NSE 

Ativo 29,3 (46) 28,4 (83) 9,5 (18) 13,0 (54) 

Insuficientemente ativo 70,7 (111) 71,6 (209) 90,5 (172) 87,0 (360) 

Total 100 (157) 100 (292) 100 (190) 100 (414) 

 P = 0,845 P = 0,209 

NSE = Nível socioeconômico. 

 

Os resultados do presente estudo foram semelhantes aos encontrados por Guedes et al. 
(2001), no qual também verificaram altas frequências de adolescentes insuficientemente ativos, em 
ambos os sexos. No entanto, o estudo citado (GUEDES et al., 2001) verificou associação entre 
atividade física habitual e nível socioeconômico para os rapazes, com maior quantidade de 
adolescentes que praticam atividade física de intensidade moderada à vigorosa nas classes 
socioeconômicas mais favorecidas, o que não foi verificado para as moças. Apesar do NSE não estar 
associado com atividade física habitual, observa-se alta frequência de jovens classificados como 
insuficientemente ativo em ambos os sexos, fato preocupante uma vez que esse comportamento tende 
a permanecer na idade adulta e apresenta relação com fatores de risco a saúde (FERNANDES et al., 
2009).  

 

Conclusão 

A classificação do nível socioeconômico em alto ou baixo não foi associado com a prática de 
atividade física habitual em adolescentes de ambos os sexos. 
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Engenharia Química – Química Tecnológica 

 
Resumo: A perda de água e o ganho de açúcar foram modelados durante o processo de desidratação 
osmótica de pedaços de pera. A transferência de soluto para a fruta e de água para a solução, foi 
modelada com base na 2ª Lei generalizada de Fick para difusão simultânea e resolvida por meio do 
método de elementos finitos utilizando o software COMSOL Multiphysics 3.2. Os coeficientes de 
difusão principais e cruzados, a relação entre o coeficiente de transferência de massa e o número de 
Biot foram determinados na simulação com a aplicação do método de otimização simplex por meio da 
minimização dos erros percentuais. O valor dos erros entre os dados experimentais e simulados foi de 
2,34 % para a sacarose e 1,15 % para a água e a simulação indicou que a resistência externa pode ser 
desprezada no fenômeno de transferência de massa estudado. O resultado da simulação apresentou 
bom ajuste dos coeficientes de difusão aos valores experimentais validando a capacidade preditiva do 
modelo empregado. O sistema desenvolvido para simular a difusão da água e do soluto permitirá o 
controle e a modulação do conteúdo de açúcar nos pedaços de pera.  
Palavras-chave: Pera, Desidratação osmótica, Otimização.  

 

Introdução 

O Brasil é um grande produtor de frutas, que são produtos altamente perecíveis, o que 
ocasiona perdas pós-colheita elevadas, principalmente quando não se conta com um sistema de 
transporte, embalagem e armazenamento adequados. Uma das principais causas da deterioração de 
alimentos frescos e também conservados é a quantidade de água livre presente nos mesmos. 

A desidratação como método de processamento de alimentos é uma alternativa para 
disponibilizá-los por um período mais longo de tempo, agregar valor ao produto e atingir outro tipo de 
mercado consumidor (MANNHEIM et al.,1994). A desidratação osmótica é uma técnica bastante útil na 
conservação de frutas e vegetais, submetendo o alimento sólido, inteiro ou em pedaços à soluções 
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aquosas (sais ou açúcares) de alta pressão osmótica para promover a remoção da água livre presente 
no alimento (TORREGGIANI, 1993). 

Vários estudos de difusão em alimentos, utilizando as leis de Fick para sistemas binários e 
ternários, vêm sendo desenvolvidos como na desidratação osmótica de pedaços de carne, de tecidos 
biológicos de plantas, de abóboras, de tomates, de abacaxis e de cubos de melão (DIXON & JEN, 
1977; TELES et al., 2006; BORSATO et al., 2009). A transferência de solutos a partir de sólidos 
alimentares para um fluído adjacente ou para fluídos no interior do próprio sólido depende da difusão 
desses solutos através dos alimentos (SCHWARTZBERG & CHAO, 1982). Esta é a maior dificuldade 
para representar, por modelos simples, mudanças de concentração nos alimentos em processos de 
transferência de massa, devido à variedade de componentes individuais. 

Entretanto, com a disponibilidade dos computadores, e mais recentemente com processadores 
vetoriais de alta velocidade, os pesquisadores e projetistas tem a oportunidade de simular um processo 
na sua forma mais próxima da realidade. O conjunto de técnicas numéricas atualmente empregado é o 
de elementos finitos (MEF). As principais vantagens do método de elementos finitos são que a variação 
espacial das propriedades materiais pode ser manipulada com relativa facilidade, regiões irregulares 
podem ser modeladas com grande precisão, o método é o mais indicado para problemas não lineares, 
as dimensões dos elementos podem ser facilmente alteradas, a interpolação espacial é muito mais 
realista e os problemas com as mais diversas condições de contorno podem ser facilmente trabalhados 
(PURI & ANANTHESWARAN, 1993). E para auxiliar na modelagem dos processos de difusão têm sido 
aplicados métodos de otimização, que é um processo de ajuste para os fatores que os influenciam na 
tentativa de produzir o melhor resultado (resposta). 

No decorrer dos anos, vários métodos de otimização foram desenvolvidos, entre eles o 
Simplex. Este método consiste em deslocar uma figura regular sobre uma superfície de modo a evitar 
regiões de resposta não satisfatórias. O método como procedimento recorrente, tende a levar o simplex 
a um valor ótimo pela reflexão de pontos específicos. Nas vizinhanças do ótimo, o simplex pode 
apresentar contração com o objetivo de determinar uma posição mais precisa (BEVERIDGE & 
SCHECHTER, 1970). O método simplex é de fácil implantação nos processos automatizados. Sua 
aplicação é relativamente fácil, rápida, e permite com uma boa margem de segurança, localizar a 
região ótima, apesar de não oferecer informações claras com respeito ao comportamento das variáveis 
(EIRAS & ANDRADE, 1996). 

O objetivo deste trabalho foi determinar os coeficientes de difusão e o número de Biot, usando 
a desidratação osmótica de pedaços de pera como modelo experimental, simulando o processo por 
meio do método de elementos finitos acoplado a otimização simplex. 

 

Materiais e métodos  

Preparo das amostras e da solução osmótica: Foram utilizadas peras nacionais (Pyrus 
communis L.) adquiridas na cidade de Londrina - PR. As peras foram cortadas em fatias na região onde 
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o diâmetro não variasse de maneira considerável, de modo a se obter pedaços com maior semelhança 
possível. O centro e a casca da fatia foram retirados e, posteriormente, para melhor aproveitamento, os 
elementos foram cortados na forma de tronco de pirâmide de base retangular, com volume médio 4,73 
cm³.  A solução osmótica foi preparada com uma concentração de 60 ºBrix de sacarose comercial. A 
proporção fruta:solução foi de 1:25, a fim de se garantir que a concentração da solução osmótica 
permaneça constante ao longo do processo. 

Amostragem: As amostras foram coletadas em intervalos compreendidos nas 46 horas de experimento. 
Foram medidas as dimensões das amostras e a massa, e então analisadas quanto ao teor de umidade 
(método da estufa a 100°C) e de sólidos solúveis (refratômetro de Abbe tipo WYA modelo 2WA-J). 

Programação computacional: Para simulação do processo de desidratação osmótica foi utilizado o 
software COMSOL Multiphysics 3.2.  

 

Resultados e Discussão 

Os valores correspondentes ao teor de umidade e de sólidos dissolvidos (Brix) dos pedaços de 
pera, antes de iniciar o processo de desidratação osmótica foram, respectivamente, de 87,75% e 
12,25%. 

A proporção de 1:25 (fruta:solução) foi utilizada com o intuito de manter constante a 
concentração de açúcares da solução durante todo o processo de difusão. Com a malha tetraédrica 
fornecida pelo programa computacional, e através do esquema de discretização temporal foi obtida a 
estimativa dos coeficientes de difusão. 

O método simplex supermodificado otimizou os 4 coeficientes de difusão (D11, D12, D22, D21) 

além da relação  hm /λm . O algoritmo de otimização propôs combinações entre as variáveis que foram 
utilizadas pelo software através do MEF. Os dados resultantes da simulação foram comparados às 
concentrações obtidas experimentalmente, mediante teste estatístico de erro percentual. O conjunto 
que apresentou o maior erro foi substituído por um novo conjunto de valores gerados pelo simplex.  O 
método iterativo foi mantido até que o menor erro fosse alcançado e os valores sugeridos para os 

coeficientes, principais e cruzados, e hm /λm se mantivessem estáveis. 
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Tabela 1 – Número de Biot e coeficientes de difusão (m2/s) ajustados para o processo de desidratação 
osmótica de pedaços de pera. 

 

 Sacarose Água 

Coeficientes principais 7,64x10-11 (D11) 7,49x10-11 (D22) 

Coeficientes cruzados 2,33x10-11 (D12) 2,12x10-11 (D21) 

Erros 2,34% 1,15% 

hm /λm (m-1) 13457,5 

Número de Biot 85,25 

 

O valor otimizado para o número de Biot está em torno de 85, o que nos permite afirmar que o 
processo é limitado pela transferência interna de massa (SCHWARTZERG & CHAO, 1982).  

A Figura 1 mostra o perfil de difusão da sacarose e da água, ao longo do tempo, dos valores 
das concentrações obtidos experimentalmente e dos obtidos por meio da aplicação do programa 
COMSOL Multiphysics 3.2.  

Figura 1. Perfil de distribuição das concentrações de sacarose e água durante a desidratação 
osmótica, as linhas indicam os valores simulados e os pontos representam os valores experimentais. 
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Conclusões 

O método de otimização simplex mostrou ser uma ferramenta eficaz na busca dos principais 
parâmetros envolvidos no processo de difusão durante a desidratação osmótica de pedaços de pera. 
Com a aplicação do método dos elementos finitos foi possível simular a desidratação osmótica de pera 
e os dados obtidos mostraram-se coerentes e convergentes com os resultados experimentais, 
validando a aplicação do método numérico para a desidratação osmótica. 

O método de elementos finitos pode ser adaptado para o cálculo da concentração média do 
soluto e água na pera, permitindo a estimativa da concentração de equilíbrio dos mesmos, informação 
importante para a modulação do tempo de desidratação e, possível melhoria na produtividade e maior 
controle da qualidade do processo. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS DESTILARIAS DE ÁLCOOL DE ACORDO COM OS 
PARÂMETROS DE CONFORMIDADE ESTABELECIDOS PELA ANP 
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Química - Química Analítica 

 

 

Resumo: Amostras de álcool hidratado, comercializadas na região de Londrina-PR, foram submetidas 
ao ensaio de teor alcoólico, massa específica a 20 °C, pH e condutividade elétrica e, os valores 
tabulados foram apresentados à rede neural do tipo mapas auto-organizáveis para classificação de 
acordo com a destilaria de origem. Estes parâmetros foram utilizados porque eles servem para 
diferenciar os processamentos utilizados na obtenção do álcool hidratado pelas diferentes destilarias. A 
aplicação da rede neural artificial usando uma topologia 3 x 7 permitiu a caracterização das amostras e, 
com isso, identificar as destilarias de acordo com o álcool etílico produzido e as relações entre elas. 

Palavras-chave: Álcool etílico hidratado, Análise de conformidade, Redes neurais artificiais. 

 

Introdução 

O Brasil, pela sua imensa extensão territorial, associada a diversificação climática e pela 
tecnologia desenvolvida na década de 70 com o Programa Nacional do Álcool – PROALCOOL, para 
abastecer com etanol, de forma extensiva, veículos movidos normalmente a gasolina, é um dos países 
mais avançados, do ponto de vista tecnológico, na produção e no uso do etanol como combustível 
posicionando-se atualmente, no cenário internacional. 

Como o maior produtor e exportador mundial de açúcar de cana e o maior produtor e 
consumidor de álcool sendo também o único país a introduzir, em larga escala, o álcool como 
combustível alternativo ao petróleo (SILVA et al., 2008). 

O etanol desperta de modo crescente a atenção de pesquisadores, empresas e governos. Isso 
decorre das pressões de preços e perspectivas de esgotamento das fontes não renováveis de 
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combustíveis fósseis, assim como de preocupações de natureza ambiental, relacionadas à emissão de 
substâncias que comprometem o meio ambiente (BASTOS, 2007). 

A produção de álcool no Brasil se faz quase que exclusivamente da fermentação do mosto, 
constituído por caldo de cana ou melaço, ou ainda, por uma mistura destes dois componentes (SILVA 
et al. 2008). 

O etanol obtido do caldo de cana-de-açúcar (etanol de primeira geração) é, até o momento, o 
único combustível com capacidade de atender à crescente demanda mundial por energia renovável de 
baixo custo e de baixo poder poluente. Deve-se considerar que as emissões gasosas com a queima do 
etanol são da ordem de 60% menores se comparadas às emissões da queima da gasolina, sendo 
ainda que o do CO2 emitido é reabsorvido pela própria cana (FELIPE, 2010). 

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Alagoas e Pernambuco são os maiores produtores de cana-de-açúcar do Brasil. 

A Resolução nº 7 de 14.4.2011 e o Regulamento técnico da ANP nº 03/2011 de 10 de fevereiro 
de 2011 estabelece os parâmetros de especificação para álcool etílico hidratado combustível 
comercializados no Brasil. 

 Com base nos limites estabelecidos pela Resolução nº 7 de 14.4.2011 e o Regulamento 
técnico da ANP nº 03/2011 foi testada a aplicação de redes artificiais do tipo mapas auto-organizáveis 
para a classificação de amostras de álcool etílico hidratado combustível e, com base nas respostas da 
rede, identificar a destilaria de origem. 

 

Materiais e métodos 

Amostras de álcool: Foram utilizadas 218 amostras de álcool hidratado, comercializadas na região de 
Londrina-PR e produzidas em sete destilarias sendo três do estado do Paraná, três de São Paulo e 
uma do Mato Grosso do Sul. 

Massa específica e Teor alcoólico: A determinação da massa específica e do teor alcoólico do álcool 
etílico hidratado combustível foi realizada pelo método do densimetro. 

pH: A determinação do pH do álcool etílico hidratado combustível foi realizada com pHmetro DM-20, 
Digimed. 

Condutividade elétrica: A determinação da condutividade elétrica do álcool etílico hidratado combustível 
foi realizada com o condutivimetro DM-31, Digimed 

Redes Neurais Artificiais: Foi utilizado o módulo de redes neurais artificiais do software Statistica 9.1. A 
ordem de entrada dos parâmetros na rede foram os valores da massa específica, teor alcoólico, pH e 
condutividade elétrica. Foi utilizada uma rede do tipo mapa auto-organizável. 
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Resultados e Discussão 

A legislação vigente no Brasil, especificada na Resolução nº 7 de 14.4.2011 e no regulamento 
técnico da ANP nº 03/2011, estabelece os parâmetros de conformidade para o álcool etílico hidratado 
combustível sendo para a massa específica de 807,6 a 811 kg m-3, teor alcoólico de 92,5 a 94,7 ºINPM, 

pH de 6,0 a 8,0 e condutividade elétrica que deve ser igual ou inferior a 350 µS m-1. 

A Figura 1 mostra os valores obtidos para a massa específica (kg m-3), teor alcoólico (INPN), 

pH e condutividade elétrica (µS m-1), das 281 amostras analisadas, separadas por destilaria de origem. 
As linhas indicam os limites dos parâmetros de conformidade de acordo com a legislação vigente no 
Brasil. A análise dos resultados, levando-se em consideração as normas estabelecidas pela Resolução 
nº 7, mostrou que algumas amostras estavam em desacordo com relação ao pH, massa específica e 
teor de álcool etílico. 

Figura 1 - Valores obtidos da massa específica (a), teor alcoólico (b), pH (c) e condutividade elétrica (d) 
das amostras de álcool etílico hidratado combustível de diferentes destilarias. 
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 A rede SOM, do módulo automático de redes neurais do STATISTICA 9.0, foi alimentada com os 

parâmetros, massa específica (kg m-3), teor alcoólico (ºINPM), pH e condutividade elétrica (µS m-1) das 
218 amostras de álcool etílico hidratado combustível analisadas no Laboratório de Pesquisa e Análise 
de Combustíveis da Universidade Estadual de Londrina-PR. As 7 destilarias foram aleatoriamente 
identificadas com as letras A(19), B(15), C(46), D(30), E(70), F(14) e G(24) onde o número entre 
parênteses indica o número de amostras utilizadas de cada destilaria. As amostras analisadas foram de 
3 usinas do Paraná, 3 de São Paulo e 1 do Mato Grosso do Sul. 

 As especificações estabelecidas pela ANP não foram utilizadas para fim de treinamento da rede, 
isto é, não foram informadas para a rede utilizada. Utilizou-se uma grade bidimensional, com topologia 
3 x 7.  

A Figura 2 mostra o mapa de duas das 10 repetições do treinamento, teste e validação, 
utilizando uma reamostragem igual a 4000 com a mesma topologia. Cada quadrado representa um 
neurônio onde as letras representam as destilarias e os algarismos o número de amostras utilizadas 
pela rede. O neurônio com o maior valor da função discriminante, declarado vencedor da competição e 
que determina a localização espacial central de uma função está centrado no ponto (1,5) figura 2a e no 
ponto (1,3) figura 2b dentro da grade bidimensional 3 x 7 utilizada. 

 

Figura 2 - Mapas topológicos de duas repetições para o treinamento, teste e validação da rede 
utilizada. 

 

 

 As duas topologias apresentadas foram as únicas obtidas nas 10 repetições e, apesar de 
diferentes, apresentam a mesma relação de vizinhança. Observa-se uma inversão no centro do mapa e 
outra nas extremidades onde a destilaria E, que ocupa a sétima coluna passa para a primeira e, a 
destilaria C passa da primeira para a coluna 7. 
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 Nos mapas, podemos observar que as usinas E e F produzem álcool com parâmetros de 
qualidade diferentes apesar de estarem localizadas na mesma cidade. O mesmo acontece com as 
usinas C e E que são do mesmo estado e de cidades diferentes. As destilarias representadas pelas 
letras B, F e A, no centro do mapa, apresentam características semelhantes. As usinas D e G também 
apresentam uma relação de vizinhança, porém não tão próximas quanto as destilarias F e A. 

  

Conclusões 

 Por meio dos parâmetros de conformidade estabelecidos pela ANP e a aplicação das redes 
neurais artificiais foi possível identificar as amostras de álcool de acordo com a destilaria de origem. 
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Engenharia Nuclear - Instrumentação para medida e controle de radiação 

 

Resumo: Neste trabalho é descrito em linhas gerais o princípio de funcionamento da técnica de 
fluorescência de raios-X por dispersão em energia (ED-XRF), que possui como base a medida dos 
raios-X característicos emitidos pelos elementos químicos após a ionização das camadas mais 
internas, e a possibilidade do uso de um sistema portátil para a caracterização de cosméticos, quanto à 
presença de elementos inorgânicos em sua composição. São apresentados os espectros de energia de 
uma amostra de batom e outra de gloss tendo sido possível identificar a presença dos elementos 
potássio (K), titânio (Ti), manganês (Mn), ferro (Fe), zinco (Zn) e bromo (Br) e observar a variação na 
intensidades dos picos. 

Palavras-chave: Cosméticos infantis, EDXRF, Fluorescência de raios X.  

 

Introdução 

A técnica de fluorescência de raios X por dispersão em energia (EDXRF – energy dispersive X-
ray fluorescence) permite a identificação e quantificação de elementos químicos, que estão presentes 
em uma amostra, com número atômico igual ou superior a 13, a partir dos raios X característicos que 
são emitidos pelos mesmos (NASCIMENTO FILHO,1999). A técnica consiste em induzir os 
elementos químicos a emitirem raios X característicos, fazendo incidir sobre a amostra um feixe de 
raios X proveniente de um tubo de raios X ou de fontes radioativas adequadas,que irão provocar a 
ionização das camadas mais internas dos átomos, fazendo com que os elétrons das camadas 
superiores venham ocupar a vacância deixada, e neste processo há a emissão de raios-X 
característicos daquele átomo. A Figura 1 mostra um diagrama do processo. 
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Figura 1 – Diagrama esquemático do processo de fluorescência de raios-X. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PARREIRA (2007). 

 

O resultado é a obtenção do espectro de energias, pelo software de aquisição, onde temos um 
gráfico mostrando os picos correspondentes às diferentes energias. A quantidade de fótons com uma 
determinada energia é registrada no eixo y e a respectiva energia no eixo x. A partir das energias dos 
raios-X característicos, identificam-se os elementos químicos, e a partir da quantidade de raios X 
medido (correspondente às áreas dos picos) é possível determinar a concentração dos mesmos. As 
principais características desta técnica é que ela permite uma medida multielementar, simultânea e não 
destrutiva, e na maioria das vezes não requer um preparo prévio da amostra, podendo ser utilizada in 
natura. Dessa forma, com a utilização de um sistema portátil de EDXRF, do Laboratório de Física 
Nuclear Aplicada do Departamento de Física/CCE da UEL, pretende-se mostrar a viabilidade desta 
técnica na identificação e quantificação dos elementos inorgânicos presentes em amostras de 
cosméticos. 

 

Materiais e métodos 

O sistema portátil de fluorescência de raios-X utilizado neste trabalho é composto por um mini-
tubo de raios X com anodo de prata, 0,7 mm spot size, Moxtek FTC100 e filtro de Ag (50 m); gerador 
de alta tensão para o mini-tubo de raios X, FTC100, tensão máxima 40 kV e 100 A, Moxtek Inc.; 
Detector de Si-Pin, XR-100CR, resolução de 223 eV para a linha de 5,9 keV, Amptek; gerador de alta 
tensão e amplificador integrado para o detector de Si-PIN, PX2T/Cr, Amptek; analisador multicanal 
modelo MCA 8000A, Amptek; notebook para a aquisição dos espectros.  

A Figura 2 mostra fotos do sistema. 
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Figura 2 – Fotos panorâmica (A) e detalhe (B), do sistema portátil de EDXRF, mostrando o sistema (S), 
a eletrônica padrão (E), micro de aquisição (PC), suporte para colocação de amostras (Sp), mini tubo 

de raios-X (T) e mini detector de raios-X (D). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Este trabalho. 

 

Para a utilização do sistema, primeiro é feito a calibração do mesmo em energia. A calibração 
consiste em medir uma placa de ferro (que emite raios-X de 6,40 e 7,06 keV), em seguida outra de 
zinco (que emite raios-X de 8,63 e 9,57 keV), para a obtenção do espectro de calibração. Dessa forma, 
são fornecidos ao software de aquisição os valores das posições dos picos no eixo x e as energias 
correspondentes. Após a calibração ter sido feita, o sistema está pronto para ser utilizado para as 
medidas das amostras. 

 

Resultados e Discussão 

O sistema foi utilizado para a análise de cosméticos infantis, que faz parte de um trabalho de 
Dissertação. As Figuras 3a e 3b mostram espectros sobrepostos de amostras de gloss (verde) e batom 
(maravilha). 

  

S 

E 
PC 

(A) 

T 

D 

(B) 
(Sp) 
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Figura 3 – (A) Espectro sobreposto de duas amostras de cosméticos: cor maravilha – espectro de uma 
amostra de batom e verde – espectro de uma amostra de gloss. (B) mesmo espectro com alteração do 

fundo de escala para visualizar melhor os picos menos intensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Este trabalho. 

 

 Foi possível identificar os elementos potássio (K), energia de 3,31 keV; titânio (Ti), energia de 
4,51 keV; manganês (Mn), energia de 5,89 keV; ferro (Fe), energia de 6,40 keV e zinco (Zn), energia de 
8,63 keV para a amostra de batom (espectro maravilha). Os mesmos elementos também aparecem, 
com exceção do zinco, para a amostra de gloss (espectro verde) além do elemento bromo (Br), com 
energia de 11,91 keV. 

A 

B 
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 Uma investigação qualitativa sugere uma maior concentração de ferro e de potássio na 
amostra de batom, uma vez que estes elementos mostram uma maior intensidade para estes picos na 
mostra de batom em relação ao gloss, por outro lado há a presença do elemento bromo na amostra de 
gloss, o que não ocorre com o batom. 

 

Conclusões 

Foi possível verificar a viabilidade da técnica de EDXRF portátil para a análise multielementar, 
simultânea e não destrutiva de amostras de batom e gloss, podendo identificar os elementos 
inorgânicos K, Ti, Mn, Fe, Zn e Br. Com um procedimento adequado é possível quantificar esses 
elementos e verificar se estão dentro dos limites permitidos pela legislação. 
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Engenharia Nuclear – Instrumentação para medida e controle de radiação 

 

Resumo: O consumo de cosméticos no Brasil é muito grande, principalmente entre as crianças e os 
adolescentes. Os pais para agradarem suas filhas, sobrinhas e amiguinhas de suas crianças compram 
esses produtos sem se importarem com a qualidade e origem. A metodologia empregada para analisar 
essas amostras foi a fluorescência de raios X, utilizando-se de uma técnica multielementar que fornece 
informação simultânea dos elementos inorgânicos constituintes a partir do alumínio (Z=13). O sistema 
utilizado neste trabalho é composto por um mini-tubo de raios X com anodo de prata, 0,7 mm spot size, 
Moxtek e filtro de Ag (50 m); gerador de alta tensão para o mini-tubo de raios X, tensão máxima 40 kV 
e 100 A, Moxtek Inc.; detector de Si-Pin, resolução de 223 eV para a linha de 5,9 keV, Amptek; 
gerador de alta tensão e amplificador integrado para o detector de Si-PIN, Amptek; analisador 
multicanal Amptek e notebook para a aquisição dos espectros. Analisou-se amostra de batom de um 
estojo de maquiagem, adquirido no mercado informal e importado.  Verificou-se a presença dos 
elementos Cl, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn e Br. A presença deste último elemento merece maior atenção e 
será investigada. 

Palavras-chave: Cosméticos infantis, Fluorescência de raios X, Elementos inorgânicos.  

 

Introdução  

O Brasil encontra-se como sendo um três dos maiores consumidores mundiais de cosméticos 
do mundo atrás dos Estados Unidos e Japão e o primeiro da América Latina. [1]. A utilização de 
produtos de beleza (maquiagens, esmaltes, batons e brilhos labiais), já se incorporou ao dia-a-dia de 
crianças de ambos os sexos. Porém do mesmo modo que cresceu o consumo desses produtos, pais, 
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médicos e autoridades sanitárias também aumentaram suas atenções quanto ao uso seguro, conforme 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [2], [3]. 

Produtos como maquiagens, batons, brilhos para os lábios, esmaltes e entre outros, são 
facilmente encontrados à venda em feiras-livres, lojas de comércio popular e também em lojas e 
supermercados de grandes redes varejistas. A oferta no mercado de cosméticos importados e 
nacionais é muito grande e, em algumas situações a comercialização ocorre sem a indicação da 
procedência do produto assim como a indicação de faixa etária para o consumo do cosmético. 

A técnica de fluorescência de raios X por dispersão em energia (EDXRF – energy dispersive X-
ray fluorescence) consiste em induzir os elementos químicos a emitirem raios X característicos, através 
do bombardeamento da amostra com um feixe de raios X. Os raios X característicos são identificados e 
contados através de um detector de energia. Um grande diferencial da técnica é o de possibilitar a 
medida multielementar, simultânea e não destrutiva. [4]. 

Dessa forma, com a utilização de um sistema portátil de EDXRF, pretende-se desenvolver uma 
metodologia específica para obter uma análise a nível quali-quantitativa dos elementos presentes nos 
cosméticos.  

 

Materiais e métodos  

Sistema portátil de fluorescência de raios X 

O sistema utilizado neste trabalho era composto por um mini-tubo de raios X com anodo de 
prata, 0,7 mm spot size, Moxtek FTC100 e filtro de Ag (50 m); gerador de alta tensão para o mini-tubo 
de raios X, FTC100, tensão máxima 40 kV e 100 A, Moxtek Inc.; Detector de Si-Pin, XR-100CR, 
resolução de 223 eV para a linha de 5,9 keV do ferro, Amptek;gerador de alta tensão e amplificador 
integrado para o detector de Si-PIN, PX2T/Cr, Amptek; analisador multicanal modelo MCA 8000A, 
Amptek; notebook para a aquisição dos espectros.  

Cosméticos Infantis  

Foi analisada 1 (uma) amostra de batom do estojo de maquiagem C. A amostra foi preparada 
em triplicata e montada em suporte próprio para análise.  

Para a aquisição dos dados foi utilizado o sistema portátil PTXRF do Laboratório de Física 
Nuclear Aplicada/UEL, operando com uma tensão de 28 kV, corrente de 15 µA com tempo de aquisição 
de 500 s. Na análise dos espectros foi usado o programa WinQXAS [5], disponibilizado pela Agência 
Internacional de Energia Atômica para a determinação das áreas (quantidade de fótons de raios X) das 
linhas K de cada elemento.  
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Resultados e Discussão  

Na Figura 1 tem-se o espectro em energia (contagens versus energia do fóton de raios X) para 
uma das triplicatas (C83) do estojo de maquiagem. Os picos representam os elementos inorgânicos 
que foram identificados utilizando-se do programa WinQXAS. Da esquerda para a direita, a partir do 
segundo pico, tem-se: Cl, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn e Br, ou seja, em energia crescente dos raios X 
emitidos para as linhas Ke K. O elemento Si não foi considerado na análise, os elementos Ag, Ni são 
contaminantes do sistema de medidas e Ar (argônio) são os raios X característicos provenientes da 
camada de ar entre a fonte e a amostra. 

 

Figura 1 – Espectro em energia para a triplicata de cosmético C83. 

                                       

                    Fonte: este trabalho 

 

Na Tabela 1 estão indicadas as áreas (contagens) das linhas K dos elementos inorgânicos 
identificados juntamente com os desvios padrões σ. A variação percentual ou coeficiente de variação 
(CV) está entre 1% e 76%. O manganês não será considerado para esta análise, pois a área sob seu 
pico apresenta uma incerteza muito grande. Para o elemento bromo será necessária uma análise com 
outra técnica, com o objetivo de identificar a sua estrutura molecular. As concentrações desses 
elementos inorgânicos no cosmético serão posteriormente calculadas. 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
2

0
9

 

Tabela 1 Áreas e desvios padrões dos elementos encontrados na triplicata de cosmético C83.  

 

Elemento Área (contagens) σ (contagens) CV(%) 

Cl – cloro 134 55 41 

Ca – cálcio 249 76 31 

Ti – titânio 15282 143 1 

Mn - manganês 38 29 76 

Fe – ferro 116 45 39 

Cu -  cobre 288 42 15 

Zn – zinco 2056 61 3 

Br – bromo 3301 108 3 

Fonte: este trabalho 

 

Conclusões  

Nessa análise de cosmético (batom) vendido para as crianças e adolescentes no mercado 
informal, encontrou-se a presença de bromo que dependendo de sua concentração e estrutura 
molecular torna-se um agente tóxico. 

Outra técnica será necessária para avaliar a estrutura molecular do bromo e determinar a sua 
concentração. 

A técnica de medidas com a fluorescência de raios X mostrou-se rápida e eficaz, por fornecer 
um espectro em energia multielementar tornando-se a medida rápida  
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Educação - Ensino-aprendizagem 

 

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Iniciação Científica Júnior da 
Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão – UNESPAR/Fecilcam, com amparo da 
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná – FAP. Partiu-se 
do pressuposto de que à escola cabe instruir e formar em valores. Por instrução entende-se o trabalho 
com conteúdos curriculares e por formação em valores compreende-se o desenvolvimento da 
autonomia moral de crianças e jovens. O objetivo da pesquisa foi investigar quais são os objetivos da 
educação na opinião de professores(as) e alunos(as) do Ensino Médio de uma escola pública da 
cidade de Mamborê – PR. Os resultados revelam que há certa tendência em simplificar os objetivos da 
educação, considerando a escola apenas como um espaço para o aprendizado dos conteúdos 
curriculares. Diante dos resultados, acreditamos na importância de olhar para a escola como um lugar 
complexo, em que interagem um grande número de elementos. Tal olhar suscita a necessidade de 
entendermos como inseparáveis os dois eixos em torno dos quais giram os objetivos da educação 
(instrução e formação em valores), além de trabalhar com maior intencionalidade elementos que 
contribuam para o desenvolvimento da autonomia moral de alunos e alunas. 

Palavras-chave: Objetivos da educação, Complexidade, Escola básica. 

 

Introdução 

Esta pesquisa de Iniciação Científica Júnior teve como objetivo investigar como são entendidos 
os objetivos da educação por professores(as) e alunos(as) de uma escola de Ensino Médio em 
Mamborê - PR. Parte-se do pressuposto de que os propósitos da instituição escolar giram em torno de 
dois eixos básicos indissociáveis: a instrução e a formação em valores. A instrução pode ser definida 
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como o trabalho com os conteúdos das áreas disciplinares – matemática, português, geografia, história, 
etc. – e a formação em valores refere-se ao desenvolvimento de certos aspectos que possibilitem aos 
jovens e crianças a construção de valores e as condições para participarem da vida em sociedade, 
sendo cidadãos e cidadãs críticos e autônomos (ARAÚJO, 2003). Portanto, entendemos a escola como 
uma instituição não-neutra e complexa, que, juntamente com outras instituições sociais, tem um papel 
importante na formação dos valores que acompanharão os sujeitos ao longo de suas vidas. A pesquisa 
fundamentou-se nos princípios da Teoria da Complexidade, de Edgar Morin, que pressupõe considerar 
a realidade como uma intensa rede de interações existentes entre um grande número de elementos 
(MORIN, 1990). Diante disso, a pesquisa buscou apontar dois elementos que interagem como objetivos 
da educação (a instrução e a formação em valores) entendendo-os como inseparáveis. Em resumo, a 
pergunta da pesquisa pode ser assim expressa: Quais são os objetivos da educação na opinião de 
professores(as) e alunos(as) do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Mamborê, no 
interior do Paraná? 

 

Encaminhamentos metodológicos 

Para realização da pesquisa foram coletados dados em 2 (duas) etapas distintas. A primeira 
etapa teve por objetivo evidenciar como os alunos e as alunas do Ensino Médio entendiam o conceito 
de autonomia (tomado na presente pesquisa como essencial para a formação em valores – um dos 
objetivos da educação escolar). A segunda etapa priorizou a busca pelo entendimento que 
professores(as) e alunos(as) tinham dos objetivos da educação. 

Em primeiro lugar, foram entrevistados alunos e alunas do Ensino Médio com o objetivo de 
colher o entendimento de jovens e adolescentes acerca do conceito de autonomia. Para essa primeira 
etapa da pesquisa foi usada a seguinte pergunta: O que você entende por autonomia? 

A segunda etapa da pesquisa entrevistou alunos e professores a respeito dos objetivos da 
educação. A pergunta foi a seguinte: Qual é o objetivo da escola para você? 

Foram entrevistados pouco mais de 30 alunos e alunas do Ensino Médio e 20 professores da 
escola. As respostas foram anotadas, agrupadas por semelhança e os dados gerais foram tabulados e 
analisados de forma qualitativa, visto que a quantidade de sujeitos entrevistados não foi nossa 
prioridade em um primeiro momento de iniciação à pesquisa científica. 

 

Resultados e Discussão 

O conceito de autonomia 

Com relação à primeira etapa da pesquisa, as respostas à pergunta “O que você entende por 
autonomia?” foram organizadas e tabuladas a partir da identificação de 4 (quatro) grupos. O primeiro 
grupo vinculou o conceito de autonomia com “ser independente financeiramente”, o segundo grupo 
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com “ser você mesmo, expressar suas opiniões”, o terceiro grupo definiu autonomia como “ter 
liberdade para fazer o que quiser” e um quarto grupo não soube dizer o significado de autonomia. 

O gráfico 1 a seguir organiza os dados coletados na primeira etapa da pesquisa. 

 

O QUE VOCÊ ENTENDE POR AUTONOMIA? 

 

Fonte: Relatório Técnico Final – Programa de Apoio à Iniciação Científica Jr. – FAP Projeto Formação em 
valores, práticas pedagógicas e objetivos da educação. 

Como resultados desta primeira etapa, pode-se destacar a confusão que se manifesta quando 
o entendimento do conceito de autonomia aparece vinculado ao ser “independente financeiramente” ou 
“ser livre para fazer o que quer”, entendimento que se afasta da autonomia enquanto conhecimento de 
regras para se viver em sociedade (autonomia moral), o que entendemos aqui como necessário para a 
formação em valores do cidadão crítico e autônomo (ARAÚJO, 2007, 2002, 1999). 

Os objetivos da educação 

Com relação à segunda etapa da pesquisa, as respostas à pergunta “Qual é o objetivo da 
escola para você?” evidenciaram 2 (duas) maneiras distintas de encarar os objetivos da educação. Um 
primeiro grupo, maior em quantidade, definiu os objetivos da educação como estando ligados apenas à 
instrução (trabalhar com o conhecimento historicamente acumulado, ou seja, matemática, português, 
história, geografia...). O segundo grupo definiu a educação como sendo aquela em que os objetivos 
estão ligados ao desenvolvimento do cidadão e cidadã, aspecto que se aproxima ao elemento da 
formação em valores por nós pesquisado. O gráfico 2 a seguir organiza os dados coletados na 
segunda etapa da pesquisa. 
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GRÁFICO 2 – QUAL É O OBJETIVO DA ESCOLA? 

 

Fonte: Relatório Técnico Final – Programa de Apoio à Iniciação Científica Jr. – FAP Projeto Formação em 
valores, práticas pedagógicas e objetivos da educação. 

 

Com isso, observa-se uma dicotomia entre os dois objetivos da educação escolar, quais sejam, 
a instrução e a formação em valores do cidadão e da cidadã. Consideramos que esses dois objetivos 
são inseparáveis, pois não se forma o cidadão e a cidadão sem os conhecimentos historicamente 
construídos pela humanidade e nem tampouco podem ser considerados(a) cidadãos(as) aqueles que 
apenas são instruídos nos conteúdos curriculares da escola. 

Mais uma vez, diante de tais resultados, destaca-se a existência de uma tendência em 
simplificar a realidade escolar, considerando como objetivo da educação apenas a instrução ou apenas 
a formação, e não os dois objetivos em conjunto, como acreditamos ser necessário e possível 
(ARAÚJO, 2003). Afinal, os objetivos da educação, complexos por natureza, implicam em não 
dicotomizar a realidade, ou seja, não fragmentá-la (MORIN, 1990). 

 

Considerações Gerais 

Os dados resultantes desta pesquisa de Iniciação Científica Júnior aqui apresentada 
corroboram outras pesquisas do âmbito educativo que afirmam a necessidade de se atuar na escola de 
forma a não dicotomizar e/ou simplificar a complexidade da realidade escolar (ARAÚJO, 2002; PUIG, 
2010) no intuito de pensar propostas pedagógicas para o desenvolvimento de uma educação que leve 
em consideração os dois pólos da atividade de ensino, a saber, a instrução e a formação em valores de 
crianças e jovens críticas e autônomas. 
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Ciências Humanas - História 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo discorrer sobre a obra de Cesare Lombroso, importante 
psiquiatra e cientista italiano da segunda metade do século XIX, responsável pela idealização da 
Antropologia Criminal, ciência criminológica cujos princípios baseiam-se na identificação de indivíduos 
predispostos a desvios de caráter e a prática de delitos, por meio de um padrão de características 
psicofisiológicas: são os chamados criminosos natos, cuja tendência para o mal é determinada por 
fatores genéticos inerentes à sua formação. Defendendo que o comportamento do criminoso não é 
somente consequência do meio em que o mesmo está inserido, mas resultado de uma “propensão 
atávica” para a delinqüência, Lombroso afirma que a criminalidade tem motivações patológicas, 
destituindo o indivíduo faltoso de qualquer tipo de responsabilidade por seus atos. Mesmo criticado 
posteriormente por tal ideia, é importante salientar que o médico não deixou de ressaltar que fatores 
ambientais também são responsáveis por moldar um caráter, e que há, realmente, uma 
correspondência entre corpo e psique, e vice-versa. 

Palavras-chave: Cesare Lombroso, Antropologia Criminal, Criminoso Nato  

 

Introdução  

Lombroso, que se laureou médico em 1858, especializando-se imediatamente em psiquiatria, 
dedicou praticamente toda sua vida profissional ao trabalho na área criminal, sendo nomeado médico 
de várias penitenciárias italianas e médico militar, principalmente de marinheiros, que foram muito 
importantes no desenvolvimento de suas pesquisas. 

Vendo na análise anatômica e psicológica do delinqüente um meio de desvendar as diferenças 
entre o criminoso e o homem honesto, o médico vai coletar, a partir de observações, entrevistas e 
autópsias desses indivíduos uma série de características anômalas, ausentes em pessoas “normais”. 
Toda essa investigação resultou na elaboração da hipótese da semelhança física e comportamental 
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entre o criminoso, os animais e principalmente o homem primitivo, que ele considerava serem seres 
inferiores ao homem civilizado. Por defender a criminalidade como uma doença, ele constatou que era 
essencialmente entre dementes, ou mesmo entre indivíduos cuja formação cerebral era de alguma 
forma prejudicada, a tendência mais significativa à prática de delitos.  

Lombroso compreende o criminoso como um subproduto da evolução, que não foi capaz de 
atingir o nível superior do homo sapiens, e que, devido a essa estagnação evolutiva nessas fases 
primitivas, já viria ao mundo com uma inclinação ao crime, como muitos nascem loucos ou com a 
saúde prejudicada. A herança atávica, portanto, seria a justificativa principal para a prática dos delitos.   

Dentre as faltas morais observadas nos delinquentes estudados por ele podemos citar a 
obscenidade, o espírito de vingança, a ociosidade e a preguiça, a cólera, o ciúme, a mentira, a 
crueldade, a gíria, a vaidade e narcisismo, o alcoolismo e o jogo, que levavam o homem à prática de 
diferentes crimes de acordo com a presença ou ausência de determinados fatores. O grau de sanidade 
e inteligência e o meio em que o indivíduo estava inserido também influenciavam na natureza dos 
crimes, que poderiam ser de mais fácil execução, não havendo necessariamente planejamento, como o 
furto, o estelionato, o assassinato e o estupro, até mais complexos, com premeditação, como 
envenenamento, falsificação ideológica ou documental, os golpes e outros. 

Outra característica intensamente presente entre os criminosos de Lombroso são as tatuagens, 
mal vistas na época por serem mais frequentes entre as classes menos favorecidas, entre presidiários, 
prostitutas e marinheiros. Quanto a elas, o médico procura analisar seu conteúdo, geralmente 
relacionado a afetos, paixões, religião, vingança, vaidades e erotismo, o que ajuda a reforçar o ideário 
do espírito corrompido que o criminoso abrigava dentro de si. 

É nesse ponto que Lombroso passa a notar as peculiaridades físicas do homem delinqüente, 
como a resistência à dor e a analgesia, o que justificaria a forte presença de tatuagens nos mesmos. 
De outro lado, os problemas de visão, muito recorrentes; a grande força muscular manifestada por 
muitos assim como resistência física e agilidade, até mesmo comparada à macaquice; o canhotismo, 
notado em experiências com um dinamômetro, que evidenciaram que os criminosos manifestavam 
maior força e coordenação na mão esquerda se comparada à direita; ataxia e epilepsia; mau 
funcionamento dos reflexos vasomotores, ocasionando na ausência de enrubescimento do rosto. 
Lombroso, em seu livro intitulado “O Homem Delinqüente” sobre outros traços comuns entre os réus 
natos, afirma que 

  

Quanto as medidas do crânio [...] há grande freqüência das anomalias 
cranianas e fisiognomônicas que vimos caracterizadas muitas vezes no 
réu nato. [...] frequência em macrocéfalos de freqüentes cristas ósseas do 
crânio, de crânios muito alongados ou muito arredondados, e nas faces 
desproporção entre as duas metades, lábios volumosos, boca grande, 
dentes mal conformados com precoce caída nas formas mais graves, 
volta palatina assimétrica ou escondida, restrita; a campainha da garganta 
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alongada e bífida, aumento e desigualdade das orelhas. [...] mandíbulas 
volumosas [...] falta de barba nos homens, fisionomia viril nas mulheres, 
ângulo facial baixo. (LOMBROSO, 2007, p.196-197) 

 

 Outra categoria humana analisada por Lombroso foram as crianças, já que, segundo ele, é na 
primeira fase da vida que nós, seres humanos, manifestamos mais claramente os germens da 
demência moral, dos desvios de caráter e da delinqüência. Privado de senso moral, o infanto 
apresentaria comportamentos que, em adultos, seriam vistos como “monstruosidades” por constituírem, 
juntos, justamente o caráter que, em um indíviduo maior de idade, seria considerado o de um 
criminoso. Dentre eles estão a cólera, muito freqüente quando as vontades da criança não são 
atendidas, o sentimento de vingança, o cíúme, as mentiras -  utilizadas como meio para burlar 
proibições, evitarem repressões, ou mesmo para receberem atenção – a preguiça e o ócio, a vaidade e 
a gíria, a imitação, as tendências obscenas, a crueldade e outros. Uma vez que o senso moral é um 
princípio ausente nessa fase, o bem e o mal são delimitados como aquilo que foi permitido ou proibido 
pelos pais, sendo desenvolvido a partir de quando o menor começa a compreender esses 
ensinamentos, e passa a obedecer por hábito ou medo de repressão. Fora isso, ele também afirma que 
a inteligência da criança, assim como sua vaidade, seu amor próprio, seu interesse e sua 
personalidade são fatores que, juntos, formam a consciência moral, e que é a falta de freios desde a 
infância, a má educação e o mimo os responsáveis por desencadear um caso de demência moral no 
indivíduo adulto. 

 Quanto às penas a serem aplicadas aos delinqüentes, naqueles em que essa característica é 
nata, Lombroso vai contra a internação de menores em instituições de reabilitação ou que prezem por 
medidas socioeducativas, e, no caso de adultos, apesar de não falar em pena de morte, apresenta 
como única “solução” a prisão perpétua. 

 Em “As mais recentes descobertas e aplicações da psiquiatria e antropologia criminal”, 
publicado em 1893, Lombroso expressa a seguinte reflexão: 

 “Na realidade, para os delinqüentes-natos adultos não há remédios; é necessário isolá-los para 
sempre, nos casos incorrigíveis, e suprimi-los quando a incorrigibilidade os torna demasiado 
perigosos”. 

 Também o manicômio, instituição muito presente nesse contexto histórico, se mostra como 
outra saída, mas nessa ou naquela fica claro que a segregação do criminoso nato constitui o único 
meio, não de correção do criminoso, já que a delinqüência é atávica, mas de garantia da segurança do 
restante da sociedade. 
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Materiais e métodos  

A fonte utilizada para fundamentar a pesquisa foi o livro “O homem Delinquente”, escrito por 
Cesare Lombroso e publicado em 1871. Essa obra é dividida em dezessete capítulos, intitulados 
respectivamente, da seguinte forma: Os delitos e os organismos inferiores; Tatuagens nos 
delinqüentes; Sobre a sensibilidade geral; Sobre a sensibilidade afetiva; A demência moral e os delitos 
entre as crianças; Casuística (dos delitos dos meninos); Sanções e meios preventivos do crime dos 
meninos; Das penas; Suícidio dos delinqüentes; Afetos e paixões nos delinqüentes; A religião do 
delinqüente; Inteligência e instrução dos delinqüentes; Reincidência própria e imprópria. Moral dos 
delinqüentes; Jargão (gíria); Associação para o mal; Dementes morais e delinqüentes natos; Força 
irreversível no íntimo dos delinquentes morais. 

Lombroso também públicou outros escritos, como “Gênio e Loucura” (1874), “O Delito” e “O 
antisemitismo e as ciências modernas”(1891), “A mulher delinqüente, a prostituta e a mulher moral” e 
“As mais recentes descobertas e aplicações da Psiquiatria e Antropologia Criminal” (1893), “Ao 
anarquistas” e “O crime, causas e remédios” (1894).  Apesar dessa vasta bibliografia,é, mormente em 
“O homem Delinqüente”, que o médico desenvolve suas constatações com base no método da 
Antropologia Criminal, tornando a criminologia uma ciência, serviu de base para o desenvolvimento de 
várias correntes de pensamento e vertentes dessa metodologia.  

 

Resultados e Discussão  

Analisando o contexto histórico e social em que Lombroso fundou a Antropologia Criminal, e o 
impacto que essa nova ciência provocou no modo de pensar e discutir a criminalidade, podemos 
constatar que tal foi a dimensão de sua repercussão, que a teoria lombrosiana acabou exercendo 
grande influência em áreas do Direito Penal, da Criminologia e da Medicina Legal. Em vista de tantas 
contribuições, é notável que a obra de Lombroso, mesmo se fundamentando em princípios muitas 
vezes preconceituosos e até deterministas – quando afirma que o clima, o grau de cultura e civilização 
a densidade da população, o alcoolismo, a religião e o fator socioeconômico também contribuem para a 
formação do caráter criminoso – foi pioneira, e por isso mesmo, serviu como alicerce para o 
aperfeiçoamento das ciências já citadas, e para a idealização de outras posteriormente, que se 
posicionaram favoráveis ou contrárias às do estudioso. 

 

Considerações Gerais 

A fundação da Antropologia Criminal por Cesare Lombroso foi responsável por inaugurar uma 
nova fase nas ciências relacionadas ao fenômeno da criminalidade, que, ao longo da história da 
sociedade, procuraram definir, investigar, e teorizar o conceito de crime, assim como o indivíduo que o 
pratica, seguindo diferentes princípios, correntes de pensamento e morais vigentes em cada época. 
Isso ocorreu mesmo quando analisamos os preceitos nos quais a teoria lombrosiana, à sua época, 
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estava sujeita a sofrer influências, tal era a força com que dominavam a razão humana e circulavam 
como verdades indubitáveis em uma sociedade cada vez mais voltada para o método e a valorização 
da racionalidade. São correntes de pensamento como o Cientificismo, o Determinismo, o Positivismo e 
as ciências que buscavam analisar e compreender a psique do ser humano, posteriormente 
propagadas maiormente pelo Freudismo, que acabaram dando corpo à abordagem que Lombroso fez à 
essência do criminoso, de seus atos, e mesmo de sua composição física.  Lançando o apotegma de 
criminalidade nata, Lombroso aproxima ciências aparentemente heterogêneas, unindo o estudo do 
corpo e da mente com o objetivo de identificar, segundo características psicofisiológicas, o indivíduo 
criminoso em meio à multidão. O resultado de tamanha inovação foi a fudamentação de diversas 
ciências como o Direito Penal, a Criminologia e a Medicina Legal, já citadas anteriormente, que, se 
atualmente apresentam alto grau de sofisticação, são méritos que se devem à pioneiros como 
Lombroso, que lançaram teses para a humanidade aperfeiçoar. 
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Educação - Ensino e Aprendizagem 

 

Resumo: Nesta pesquisa trabalhamos com temáticas relacionadas ao ensino de história, passado e 
tradição. O objetivo foi compreender as relações que pessoas estabelecem entre presente, passado e 
futuro quando precisam tomar uma decisão e como o conhecimento que têm do passado interfere nas 
decisões a serem tomadas no presente. Participaram da pesquisa alunos de 4º e 9º anos e professores 
de uma escola cooperativa situada na cidade de Londrina, estado do Paraná. Os participantes 
responderam a uma situação-problema elaborada a partir de uma história fictícia. Analisamos como os 
sujeitos resolvem o problema e suas justificativas. Para podermos elaborar uma análise comparativa 
optamos por trabalhar com três grupos: professores, devido à experiência de vida, adolescentes e 
crianças. 

Palavras-chave: ensino de história, passado, tradição.  
 

Introdução 

Esta pesquisa se insere no campo da educação e ensino da história. Nosso objetivo foi 
compreender como pessoas de diferentes idades resolvem uma situação problema relacionando 
passado, presente e futuro. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola cooperativa, localizada na 
cidade de Londrina, estado do Paraná. 

O primeiro desafio foi entender as características e metodologias presentes no campo das 
Ciências Humanas. Tínhamos vários estereótipos sobre a figura do “cientista” e o fazer ciência. Porém, 
a partir da leitura do livro Filosofia da Ciência - Iniciação do Jogo da Ciência, de Rubem Alves, refletiu-
se sobre o conceito de senso comum, de ciência, de empiria, do que é e qual a importância do 
referencial teórico, sobre o que significa levantar hipóteses e sobre a importância do método. Segundo 
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Alves “o senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de 
compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver” (1981, p. 16). 

Compreendemos então que tanto a ciência como o senso comum são saberes importantes na 
busca do conhecimento sobre tudo o que nos rodeia. A ciência nasce do senso comum, porém se 
diferencia dele pelo ato investigativo, pela organização dos dados, pelo controle das variáveis e nas 
análises que se apoiam na teorização culminando com o compromisso de divulgação dos resultados. 

Outro desafio foi ultrapassar a nossa própria ideia estereotipada do lugar de fazer pesquisa. 
Após discussões, observamos que o “laboratório” do cientista da área de Ciências Humanas é a 
sociedade e as pessoas que a compõe.  

O terceiro desafio enfrentado foi compreender o processo de construção de conhecimento na 
escola.  Jean Piaget foi o autor escolhido para estudo e centramos a análise no livro Para onde vai a 
Educação. Piaget busca desenvolver a autonomia na educação, juntando a formação moral e 
intelectual das crianças. A partir desse ponto, podemos entender que tanto Piaget como Rubens Alves 
mostram que para se chegar a essa autonomia é necessário que tanto a escola quanto os pais 
exerçam apenas sua função, ou seja, deixar que o próprio individuo chegue na resposta, entendendo 
todo o processo do seu desenvolvimento  deve exemplo para a criança (ensinando a ser educado, 
dividir..).  No pensamento de ambos os pesquisadores a escola ajuda a formar as crianças em um 
cientista e em um pesquisador, mesmo que para isso elas tenham que passar por procedimentos de 
repetir, copiar e decorar, porem é isso que irá fazer com que elas comecem a falar, escrever e agir. Os 
pais também tem suas funções em relação às crianças, por isso eles devem ser uma influencia nos 
seus pensamentos, e para isso é necessário que no ambiente em que eles vivem haja uma relação 
com base no respeito, estabelecendo assim regras, que mesmo sem saber o porquê as crianças 
deverão cumprir. 

No caso desta investigação que se situa no campo da educação, o lugar escolhido foi o 
ambiente escolar porque buscamos entender como professores e alunos resolviam uma situação 
imaginária que apresentava aspectos relacionados à tradição, a acordos feitos no passado e a relação 
que estabelecemos com tais acordos no presente.  

Adaptamos um conto citado por Jörn Rüsen, historiador e filósofo alemão, que investiga a 
teoria e a metodologia da história e seu ensino. Em um de seus livros, Rüsen utiliza tal conto para 
colocar as pessoas frente a um problema que precisa ser resolvido. Após a análise das respostas, o 
autor qualifica as decisões tomadas pelos indívíduos, conforme a relação que elas estabelecem entre o 
passado, o presente e o futuro (consciência histórica). 

Em nossa pesquisa, apesar de nos basearmos na ideia de Rüsen, optamos por analisar como 
os participantes resolvem o problema e suas justificativas sem adentrar na discussão sobre tipos de 
consciência histórica, muito difícil para alunos e alunas do Ensino Fundamental. Voltamos a esse 
assunto muito brevemente nas conclusões. 
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Encaminhamentos metodológicos 

A pesquisa foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa. Nosso objetivo foi entender 
como pessoas interpretaram a situação, como solucionaram o problema e quais justificativas 
apresentadas para tais ações. 

 Utilizamos como instrumento de pesquisa a mesma estratégia utilizada por Jörn Rüsen: 
apresentamos um fragmento do conto de Samuel Johnson, que se encontra no livro A Journey to the 
Western Islands of Scotland, e pedimos para que respondessem por escrito uma pergunta relacionada 
com a história na qual a pessoa se vê envolvida e tem um problema a resolver. 

O instrumento utilizado nesta investigação foi elaborado a partir do estudo, leitura e reescrita 
do conto. 

Há muito tempo atrás, nas montanhas inglesas, havia um castelo que pertencia ao clã Pollock. Por não 
concordar com algumas opiniões do rei, o chefe clã Pollock o ofendeu e acabou por perder suas terras. 
O rei concedeu a posse das terras do clã Pollock para o clã Eldest. Paul Eldest, acompanhado de sua 
esposa grávida de 2 meses, e de sua guarda de homens, avançou sobre as terras do clã Pollock para 
tomar a posse das mesmas. No confronto, Paul Eldest perdeu sua vida e sua esposa caiu nas mãos 
dos vencedores, o clã Pollock. O chefe do clã Pollock transferiu para o clã Holden, que morava num 
castelo do outro lado das montanhas, a guarda de Lady Eldest, com a condição de que, se a criança 
nascida fosse um menino, deveria ser morta imediatamente. Se fosse uma menina, viveria. A esposa 
Holden, que também estava grávida, deu a luz à uma menina quase ao mesmo tempo em que Lady 
Eldest deu a luz à um menino. Então elas trocaram as crianças. O jovem Eldest, que havia sobrevivido 
a sentença de morte, recuperou com o tempo seu patrimônio original. Em forma de agradecimento ao 
clã Holden, determinou que seu castelo seria um refúgio para qualquer membro daquela família que 
precisasse de ajuda e mandou gravar na pedra da muralha do castelo: Se algum membro do clã 
Holden aparecer em frente a este castelo, mesmo que venha a meia-noite, com a cabeça de um 
homem em sua mão, encontrará aqui, segurança e proteção contra tudo. 

Pergunta base do instrumento da pesquisa: 

Imagine que você é um membro do clã Eldest e vive atualmente no castelo de seu ancestral. Em uma 
noite escura, um membro do clã Holden bate em sua porta pedindo ajuda. Ele conta que a polícia o 
está seguindo em razão de um crime do qual o acusam. Como você agiria? Explique. 

O instrumento foi aplicado nos professores da escola, alunos do 9º e 4º ano. Os resultados 
foram tabulados e organizados em tabelas e as análises foram realizadas buscando compreender as 
características de cada grupo. 
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Resultados e Discussão  

O grupo dos professores foi composto por dezessete sujeitos. Destes, dezesseis abrigariam e 
um não. Dentro dos dezesseis, cinco justificaram que abrigariam o membro do Clã Holden por uma 
questão de honra pelo compromisso assumido entre as famílias; sete abrigariam, mas não justificaram 
a razão; três abrigariam e justificaram com respostas relacionadas à filosofia de vida; e um abrigaria 
com a intenção de orientá-lo a se entregar para as autoridades. O que não abrigou justifica sua ação 
por preocupação com sua vida e de seus entes queridos. 

Desta forma, as respostas dos professores, em sua maioria, situam-se na estratégia de 
valorizar a tradição, o acordo entre as famílias. Ou seja, utilizam do conhecimento sobre o passado 
para resolução de problemas atuais. Porém, somente um vai além da tradição e tenta solucionar o 
problema se preocupando também com as leis no presente, por isso, tenta ajudar orientando para que 
se entregue às autoridades. 

No grupo dos alunos do 9º ano participaram quatorze pessoas. Três respostas não foram 
consideradas na análise dos dados: uma apresentar caligrafia ilegível e duas porque não 
compreendemos a resposta formulada.  Após análise dos dados encontramos um grupo composto por 
seis respostas de alunos que prontamente abrigariam: um não definiu o motivo e cinco justificam por 
questões de honra, para manter o pacto entre as famílias. No outro grupo, composto de seis respostas, 
não houve uma definição quanto ao que fariam frente ao problema.  

Concluímos que a maioria resolveu a ação baseada na importância da tradição e não houve 
nenhuma relação com as leis no presente. 

Por último, na aplicação do instrumento no 4º ano, treze alunos participaram. Na tabulação dos 
dados anulamos três respostas porque verificamos que os alunos não compreenderam a proposta.  
Dentre os dez restantes, quatro abrigariam dois não abrigariam, um definiu outra resposta e três não 
definiram sua ação final. Todos os que abrigariam justificaram sua ação devido às relações entre as 
famílias. Dos dois que não abrigariam, um não abrigaria por preocupação com a sua vida e de seus 
entes e o outro não definiu a razão. Um dos alunos explicou que, antes de qualquer coisa iria conversar 
com os envolvidos, mas não explicitou o que faria depois. 

Concluímos que o peso da tradição foi à justificativa utilizada pela maioria dos que abrigariam. 
A história foi difícil para os alunos desta faixa etária. 

  

Conclusões  

Depois de todo o trabalho realizado chegamos à conclusão que em todos os grupos há 
pessoas que recorrem à relação com o passado para resolverem a situação no presente, mesmo com 
ponto de vista diferentes. Rüsen define esse tipo de relação com o passado de consciência histórica 
tradicional. Verificamos que não se trata de uma questão de idade. 
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Em todos os grupos também encontramos pessoas que não abrigariam rompendo a relação, a 
tradição, o pacto entre as famílias. Na análise dessas respostas precisamos levar em consideração a 
situação de violência que vivemos nas cidades o que levou algumas pessoas a temerem pela própria 
vida e de seus familiares. De qualquer forma o compromisso com a manutenção do acordo ou, em 
outras palavras, a relação com o passado é rompida. 

No grupo de professores encontramos uma resposta que mantém a relação com o passado, 
mas também considera as mudanças que ocorreram na sociedade. Esse tipo de relação com o 
passado aliado à preocupação de solucionar o problema com as regras atuais da sociedade é o que 
Rüsen define como consciência histórica genética. 

O ensino da História na escola deve auxiliar no desenvolvimento da inteligência aproximando o 
sujeito da estratégia genética, caracterizada pelo uso do conhecimento sobre o passado na análise dos 
problemas atuais, aliado a conscientização das mudanças ocorridas no decorrer do tempo. Desta 
forma, dentro da sala de aula, o professor pode ser uma referência para desenvolver um pensamento 
mais crítico no aluno, fazendo com que ele compreenda a relação sempre necessária entre o passado, 
presente e o futuro.  
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Ciências Humanas/ Educação/ Fundamentos da Educação 

 

Resumo: O presente artigo trata do emprego das fontes como base para o estudo histórico das 
instituições educativas de Londrina, pretendendo tornar evidente o quão relevante é o conhecimento 
das fontes encontradas nestas instituições para a (re)constituição da história das mesmas. Nesse 
sentido percebemos a necessidade da análise de fontes para o processo de pesquisa em todas as 
áreas do conhecimento. Os procedimentos metodológicos assumidos, neste trabalho, baseiam-se em 
pesquisas bibliográficas com abordagem qualitativa com o intuito de fundamentar o conceito de fontes, 
bem como conhecer quais serão abordadas nas instituições educativas, sendo elas de modo geral 
oficiais e não oficiais. 

Palavras-chave: História da Educação, fontes, instituições. 

 

Introdução 

A História da Educação é uma área do conhecimento que possibilita a realização de diferentes 
formas de pesquisa. Neste sentido, segundo Nóvoa (1999), a História da Educação compreende o 
questionamento dos problemas atuais e a análise das continuidades e mudanças ao longo do tempo. 
Tentamos assim compreender os acontecimentos passados, no intuito de averiguar de forma mais 
clara o que acontece no presente, já que o presente é constituído a partir passado. Cabe ao 
pesquisador em história indagar as relações que permeiam os acontecimentos próprios de determinado 
contexto. 

A pesquisa desenvolvida dentro do projeto “Localização e catalogação de fontes para a 
pesquisa da história das instituições educativas escolares e não escolares de Londrina”, realizado no 
espaço do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Educação (LEPHE), na Universidade 
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Estadual de Londrina (UEL) propiciou vários momentos de discussão com base na leitura dos 
seguintes referenciais teóricos: NÓVOA, 1999; MEIHY, 1996; ABBUD, 2007; OLIVEIRA; GATTI 
JÚNIOR 2002; MAGALHÃES, 1999. 

Este projeto tem como objetivo maior fazer a localização e catalogação dos documentos que se 
encontram nas instituições educativas de Londrina. Tais documentos possibilitam a (re)construção da 
identidade destas instituições, a partir da sistematização da sua história. A preservação e organização 
dos registros indicativos da história de cada instituição nem sempre é fácil, o que acarreta dificuldades 
na obtenção das fontes que permitam a sistematização da história de cada instituição. Segundo 
Magalhães (1999) há necessidade da sistematização do caminho percorrido pela instituição quando se 
pretende resgatar sua história. 

Nessa perspectiva, buscar conhecimentos acerca de fontes mostrou ser uma proposta 
relevante. 

O objetivo presente nesse trabalho, fundamentado no projeto acima citado, pretende 
aprofundar o conhecimento do conceito de fonte no processo de pesquisa em História da Educação, na 
perspectivas histórica que trabalha com variadas formas de registro humano que pdoem vir a constituir-
se em fontes nos processos de pesquisa. Salientando as fontes como um dos pontos essenciais em 
nossa pesquisa optou-se pelo foco em sua definição e em suas diversas formas. 

 

Encaminhamentos metodológicos 

Este artigo baseia-se em pesquisa bibliográfica, com o objetivo de buscar apoio teórico para 
compreensão da produção e utilização de fontes. A pesquisa bibliográfica, definida como fonte 
secundária, é aquela que busca o levantamento da produção relevante a respeito do tema. Seu 
objetivo é colocar o autor da nova pesquisa diante de informações sobre o assunto de seu interesse. 
(LARA; MOLINA, 2011, p. 168). As discussões realizadas no decorrer do referente projeto de pesquisa  
também auxiliaram tanto na elaboração do conceito quanto na construção deste relato. 

 

Discussão 

As fontes têm importante papel em uma pesquisa histórica, pois é a partir delas que pode ser 
feita a (re)construção, no nosso caso, das instituições educativas. Podemos definir fontes como sendo 

 

... o ponto de origem, o lugar de onde brota algo que se projeta e se desenvolve 
indefinidamente e inesgotavelmente. Por outro lado, indica a base, o ponto de apoio, 
o repositório dos elementos que definem os fenômenos cujas características se busca 
compreender (SAVIANI, 2006, p. 28-29). 
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Assim podemos também notar que as fontes além de fornecer importantes dados referentes à 
pesquisa, são excepcionais para o entendimento dos resultados da mesma, já que segundo 
Ruckstadter e Ruckstadter (2011), todas as áreas de pesquisa necessitam de fontes de informação, 
uma vez que por meio dessas é possível entender o objeto pesquisado.  

A pesquisa desenvolvida nesse projeto volta seu olhar para as instituições educativas, nesse 
sentido as fontes a serem consideradas estarão de acordo com o objeto e com os objetivos da mesma, 
assim como coloca Saviani (2006), considerando também o recorte temporal a ser analisado. O estudo 
da história destas instituições se dará por meio das fontes oficiais (documentos escritos, atas de 
reunião...) e não oficiais (fotografia, diário de classe, relatos dos integrantes...), que fizeram o registro 
de diferentes momentos da história de cada instituição. 

 

Considerações Finais  

Concluindo, podemos afirmar que a história só pode ser sistematizada a partir de indícios do 
passado, ou seja, tais indícios são as fontes a partir das quais o historiador trabalha. A construção da 
história das instituições educativas de Londrina tem como ponto de partida conhecer e fundamentar o 
conceito de fonte, ou seja, aquilo que se refere às informações que serão encontradas para o posterior 
entendimento e (re)construção desta história.  
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Ciências Humanas - Educação 

 

Resumo: Este trabalho, de pesquisa documental,de cunho interpretativo e qualitativo, tem como 
objetivo analisar a imagem “Banana” da campanha “Separe o lixo e acerte na lata”, do Ministério do 
Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sua 
finalidade é identificar qual discurso ecológico está subentendido na propaganda, assim como 
estabelecer o diálogo entre a análise juntamente com a Política dos 3R's. O vídeo, imagem dinâmica, 
foi transformado em imagem estática, através do método “Decomposição da Imagem em História em 
Quadrinhos” (DIHQ). A mensagem incentiva uma Educação Ambiental ao telespectador impulsionando 
à reciclagem, aborda a reutilização de resíduos orgânicos, no entanto, não menciona a recusa e a 
redução do consumo de bens e produtos. Isso tudo vem ao encontro do Discurso Ecológico Oficial, que 
aponta predominantemente a reciclagem, porém cita a reutilização e o reaproveitamento, trazendo 
alguns traços do Discurso Ecológico Alternativo. 

Palavras-chave: Propaganda Ambiental, Casca de Banana, Discurso Ecológico.  

 

Introdução 

O trabalho foi baseado nas idéias e críticas estabelecidas por Layrargues (2011), para analisar 
e interpretar o vídeo “Banana”, de campanha ambiental. O objetivo primeiro da mídia é incentivar os 
telespectadores a aderirem à prática da coleta seletiva domiciliar, a partir de um determinado discurso 
ecológico. Diante disso, este estudo anuncia a seguinte problemática: Que discurso ecológico está 
implícito na propaganda “Separe o lixo e acerte na lata (banana)”? 

De acordo com Layrargues (2011), o lixo é considerado um dos maiores problemas urbanos da 
atualidade, para isso tem-se como resultados estratégias de Educação Ambiental em escolas, como a 
Política dos Três R’s baseada em reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos. Essa educação vem 
sendo feita de forma reducionista, pois é pouco abrangente à reflexão crítica sobre a gestão de 
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resíduos sólidos, devido ao modo de vida consumista da sociedade ser a principal causa. Com isso, a 
reciclagem e a prática da coleta seletiva contribuem para a redução do significado ideológico da 
reciclagem, fazendo com que os indivíduos consumam mais sem se preocuparem com o lixo gerado.  

O contexto da Educação Ambiental e a questão do lixo expressam uma discussão sobre 
aspectos técnicos, psicológicos e comportamentais na gestão deste, que vão contra os aspectos 
políticos, ou seja, a cidadania está deslocada da Educação Ambiental e a falta de interesse 
governamental torna o enfrentamento do lixo cada vez mais difícil. Além disso, ainda há o caso das 
lutas sociais que não tornou um pedido social, como as cooperativas para catadores de lixo 
(LAYRARGUES, 2011). 

O discurso ambientalista brasileiro abrange duas diretrizes discursivas: um Discurso Ecológico 
Oficial e o Discurso Ecológico Alternativo, no qual o último se opõe ao primeiro (CARVALHO apud 
LAYRARGUES, 2011, p. 188). Enquanto o discurso oficial tenta manter o status quo, o alternativo 
deseja transformá-lo, sendo que para este último, o lixo é um problema cultural e a sua principal causa 
é o consumismo provocado pelo capitalismo. O consumo moderado torna-se a melhor alternativa para 
o Discurso Ecológico Alternativo, pois diminuirá o volume de produção, a descartabilidade e a 
eliminação da obsolescência planejada. Já o Discurso Ecológico Oficial compreende que o lixo é um 
problema de ordem técnica desprendido da cultura, ou seja, é entendido como consumo insustentável, 
no qual há a aliança da reciclagem com as tecnologias limpas. Logo, a Pedagogia dos Três R’s, para o 
Discurso Ecológico Oficial, dá grande importância à reciclagem, em prejuízo da redução do consumo e 
do reaproveitamento, transformando-a em uma prática de atuação ao invés de reflexiva 
(LAYRARGUES, 2011, p. 189). 

O contexto dos discursos ecológicos com a Política dos Três R’s dá a entender que o Discurso 
Ecológico Alternativo incentiva a reutilização dos resíduos e busca o equilíbrio do consumo para 
combater a recusa e evitar o consumismo. Já o Discurso Ecológico Oficial critica o consumo 
insustentável, que exige a técnica da reciclagem para tornar o consumo sustentável. Porém, é preciso 
a inclusão dos catadores e sucateiros para que possam tratar a reciclagem de modo que esta se torne 
uma fonte de reaproveitamento, para a predominação do Discurso Ecológico Alternativo. 

 

Encaminhamentos metodológicos  

Este trabalho foca a análise imagética de um vídeo, caracterizando-se como pesquisa 
documental (SEVERINO, 2008). O vídeo “Banana”, imagem dinâmica, foi transformado em imagem 
estática, através do método “Decomposição da Imagem em História em Quadrinhos” (DIHQ). As cenas 
apresentadas, a seguir, tiveram os seguintes procedimentos de captura:  

1. Assistiu-se ao vídeo para observar e identificar o número de versos e suas respectivas cenas; 
2. Assistindo ao vídeo, procedeu-se ao Print Screen de cada uma das dezoito cenas, salvando-as 
na extensão jpg no arquivo Paint (Windows®7) e programa PhotoScape (Moii®) e organizando-as na 
forma de história em quadrinhos. 
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Seguiu-se um roteiro de questões para auxiliar na análise: Considerando os versos em contraste 
com os desenhos da propaganda, quais são os significados ecológicos? Dos três R’s (reduzir, reutilizar 
e reciclar), qual é o R predominante no discurso enunciado? Que diálogos poderiam ser estabelecidos 
com os outros R’s? 

Posteriormente, respondeu-se ao problema de pesquisa: Que discurso ecológico está implícito na 
propaganda “Separe o lixo e acerte na lata - banana”, de acordo com Layrargues?  

 

Resultados e Discussão  

Figura 1 – Separe o lixo e acerte na lata (banana). 

 

 

Fonte: Brasil (2011) 

Interpretação dos dados 

A campanha “Separe o lixo e acerte na lata” é uma alternativa, que leva o cidadão a acertar na 
hora de reciclar, facilitando o trabalho dos catadores de materiais recicláveis e aumentar o nível de 
reciclagem no Brasil, de modo que possa gerar empregos para os catadores. 

A imagem juntamente com seus versos apresenta no primeiro momento uma citação infantil: 
“Era uma vez uma casca de banana”. A banana é o principal material a ser tratado, a partir disso, pode-
se falar em resíduo orgânico. O objetivo do material é mostrar ao telespectador algo do dia a dia, a 
rotineira casca de banana presente na lixeira do brasileiro. 

Através da casca de banana e outros resíduos orgânicos gerados em casa, é possível a 
reciclagem presente no verso “Veio a reciclagem e a transformou em adubo”, de forma a reaproveitá-la 
como composto. Desse reaproveitamento, surgem novas formas ecológicas, como presente no trecho: 
“Que vira produção agrícola e até energia”. Um exemplo, dado por Silva et al. (2009), expressa o 
aproveitamento integral de resíduos agroindustriais, obtendo-se a bioconversão de energia, como o 
bioálcool. Resíduos orgânicos podem ser transformados em matéria orgânica para o solo e alimento 
para as plantas. A cultura do consumo de banana gera grande quantidade de resíduos (SILVA et al. 
(2009). A bioconversão ocorre de maneira que os teores de açúcares são transformados em álcool 
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através do processo de fermentação. Portanto, no aproveitamento de resíduos, ocorre a diminuição do 
lixo nos aterros sanitários e lixões. 

Para isso, “Você tem um papel importante nessa história:”, isto é, as atitudes, ações ecológicas 
do telespectador, definirão o meio em que vive também para as próximas gerações. Logo, o ato: 
“Coloque os restos de alimentos” “E outros materiais orgânicos no lixo úmido”, sendo uma das atitudes 
ecológicas do cidadão separar o lixo corretamente, conforme a sua classe (restos de comida, cascas e 
ossos, pó de café e chá, galhos e podas). Vale a consciência de que lixo não é igual, pois o úmido traz 
um líquido poluidor aos lençóis freáticos, o chorume, por isso, “Separados dos papéis, vidros, metais,”, 
“Plásticos e de todo o lixo seco”. A propaganda tem o intuito de mostrar ao cidadão a classificação e 
destinação final dos resíduos, tanto do úmido quanto do seco, no qual os secos também poluem se 
forem descartados de forma incorreta, devido ao seu tempo de decomposição. 

Portanto, “Isso facilita o trabalho dos catadores”, de forma que a reciclagem é um meio de 
subsistência para eles, pois é uma forma de trabalho, que dos resíduos sólidos sairá a sua 
remuneração. Com isso, têm-se as cooperativas de lixo, que “Gera[m] empregos”, para os catadores. 
Um estudo feito pelo CEMPRE (2012) mostra que o catador obtêm em média 1,5 salários mínimos nas 
regiões Sudeste e Sul e um salário mínimo nas demais regiões brasileiras.  

Com a reciclagem e o reaproveitamento do lixo, há a substituição dos combustíveis fósseis “E 
poupa recursos naturais”, de maneira que não esgote os bens preciosos do meio. Sendo assim, a 
propaganda passa a seguinte conclusão: “Mude de atitude”. É necessário mudar de atitude se está 
cometendo erros com o meio ambiente. Para isso, “Separe o lixo e acerte na lata”, visando à separação 
do lixo e destinação correta destes, ou seja, começar acertar, para não continuar no mesmo erro. 

A respeito da Política dos Três R’s, juntamente com o vídeo “Separe o lixo e acerte na lata”, o 
R predominante na campanha é a reciclagem para mostrar às pessoas o sentido de separar 
corretamente o lixo seco do úmido, também cita o reaproveitamento daqueles que possuem maior teor 
de contaminação, como a casca de banana e outros compostos orgânicos.  

 

Conclusões  

Pela análise realizada, é enfático o incentivo da reciclagem domiciliar de resíduos sólidos, que 
a muitos olhares são despercebidos. Mesmo com a citação do reaproveitamento, que vem ao encontro 
do Discurso Ecológico Alternativo, a preocupação maior da mensagem é com a reciclagem, por isso 
acabam por deixar de lado a redução, a recusa e a reflexão sobre o consumo exagerado de produtos, 
levando o cidadão a aderir uma Educação Ambiental reducionista e distorcida, caracterizando-se como 
Discurso Ecológico Oficial.  
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Ciências Humanas - Educação 

 

Resumo: A manipulação do material genético de diversos organismos constitui o cerne do 
desenvolvimento das pesquisas da atual biotecnologia e, inevitavelmente, indagações sobre o uso ou 
não dos produtos agregam implicações de cunho ético, moral, sócio-econômico e ambiental. A 
amplitude e a complexidade do tema, que envolve tanto os conceitos científicos básicos como 
conceitos relativos à protocolos específicos, permite que a biotecnologia possa ser considerada um 
campo conceitual. Este trabalho discute a análise do tema da biotecnologia em quatro livros didáticos 
do Ensino Médio. O instrumento analítico utilizado baseiou-se em Klein (2011 e 2012), onde os 
elementos utilizados para a introdução e desenvolvimento do tema em cada obra analisada, foram 
categorizados em domínio científico (conceitual e técnico) e domínio valorativo (ambiental e ético). Os 
resultados obtidos indicam que não há um padrão para a discussão do tema da biotecnologia nos livros 
analisados, sendo que o principal domínio identificado foi o domínio científico. 

Palavras-chave: biotecnologia, livro didático. 

 

Introdução  

A manipulação do material genético de diversos organismos constitui o cerne do 
desenvolvimento das pesquisas da atual biotecnologia e, inevitavelmente, indagações sobre o uso ou 
não dos produtos agregam implicações de cunho ético, moral, sócio-econômico e ambiental.   

A amplitude e a complexidade do tema, que envolve tanto os conceitos científicos básicos 
como conceitos relativos à protocolos específicos, permite que a biotecnologia possa ser considerada 
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um campo conceitual. Portanto, os objetivos deste trabalho foram analisar e discutir como o tema da 
biotecnologia é apresentado em quatro livros didáticos do Ensino Médio. 

 

Materiais e métodos  

Foram analisados textos sobre o tema da biotecnologia em quatro livros didáticos utilizados em 
escolas da rede pública do Estado do Paraná (Quadro 1). 

O instrumento analítico utilizado baseiou-se em Klein (2011 e 2012), onde os textuais foram 
categorizados em domínio científico (conceitual e técnico) e domínio valorativo (ambiental e ético).  

 

Quadro 1. Livros utilizados na análise do tema da biotecnologia. 

N. LIVRO 

1 Santos, C. H. V.; Baganha, D. E.; Durães, D. A. S.; Ferrari, I. S.; Weçolovis, J.; Pires, M. M. Y.  Biologia.  
Curitiba: SEED-PR, 2006. p.272. 

2 Paulino, W. R. Biologia Genetica e Evolução. São Paulo: Ática, 2005 

3 Russo, S.; Lopes, S.; Biologia.  São Paulo: Saraiva, 2005. 

4 Paulino. W. R. Biologia.  São Paulo: Atica, 2004. 

 
Resultados e Discussão  

Em todos os livros analisados foram identificados elementos científicos ligados ao conceito de 
biotecnologia, abarcando tanto conceitos científicos básicos, como coceitos relacionados à descrição 
de técnicas.   

Através dos resultados obtidos, foi possível observar que os termos mais observados incluíram: 
DNA, enzima de restrição, DNA recombinante, transgênico e clonagem. Observou-se dificuldades na 
construção de relações socioculturais, éticas e ambientais com a biotecnologia, pois os textos, em sua 
maioria, abordavam exclusivamente questões científicas, tanto conceituais (DNA, célula, RNA, enzima) 
como relacionadas à processo técnicos (como por exemplo, a obtenção de organismos geneticamente 
modificados) (Tabela 1). 

 

Conclusões  

É preciso considerar a complexidade que envolve a discussão do tema da biotecnologia. 
Normalmente a mídia explora as várias interfaces do campo da biotecnologia, mas ao que percebe-se 
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é que no ambiente escolar e também em livros didáticos, há uma forte tendência de discussão apenas 
no âmbito científico. 

Torna-se necessária a discussão e reflexão no sentido de formação da plena cidadania e 
construção de valores que também permeiam os objetivos da educação científica. 
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Tabela 1. Domínios Textuais Identificados nos Livros Analisados. 

DOMÍNIOS DESCRIÇÃO 
Livro 1 

Livro 2 Livro 3 Livro 4 

SIM NÃO 
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 B

Á
SI

C
O

 

Indicação de estrutura ou funções das células e/ou organelas     X X     X    X 

Estrutura do DNA   X  x    X     X 

Distinção entre DNA e RNA   X   X    X    X 

Estrutura do RNA   X   X    X    X 

Expressão Gênica em Procariotos   X   X    X    X 

Expressão Gênica em Eucariotos    X  X   X     X 

Transcrição    X  X    X    X 

Replicação do DNA    X  X   X      X 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 T

ÉC
N

IC
O

 

Definição do Termo “Biotecnologia”    X  X   X    X   

Biotecnologia Clássica e Moderna    X  X    X     X 

Tecnologia do DNA Recombinante    X X    X    X  

Vacinas Transgênicas    X  X   X     X 

Alimento Transgênico    X X     X    X 

Fármacos    X  X    X    X 

Células-Tronco    X  X    X    X 

Clonagem   X   X    X    X 

Projeto Genoma   X   X   X     X 

VA
LO

R
A

TI
VO

 

Ética e/ou Bioética    X  X    X    X 

Ambiente    X  X    X    X 

Aspectos Religiosos    X  x    X    X 
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O ÍNDIO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

 

Camila Coelho Alves (Colégio Interativa), camilacoelhopotter@hotmail.com; Luiz Carlos Ferraz Manini 
(Orientador), luiz_uel@yahoo.com.br  

 

Ciências Humanas - História 

 

Resumo: O presente trabalho busca discutir qual a visão que a população brasileira tem sobre os 
povos indígenas na atualidade. Sabe-se que estes povos estavam presentes nas terras que viriam a 
constituir o Brasil antes da chegada dos portugueses, e o encontro entre as duas culturas foi 
especialmente traumático para os nativos. Entretanto, mesmo sofrendo diversas transformações, seja 
em termos econômicos, culturais ou de localização geográfica, acredita-se que a população tenha uma 
certa ideia dos indígenas enquanto povos estagnados, cuja cultura e forma de viver não se alterou, 
mesmo após a passagem de 500 anos de história. Partindo-se dessa premissa, postulou-se que, a 
título de hipótese, exista um preconceito frente ao índio brasileiro, não se visualizando as mudanças 
pelas quais essas populações passaram. 

Palavras-chave: Povos indígenas, Brasil, preconceito 

 

Introdução 
A presente pesquisa, denominada “O índio na sociedade contemporânea” explora o imaginário 

social a respeito da figura do indígena. Propôs-se avaliar qual a ideia que a sociedade brasileira 
contemporânea carrega do indígena, tentando avaliar qual imagem sobre os índios os brasileiros da 
atualidade possuem.  

 
Em 1492, aportava na América Cristovão Colombo, e iniciava-se o intercâmbio entre os povos 

indígenas e o povo europeu. A partir deste momento, criou-se o conceito do habitante do continente 
enquanto “índio”, uma vez que se acreditava, em um primeiro momento, que Colombo houvesse 
chegado às Índias. Mesmo desfeito o engano, esta denominação se perpetuou, nomeando até hoje os 
habitantes nativos do país. 

Ao longo da história, diversas descrições e definições foram abarcadas pelo conceito “índio”, 
em especial nos primeiros momentos da integração do território que seria conhecido como Brasil ao 
mundo. São várias as descrições apresentadas pelos viajantes, tal como o próprio Colombo, Pero Vaz 
de Caminha, Jean de Lery, Hans Staden, entre outros. No século XVI, ao qual nos referimos ao citar os 
viajantes acima, formou-se uma determinada ideia do índio enquanto selvagem, muitas vezes descrito 
enquanto inimigo, que habita as regiões de mata fechada, vive nu ou com poucas vestimentas, 
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garantindo sua sobrevivência a partir de suas atividades tradicionais, tal como a caça, a pesca e uma 
pequena agricultura, complementada com o extrativismo. Cristalizou-se a ideia do índio preguiçoso, 
“molenga” (como o chamou Gilberto Freyre), que não buscava trabalhar além daquilo que seria 
suficiente para a sua sobrevivência.  

Somente no século XX é que se observa a mudança de postura do governo em relação ao 
índio, graças ao trabalho pioneiro de Cândido Rondon e a criação do Serviço de Proteção ao Índio, em 
1910. Este órgão existiu até o ano de 1967, quando foi substituído pela FUNAI – Fundação Nacional do 
Índio, órgão este existente até hoje e responsável pela regulação das medidas em relação aos povos 
indígenas. 

Ao longo destas mudanças e discussões, também a forma como se definia o que era “ser 
índio” se modificou. Um dos trabalhos de grande importância neste debate é o de Darcy Ribeiro, que 
em 1949 definiu o indígena como: 

 

"(...) aquela parcela da população brasileira que 
apresenta problemas de inadaptação à sociedade 
brasileira, motivados pela conservação de costumes, 
hábitos ou meras lealdades que a vinculam a uma 
tradição pré-colombiana. Ou, ainda mais amplamente: 
índio é todo o indivíduo reconhecido como membro por 
uma comunidade pré-colombiana que se identifica 
etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena 
pela população brasileira com quem está em contato". 

 

Em 1973, o governo promulgou o Estatuto do Índio, o qual buscava regulamentar o 
relacionamento da sociedade e do Estado brasileiro com estes habitantes, definindo-o da seguinte 
maneira: “É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado 
como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade 
nacional;” (lei nº 6001/1973). Já na Constituição de 1988 não versou especificamente sobre a definição 
do “ser índio”, embora tenha assegurado, na forma da lei, vários direitos aos povos nativos, como a 
aprendizagem em escolas a partir de seu próprio idioma. 

No ano de 2010, o IBGE realizou um recenseamento no país, que concluiu que hoje a 
população indígena soma aproximadamente 896 mil indivíduos, dos quais 36,2% vivem fora de suas 
terras originais, residindo em áreas urbanas. Essa integração já pode demonstrar uma mudança na 
postura do que se imagina “ser índio”, uma vez que os mesmos já cursam faculdades, são admitidos 
em diversas empresas e mesmo buscam ou buscaram participação política. 

É diante de tal quadro de mudanças que ocorre no interior das sociedades indígenas que se 
colocou o problema sobre o qual repousa a pesquisa. Pretendeu-se compreender qual a visão que a 
sociedade brasileira atual possui sobre estes indígenas, sobre os quais muito se escreveu e discutiu. 
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Trabalhando no âmbito do imaginário social, a pesquisa busca saber qual esta ideia, para se analisar 
se a mesma caminhou paralelamente às mudanças ocorridas no interior das sociedades indígenas. 

 Partiu-se da hipótese que a sociedade brasileira, a despeito das mudanças acontecidas no 
interior dos grupos indígenas, mantém sobre os mesmos a ideia que sobre estes povos possuíam os 
cronistas viajantes do século XVI, encarando o indígena enquanto parte da população que habita as 
zonas de mata, vivendo da maneira rústica que foi descrita por estes primeiros europeus. Desta 
maneira, haveria sobre os povos indígenas uma ideia de estagnação cultural, não se compreendendo a 
componente dinâmica presente nas diversas culturas. 
 Enquanto objetivo geral pretendeu-se avaliar qual a visão que a população brasileira na 
atualidade possui acerca dos povos indígenas, pretendendo-se avaliar se a mesma ainda pensa o índio 
enquanto o individuo retratado pelas literaturas do século XVI. Agregam-se a este objetivo geral outros 
objetivos específicos, entre eles, uma preocupação com a avaliação, junto ao grupo escolhido 
enquanto amostra, se ainda persiste um preconceito frente à população indígena. Por fim, pretende-se 
analisar se a população tem conhecimento do tamanho atual da população indígena brasileira, de 
modo a aferir sua participação no cenário político, econômico e social da atualidade. 

 

Materiais e métodos  

O presente trabalho apresenta-se enquanto um estudo de caso, buscando avaliar qual a visão 
que a sociedade brasileira na atualidade possui sobre os povos indígenas.  

A pesquisa inicial foi feita com base em buscas em sítios eletrônicos sobre a condição atual do 
indígena na sociedade brasileira. Esta informação foi posteriormente revista com a divulgação dos 
dados atualizados pelo IBGE do censo de 2010. A partir disto, formulou-se uma síntese de tais 
informações. Posteriormente, foram selecionadas as fontes para a pesquisa. Em um primeiro momento, 
elencaram-se as obras de viajantes do século XVI, como Cristovão Colombo, Pero Vaz de Caminha, 
Pero de Magalhães Gandavo, Hans Staden e Jean de Lery. A obra deste último, por não ter sido 
encontrada traduzida, foi utilizada indiretamente, através de artigos sobre o tema. Foram feitas as 
leituras e os fichamentos sobre os mesmos, além da consulta a outras bibliografias, que expressassem 
a visão sobre o índio nos século XIX e XX. Embasados nestas teorias, foram formulados os 
questionários de pesquisa, e selecionada a cidade de Londrina (PR) como foco inicial da pesquisa. 

Foi escolhido o centro da cidade como lócus da primeira etapa de levantamento, sendo que de 
acordo com as técnicas estatísticas de levantamento de amostragem, seriam necessários 293 
questionários para se obter uma confiabilidade aceitável. Entretanto, decidiu-se a princípio utilizar-se 
apenas 100 questionários como forma de nortear os rumos da pesquisa.  

Após esse levantamento, os dados foram tabulados, as informações obtidas confrontadas com 
as leituras feitas e elaborou-se assim uma consideração final. 
 

Resultados e Discussão  

 Foram elaboradas no questionário três perguntas, cuja resposta se daria através da marcação 
das alternativas oferecidas. A primeira pergunta versou sobre o conhecimento das pessoas e sua 
opinião a respeito das políticas públicas direcionadas aos indígenas. A partir da afirmativa: “Você 
acredita que os indígenas, tal como outras minorias (homossexuais, negros, deficientes), tem recebido 
a devida atenção do governo, através de políticas publicas de preservação e garantia de direitos?”, 
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esperava que os entrevistados assinalassem se concordavam totalmente ou parcialmente, se 
discordavam totalmente ou parcialmente, ou se não tinham opinião a respeito. 
 Entre os entrevistados, 9% concordaram totalmente; 32% concordaram parcialmente; 26% 
discordaram plenamente; 26% discordaram parcialmente e 7% afirmaram não possuir opinião formada 
a respeito do assunto. 
 A segunda questão era a respeito da imagem que os entrevistados possuíam a respeito dos 
povos indígenas, a partir do seguinte questionamento: “Assinale entre as alternativas abaixo aquela 
que você crê que descreva melhor o que você pensa sobre os povos indígenas”. As alternativas para 
esse questionamentos eram: nus, vivendo nas matas, sobrevivendo com os frutos de seu trabalho; 
mantém seus traços étnicos e tradições, mas já se encontra em estágio de integração à sociedade; 
integrado, convivendo e utilizando novas tecnologias; integrado, já buscando sua participação política. 
6% dos entrevistados assinalaram a primeira alternativa, sobre a permanência dos índios nas áreas de 
selva; 73% dos entrevistados assinalaram a segunda opção, referente ao estágio de integração com a 
manutenção de traços étnicos e tradições; 4% assinalaram a opção sobre integração e uso de 
tecnologias; e 17% assinalaram o último item, sobre a integração do índio e sua participação política. 
 A terceira questão do formulário de pesquisa buscava apurar se a população tinha 
conhecimento da dimensão da população indígena brasileira na atualidade. Para tanto, formulou-se a 
seguinte questão: “Na sua opinião, quantos indígenas vivem atualmente no Brasil?”. Ofertaram-se 
enquanto alternativas os seguintes números: de 0 a 100 mil; de 100 a 250 mil; de 250 a 500 mil e mais 
de 500 mil. Sobre esse questionamento, 13% decidiram-se pela primeira opção, até 100 mil habitantes; 
34% assinalaram a segunda opção, entre 100 e 250 mil; 29% optaram pela terceira alternativa, de 250 
a 500 mil; 18% escolheram a opção sobre a população ser mais de 500 mil habitantes, e ainda 6% 
optaram por responder que não possuíam uma opinião formada a esse respeito. 
 

Considerações Gerais  

Averiguamos que nossa hipótese inicial foi refutada, a partir dos resultados obtidos com a 
aplicação dos questionários. Pudemos verificar que a visão da população acerca dos indígenas na 
atualidade já se mostra mais condizente com a situação dos mesmos. Percebe-se, assim, que o 
preconceito concebido enquanto hipótese não é tão intenso quanto se imaginava, pois a população já 
tem alguma consciência acerca da mudança cultural pela qual passam os povos indígenas. Também 
percebemos que a população tem pouco conhecimento do tamanho da população indígena no país, o 
que pode ser reflexo da pouca divulgação das políticas voltadas a esse segmento da sociedade.  

Avaliamos por fim uma complicação em relação a metodologia de aplicação dos questionários, 
uma vez que foram elaborados formulários com questões objetivas, e que em algumas situações, foi 
solicitado ao autor do trabalho a leitura das alternativas, o que pode ter induzido a determinadas 
escolhas por parte dos membros da amostragem.  Pretende-se, a partir desta constatação, reelaborar-
se o formulário e, com a amostragem correta obtida a partir da elaboração estatística, reaplicar-se a 
pesquisa, buscando dados mais fidedignos a respeito da hipótese inicial. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA HISTÓRIA ORAL PARA A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR 

 

 

Clara Carvalho de Oliveira (PIBIC/CNPq - Fundação Araucária/UEL), clarcarvalho96@hotmail.com; 
Maria Luiza Macedo Abbud, mabbud@uel.br 

Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Educação/Londrina, PR. 

 

Ciências Humanas – Educação - Fundamentos da Educação 

 

Resumo: Este texto apresenta uma discussão acerca das contribuições da história oral no que diz 
respeito ao processo de pesquisa desenvolvida no projeto “Localização e Catalogação de Fontes para 
pesquisa da história das instituições educativas e escolares e não escolares de Londrina” que tem por 
objetivo construir e reconstruir a história destas instituições. Este projeto contribui também para a 
formação dos estudantes de graduação em pedagogia e dos estudantes de Iniciação Científica Júnior. 
Com base nisto o presente trabalho mostra como, por meio da história oral, é possível acessar a visão 
dos participantes dos estabelecimentos de ensino, afim de não reduzir as pesquisas aos documentos 
tidos como oficiais, alem de resgatar a cultura escolar trazida pelas memórias dos protagonistas dessas 
instituições. 

Palavras-chave: História das instituições escolares, história oral, estudante de Iniciação Científica 
Júnior. 

 

Introdução 

A História da Educação nos proporciona a ver e compreender, as transformações ao longo do 
processo educativo, como sua trajetória ocorreu e ainda ocorre, por meio das grandes influências que 
nos cercam. Segundo Nóvoa (1999, p.13) “a História da Educação forneceu aos educadores um 
conhecimento do passado coletivo da profissão, que serve para formar a sua cultura profissional”. 
Desse modo, percebemos que a Historia da Educação é uma área de conhecimento fundada nas 
ciências da educação. Com isso percebemos a importância de (re)construir a história em todos seus 
aspectos, relacionando-os.  
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Para realização do estudo nos diferentes campos de pesquisa propiciado pela História da 
Educação, a Universidade Estadual de Londrina dispõe de um Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Historia da Educação (LEPHE) concentrado no Departamento de Educação – Centro de Educação, 
Comunicação e Artes (CECA), que desenvolve projetos de pesquisa e ensino na área de História da 
Educação, como o projeto “Localização e Catalogação de Fontes para pesquisa da história das 
instituições educativas escolares e não escolares de Londrina” o qual tem por objetivo (re)construir a 
história dessas instituições. 

O LEPHE propicia aos seus integrantes diversos momentos de discussões acerca da Historia 
da Educação, do processo de localização e catalogação de informações e documentos referentes às 
instituições educativas de Londrina, bem como os procedimentos de pesquisa necessários para o 
desenvolvimento desse projeto, de modo que um dos procedimentos abordados refere-se a história 
oral, que foi discutida a partir da leitura dos autores Meihy (1996) e Abbud (2007). 

 

Encaminhamentos metodológicos 

O encaminhamento metodológico assumido neste artigo refere-se à pesquisa bibliográfica que 
segundo Lara e Molina (2011, p. 168) “constitui-se em fonte secundária. É aquela que busca o 
levantamento de livros e revistas de relevante interesse para a pesquisa que será realizada.” 

 

Discussão 

Em um contexto histórico no final da década de 1940, permeado por avanços tecnológicos e 
marcado por acontecimentos deixados pela Segunda Guerra Mundial, tem inicio a história oral moderna 
na Universidade de Columbia, em Nova York, assim como se refere Meihy (1996). O termo história oral 
foi oficializado por Allan Nevins através da organização de um arquivo realizado por ele. 

Naquele momento, o rádio e o jornal foram propulsores para a propagação da história oral pelo 
fato de utilizarem a entrevista como mecanismo de promoção de informações dadas por pessoas 
influentes da época. Diante desse parâmetro, atualmente tem-se o conhecimento de que a história oral 
é uma metodologia de pesquisa que considera tanto os grandes fatos como os pequenos, assim como, 
volta seu olhar não somente para os grupos que se destacam na história, mas também para as vozes 
esquecidas. 

No Brasil como coloca Meihy (1996, p.23),  

a história oral tardou muito a se desenvolver em função de dois fatores primordiais: 
a falta de tradição institucionais não-acadêmicas que se empenhassem em 
desenvolver projetos registradores das historias locais e a ausência de vínculos 
universitários com os localismos e a cultura popular. 
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A história oral não era aceita por parte dos historiadores e por parte da universidade o que 
ocasionou o atraso dessa metodologia de pesquisa além do mais, quando a história oral no Brasil 
começou se desenvolver, houve a interrupção por conta do Golpe Militar de 1964, em que as opiniões 
das pessoas dessa época não eram levadas em conta por motivos políticos. Outros países já haviam 
adotado a história oral como procedimento de pesquisa, no entanto, no Brasil somente nas últimas 
décadas a historia oral tem ocupado espaço nas pesquisas acadêmicas, a fim de valorizar os sujeitos 
que participaram do contexto histórico de uma determinada época 

A história oral é uma fonte viva de pesquisa, portanto Meihy (1996, p. 10 e 11) afirma que ela:  

dialoga com a velha concepção de que personagens históricos eram apenas 
grandes figuras e aqueles que deixaram marcas arquivadas em espaços oficiais e 
oficializados, a historia oral promove, juntamente com uma nova concepção de 
historia, uma interpretação clara de que todos, cidadãos comuns, somos parte do 

mesmo processo.   

  Portanto entendemos que a história oral possibilita a ampliação da nossa percepção do 
passado como algo que tem continuidade hoje.  

 

Considerações Gerais  

A História da Educação mostra-se importante para a compreensão dos processos ocorridos ao 
longo da história da humanidade e a influência desses para a sociedade atual. A partir das discussões 
ocorridas no LEPHE (Laboratório de Ensino e Pesquisa da História da Educação) percebemos a 
importância de usar história oral, como fonte metodológica de pesquisa para (re)construção da história 
das instituições; além de analisar documentos, estamos dando voz aos indivíduos que participaram das 
transformações ocorridas nos estabelecimentos de ensino. Essa metodologia torna-se importante por 
dois motivos, primeiro diz respeito às instituições de Londrina, que por serem recentes na história 
possibilita-nos o contato com os protagonistas das instituições. Já o segundo refere-se aos documentos 
não encontrados nos estabelecimentos de ensino por diversos motivos, por exemplo, os que foram 
descartados pela ausência de conscientização da importância de arquivar todos os documentos/fontes 
e também pela falta de espaço nas instituições educativas. Nessa sentido, a história oral possibilita 
completar as lacunas encontradas nas fontes domcumentais. 
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ALUMÍNIO X REDUÇÃO DO CONSUMO 
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Ciências Humanas – Educação 

 

Resumo: Este trabalho, de cunho qualitativo, consiste na análise e interpretação do vídeo “Lata”, um 
curta-metragem (31 segundos), integrante da campanha "Separe o lixo e acerte na lata" (2011), do 
Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. O objetivo de pesquisa é compreender qual discurso ecológico está implícito na mensagem da 
propaganda e qual diálogo pode ser estabelecido entre ela e a Política dos 3R's, considerando a 
Redução, a Reutilização e a Reciclagem de resíduos sólidos. Para a investigação dos dados, o vídeo 
foi transformado de imagem dinâmica em estática, através do método "Decomposição da Imagem em 
História em Quadrinhos" (DIHQ). A propaganda, em si, estimula uma Educação Ambiental reducionista, 
pois prioriza a reciclagem em detrimento da redução, da recusa e da reutilização dos resíduos sólidos 
descartados, caracterizando-se, então, como Discurso Ecológico Oficial. 

Palavras-chave: DIHQ, Lata, 3 R’s 

 

Introdução   

 A campanha “Separe o lixo e acerte na lata” divulgada nas principais mídias possui o objetivo 
de incentivar os telespectadores brasileiros a aderirem à reciclagem dos resíduos sólidos em duas 
categorias: “lixo úmido” e “lixo seco”, visando à eliminação dos lixões até 2014, através da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

 O artigo gira em torno da análise do vídeo “lata” da campanha em questão, utilizando-se da 
seguinte problemática de pesquisa: Que Discurso Ecológico está implícito na propaganda "Separe o 
lixo e acerte na lata (lata)”?  
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Materiais e métodos  

 O trabalho tem como foco a análise de um vídeo de domínio público, que faz parte da série 
“Separe o lixo e acerte na lata”, do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde se encontra disponível para download no hotsite: 
<http://blog.mma.gov.br/separeolixo/>.  

 O vídeo foi transformado de imagem dinâmica em estática, através do método “Decomposição 
da Imagem em História em Quadrinhos” (DIHQ), sendo que os dados apresentados tiveram os 
seguintes procedimentos de captura:  

 1. Assistiu-se ao vídeo inúmeras vezes, identificando o número de versos com as suas 
respectivas cenas;  

 2. Em seguida, procedeu-se ao Print Screen de cada uma das dezesseis cenas, salvando-as 
na extensão JPG no arquivo Paint (Windows®7) e usando o programa Photoscape (Moii®) na 
organização das imagens em história em quadrinhos.  

 A análise foi guiada pelo seguinte roteiro de questões: Considerando os desenhos em 
contraste com os versos da propaganda, que significados ambientais podem ser atribuídos a eles? Dos 
3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar), qual é o R predominante no discurso proferido? Que diálogos podem 
ser estabelecidos com os outros R’s? Em seguida, respondeu-se ao problema de pesquisa: Que 
discurso ecológico está implícito na propaganda “Separe o lixo e acerte na lata (lata)”? 

 A seguir, apresentam-se os dados da imagem fílmica e sua respectiva interpretação. 
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Resultados e Discussão  

Figura 1 – Lata 

 

Fonte: Brasil, 2011. 

Versos do poema 

Era uma vez uma latinha amassada. 
Veio o catador, recolheu 
e levou pra indústria da reciclagem. 
A lata se transformou em renda 
e trabalho digno pra muita gente. 
Você tem um papel importante nessa história: 
colocar os restos de alimentos 
e materiais orgânicos no lixo úmido 
Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. 
Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado 
e poupa recursos naturais. 
Mude de atitude. 
Separe o Lixo e Acerte na Lata. 
Governo Federal. (BRASIL, 2011). 
 

A ideia de que a reciclagem é a solução para os problemas socioambientais, causados pela 
latinha de alumínio e outros resíduos sólidos, leva o consumidor a pensar que agindo somente dessa 
forma, tais problemas poderão ser resolvidos, induzindo-o a uma Educação Ambiental distorcida e 
reducionista. A propaganda não faz nenhuma menção à recusa de produtos, ou à redução de 
consumo, apenas à reutilização do material reciclado 
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Desse modo, a propaganda acaba por encaixar-se no Discurso Ecológico Oficial, uma vez que 
prioriza a reciclagem, diferenciando-se do Discurso Ecológico Alternativo, que acima de tudo, incentiva 
a redução do consumo, seguida da reutilização dos produtos consumidos e, por último, a reciclagem 
dos produtos que não receberam o tratamento da reutilização. 

 

Considerações Gerais  

 Percebe-se, após a análise da imagem, como a mídia governamental manipula os cidadãos 
brasileiros. Uma campanha, com o objetivo de reduzir os lixões até 2014, deveria incentivar a reflexão, 
por parte dos cidadãos, sobre seus respectivos modos de vida, mas limita-se a uma Educação 
Ambiental totalmente distorcida e reducionista à reciclagem. A falta de interesse governamental é 
visível em relação ao fato de que se deve reduzir o consumo de produtos, negar a descartabilidade e a 
obsolescência planejada. 
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O LABORATÓRIO DE ENSINO DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇAO 
(LEPHE) E SUA CONSTITUIÇÃO 
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gabryelfelip@gmail.com; Simone Burioli Ivashita (Orientadora-UEL), sivashita@uel.br 
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Ciências Humanas/Educação/Fundamentos da Educação 

 

Resumo: Este texto aborda a importância da História da Educação para a retomada das questões 
vividas pelas sociedades e o especificamente o papel do LEPHE (Laboratório de Ensino e Pesquisa em 
Historia da Educação) na (re)construção da história das instituições educativas de Londrina e região. 
As atividades que acontecem neste espaço têm como objetivo conscientizar e desenvolver um 
pensamento de preservação do patrimônio histórico nas instituições educativas da cidade e nos 
membros participantes do projeto de pesquisa, tais como: estudantes do ensino médio, graduandos de 
pedagogia e professores/orientadores da Universidade Estadual de Londrina. A metodologia utilizada 
gira em torno das discussões e análises de textos que servem/servirão de base teórica, levantamento  
e catalogação de fontes, visitas as instituições educativas com o propósito de identificar os documentos 
disponíveis nessas e análise das questões em torno desses documentos. 

Palavras-chave: História da educação, LEPHE, instituições educativas. 

 

Introdução 

Qual a importância da História da Educação? Ela é mesmo necessária? Essas e outras 
questões nos rodeiam enquanto iniciantes em pesquisa.  É possível inferir que a história é sempre 
necessária para falarmos sobre qualquer ciência, ou seja, torna-se pertinente voltar na história para 
buscar alguma explicação para as questões do presente, principalmente nas ciências humanas. Não é 
possível falar de qualquer descoberta humana sem citar a história, elas estão intimamente ligadas. E 
com a educação não é diferente. Uma análise de sua história é fundamental para a compreensão do 
que se procede atualmente no âmbito educacional. 
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A História da Educação é uma herança de valores, normas, regras, costumes e culturas como, 
por exemplo, os métodos didáticos e a arquitetura das instituições educativas mais antigas. O seu 
registro histórico proporciona a transmissão de cultura para as futuras gerações. Tendo em vista esta 
afirmação, a pergunta que direciona a discussão é: Qual a relevância do LEPHE (Laboratório de Ensino 
e Pesquisa em Historia da Educação) para pesquisa em história da educação? 

A História, especificamente a História da Educação, trabalha com indícios (vestígios) do 
passado, tais como os documentos, arquiteturas, atas, jornais, livros didáticos, manuscritos, manuais, 
memória, entre outros, considerados fontes que necessitam ser guardadas, catalogadas, preservadas e 
organizadas permitindo um melhor acesso ao passado por meio delas. 

Nas discussões empreendidas no grupo de pesquisa estão sendo utilizados como 
pressupostos teóricos os autores: Décio Gatti Júnior (2002), Antônio Nóvoa (2005) e Justino Magalhães 
(1999). Entre os projetos desenvolvidos no LEPHE, é no projeto intitulado “Localização e catalogação 
de fontes para pesquisa da historia das instituições educativas e escolares e não escolares de 
Londrina” que participo. 

 

Encaminhamentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste texto referem-se à pesquisa bibliográfica, 
que segundo Lara e Molina (2011, p. 168) “ [...] constitui-se em fonte secundária. É aquela que busca o 
levantamento de livros e revistas de relevante interesse para pesquisa que será realizada”. Sendo 
assim, esse tipo de pesquisa torna-se imprescindível para o campo científico. 

 

Discussão 

O LEPHE foi oficializado no dia 23 de abril de 2012, no Centro de Educação, Comunicação e 
Arte (CECA), na Universidade Estadual de Londrina com o objetivo de fazer a recuperação histórica 
dos processos de instalação e desenvolvimento das instituições educativas em Londrina e região. Este 
projeto de pesquisa pretende a sistematização de dados documentais (arquivos) e memórias 
(depoimentos dos protagonistas). Entre as atividades previstas para este espaço está a constituição de 
referenciais a respeito das escolas com o intuito de sistematizar fontes de pesquisa e ensino em 
História da Educação. 

As atividades postas em prática no LEPHE envolvem catalogação, discussões de referenciais 
teóricos e visitas às instituições educativas. A catalogação no laboratório consiste na organização e na 
listagem virtual dos arquivos, como dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso e 
organização de periódicos. As discussões se dão em textos de autores que servem/servirão como base 
teórica para as futuras ações pedagógicas, como José Carlos Sebe Bom Meihy em seu Manual de 
História Oral (1996) e também Décio Gatti Júnior (2002) e Justino Magalhães (1999) que abordam 
acerca das instituições educativas/escolares. 



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
2

5
5

 

Considerações Gerais 

O LEPHE tem dois objetivos, um de caráter social e outro científico. Seu objetivo social visa 
desenvolver uma conscientização nas instituições escolares para promover a preservação de seu 
patrimônio histórico. 

 Para com a ciência, o LEPHE busca fazer considerações e promover discussões e análises 
sobre o desenvolvimento da ciência histórica . O laboratório estabelece uma relação do ensino superior 
com a educação básica, devido a oportunidade dos alunos de ensino médio participarem dos grupos de 
pesquisa e também o resgate do patrimônio histórico e do desenvolvimento das instituições educativas 
de Londrina e região. 

 

Agradecimentos 

Primeiramente agradeço ao CNPQ/ Fundação Araucária por dar a oportunidade de entrar como 
bolsista da iniciação científica Jr. E também à minha orientadora Simone Burioli Ivashita e todos os 
outros professores e orientadores que me apoiaram nas reuniões no LEPHE. 

 

Referências 

MAGALHÃES, Justino. Contributo para a história das instituições educativas - entre a memória e o 
arquivo. In: FERNANDES, Rogério; MAGALHÃES, Justino. Para a História do Ensino Liceal em 
Portugal. Actas dos Colóquios do I Centenário da Reforma de Jaime Moniz (1894-1895). Braga: 
Universidade do Minho, 1999. p. 63-77. 

MEIHY, José Carlos S. Bom. Manual de História Oral. São Paulo: Loyola, 1996. p. 7-23. 

OLIVEIRA, Lúcia Helena M. M.; JÚNIOR, Décio Gatti. História das instituições educativas: um novo 
olhar historiográfico. Cadernos de História da Educação, Uberlândia, v. 1, n. 1, p. 73-76, jan/dez. 
2002. 

SAVIANI, Dermeval. Breves considerações sobre fontes para História da Educação. HISTEDBR On-
line, Maringá, n. especial, p. 28-35, ago. 2006. 

LARA, Ângela Mara de Barros; MOLINA, Adão Aparecido. In: TOLEDO, Cézar de Alencar A.; 
GONZAGA, Maria Teresa C. (organizadores). Metodologia e técnicas de pesquisa nas  áreas de 
Ciências Humanas. Maringá: Eduem, 2011. p.121 a 172. 

 

  



 

I Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Londrina  |  ISBN: 978-85-7846-154-6  

 Universidade Estadual de Londrina  |  23 nov. 2012  |  Londrina - Paraná  

 

P
á

g
in

a
2

5
6

 

 

O DISCURSO DA RECICLAGEM PRESENTE NA IMAGEM DA GARRAFA PET 

 

 

Jeisiane Ferreira-Jorge (PIBIC/CNPq - Fundação Araucária/UEL), jeisiane.ferreira.jorge@gmail.com; 
Patrícia de Oliveira Rosa-Silva (Orientadora), porsilva@hotmail.com  

Universidade Estadual de Londrina/Departamento de Biologia Geral/Londrina, PR 

 

Ciências Humanas - Educação 

 

Resumo: De caráter qualitativo e interpretativo, a presente pesquisa tem por objetivo analisar um dos 
três vídeos de curta-metragem (31 segundos) da campanha “Separe o lixo e acerte na lata”, do 
Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (2011). O documento deste trabalho é o da garrafa Politereftalato de etileno (PET). O vídeo, 
imagem dinâmica, foi decomposto em cenas estáticas através do método “Decomposição da Imagem 
em História em Quadrinhos” (DIHQ). Buscou-se evidenciar qual discurso ecológico está implícito na 
propaganda ambiental. O Discurso Ecológico Oficial reduz a Política dos 3R’s em apena um R, a 
reciclagem. A propaganda da garrafa PET faz grande apelo à reciclagem, com algumas nuances de 
reutilização, mas deixando de lado a redução, a recusa e a reflexão sobre o consumismo de bebidas e 
outros tipos de produtos, ações de gestão de resíduos propostas pelo Discurso Ecológico Alternativo. 

Palavras-chave: Discurso ecológico; Matriz dos 3R´s; Garrafa PET.  

 

Introdução  

 Apresentamos, no decorrer deste trabalho, interpretações sobre a imagem PET da campanha 
“Separe o lixo e acerte na lata”. A análise é apresentada, por meio de críticas e proposições do artigo 
do autor Layrargues (2011), que mostra em seu trabalho o significado do Discurso Ecológico Oficial e 
do Discurso Ecológico Alternativo, baseando-se na Política dos 3R’s. 

 De acordo com Layrargues (2011), há duas fontes ambientais discursivas envolvendo a 
questão do lixo, o Discurso Ecológico Oficial e o Discurso Ecológico Alternativo. O primeiro foca apenas 
a reciclagem dos resíduos, já o segundo visa à redução do consumo e à reutilização dos produtos, 
além de preocupar-se com a reflexão sobre as questões culturais que envolvem a gestão de resíduos 
sólidos domésticos. 
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 Buscamos responder a seguinte problemática de pesquisa: Que discurso ecológico está 
implícito na propaganda “Separe o lixo e acerte na lata - PET”, de acordo com Layrargues? 

 

Materiais e métodos  

 O vídeo selecionado é um curta-metragem de domínio público da série “Separe o lixo e acerte 
na lata”, do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, que está disponível para download no site: 
<http://blog.mma.gov.br/separeolixo/pecas/>. O mesmo foi transformado, de imagem dinâmica em 
estática, através do método “Decomposição da Imagem em História em Quadrinhos” (DIHQ). Foram 
utilizados os seguintes procedimentos para a captura da imagem: 

 1. Assistiu-se ao vídeo inúmeras vezes, identificando os versos com as suas respectivas 
cenas;  

 2. Em seguida, procedeu-se ao Print Screen de cada uma das quatorze cenas, salvando-as na 
extensão JPG no arquivo Paint (Windows®7), usando em seguida o programa Photoscape (Moii®) na 
organização das imagens em história em quadrinhos.  

 Depois disso, respondemos o roteiro de questões, a seguir: Considerando os desenhos em 
contraste com os versos, que significados ambientais podem ser atribuídos a eles? Qual é o R 
predominante no discurso? Que diálogos podem ser estabelecidos com os outros R’s?  

 A seguir, apresentamos a Figura 1, os versos da propaganda e a análise dos mesmos, 
formando períodos de discurso, conforme o sentido apropriado.  
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Resultados e Discussão  

 

Figura 1 – PET 

 

Fonte: Brasil (2011). 

Versos do poema 

Era uma vez uma garrafa PET 
Veio a reciclagem e a transformou em tecido, 
vassoura, madeira plástica  
e até casco de barco. 
Você tem um papel importante nessa história: 
colocar os plásticos, papéis, vidros e metais 
no lixo seco. 
Separados dos restos de alimentos 
e outros materiais orgânicos, no lixo úmido 
Isso facilita o trabalho dos catadores, 
gera empregos e poupa recursos naturais. 
Mude de atitude. 
Separe o lixo e acerte na lata. 
Governo Federal. (BRASIL, 2011). 
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Análise dos versos do poema 

“Era uma vez uma garrafa PET” A propaganda evidencia a reciclagem da garrafa PET e a 
destinação correta dos resíduos com o objetivo de prender a atenção do telespectador 

“Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassoura, madeira plástica e até casco de 
barco.” Com a reciclagem da garrafa PET, este tipo de plástico pode ser transformado em fibras de 
poliéster na indústria têxtil, onde se fabrica fios para costura, tapetes, tecido-não-tecido (TNT), madeira 
plástica, um tipo de madeira impermeável, destacando-se por não atrair insetos e roedores e não 
mofar. A garrafa torna-se casco de barco por ser um material resistente e com grande potencial de 
acumular ar em seu interior, assim flutua com grande facilidade, mantendo o barco na superfície 
d’água. 

“Você tem um papel importante nessa história: colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no 
lixo seco. Separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos, no lixo úmido.” A população 
deve entender que tem um papel fundamental no ciclo da reciclagem, pois, se separar corretamente os 
resíduos que gera e entregá-los para o destino certo, a matéria-prima natural será poupada.  

O lixo seco é caracterizado por ser inorgânico e demora muito tempo para se decompor em 
ambiente natural, mesmo sendo reciclado de maneira correta. Esse procedimento prolonga a vida útil 
da matéria-prima e dos aterros sanitários. O lixo seco deve ser totalmente separado do lixo úmido, que 
são os orgânicos, pois a mistura de ambos torna impossível a reciclagem ou reutilização do material. 
Assim, cada um deve estar devidamente em seu lugar, lixo seco em seu local correto, e o lixo úmido 
também. 

“Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais.” Com a 
separação dos resíduos, fica muito mais fácil o trabalho dos profissionais que desempenham algum 
labor com os resíduos sólidos, pois eles não perdem tempo para fazer uma coisa. A reciclagem em si 
gera emprego para muitas famílias, apesar de ser um emprego pouco remunerado. É uma das formas 
de conservar os recursos naturais, pois a mesma reutiliza os resíduos sólidos inúmeras vezes antes de 
eles serem definitivamente descartados. 

“Mude de atitude. Separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal.” Se você é um cidadão que 
ainda não adotou esses hábitos, mude de atitude: recicle, reutilize, é o que você pode fazer pelo 
planeta nesse momento.  

Cuidar do lixo não é um papel difícil, separá-lo e colocá-lo em seu devido lugar não vai trazer 
dano algum, pelo contrário, irá trazer benefícios para você, à população, ao planeta e a todos que aqui 
vivem.  

Ao analisar o vídeo, podemos observar que o mesmo retrata ao público uma Educação 
Ambiental reducionista, de modo que a reciclagem seja a solução para os problemas socioambientais 
provocados pelos resíduos, assim, deixa de lado a política dos 3R´s na perspectiva do Discurso 
Ecológico Alternativo, que seria a mais viável. 
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Considerações Gerais 

A imagem do vídeo oferece ao telespectador a mensagem que o Discurso Ecológico Oficial 
quer transmitir, ou seja, o vídeo traz a mensagem da reciclagem, incentiva a isso, mas não leva em 
consideração o Discurso Ecológico Alternativo, discurso que exalta a redução e reutilização de bens de 
consumo. 
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BIOTECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DO TEMA EM LIVROS DIDÁTICOS  
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Ciências Humanas - Educação 

 

Resumo: A manipulação do material genético de diversos organismos constitui o cerne do 
desenvolvimento das pesquisas da atual biotecnologia e, inevitavelmente, indagações sobre o uso ou 
não dos produtos agregam implicações de cunho ético, moral, sócio-econômico e ambiental. A 
amplitude e a complexidade do tema, que envolve tanto os conceitos científicos básicos como 
conceitos relativos à protocolos específicos, permite que a biotecnologia possa ser considerada um 
campo conceitual. Este trabalho discute a análise do tema da biotecnologia em quatro livros didáticos 
do Ensino Médio. O instrumento analítico utilizado baseiou-se em Klein (2011 e 2012), onde os 
elementos utilizados para a introdução e desenvolvimento do tema em cada obra analisada, foram 
categorizados em domínio científico (conceitual e técnico) e domínio valorativo (ambiental e ético). Os 
resultados obtidos indicam que não há um padrão para a discussão do tema da biotecnologia nos livros 
analisados, sendo que o principal domínio identificado foi o domínio científico. 

Palavras-chave: biotecnologia, livro didático. 

Introdução  

 

A manipulação do material genético de diversos organismos constitui o cerne do 
desenvolvimento das pesquisas da atual biotecnologia e, inevitavelmente, indagações sobre o uso ou 
não dos produtos agregam implicações de cunho ético, moral, sócio-econômico e ambiental. A 
amplitude e a complexidade do tema, que envolve tanto os conceitos científicos básicos como 
conceitos relativos à protocolos específicos, permite que a biotecnologia possa ser considerada um 
campo conceitual.  

Apesar do tema estar fortemente presente no cotidiano das pessoas, seja através da mídia 
televisiva ou impressa, percebe-se a ausência ou pouca reflexão do tema no espaço escolar.Um tema 
importante é a divulgação do sequeciamento genoma que é um importante aspecto na nossa vida 
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social , porém pouco trabalhado nas escolas , por exemplo, é como uma receita que registra nossas 
informações e nossos comandos. A Biotecnologia é uma forma tecnológica de se analisar e nos ajudar 
a perceber algumas diferenças ou mutações em alguma parte de nosso organismo .  Este trabalho 
discute a análise do tema da biotecnologia em quatro livros didáticos do Ensino Médio. 

 

Materiais e métodos  

Foram analisados textos sobre o tema da biotecnologia em quatro livros didáticos utilizados em 
escolas da rede pública do Estado do Paraná (Quadro 1). 

O instrumento analítico utilizado baseiou-se em Klein (2011 e 2012), onde os textuais foram 
categorizados em domínio científico (conceitual e técnico) e domínio valorativo (ambiental e ético).  

 

Quadro 1. Livros utilizados na análise do tema da biotecnologia. 

N. livro 

1 Nélio Bizzo N.; Novas Bases de Biologia. São Paulo; Atica,:2010. 

2 Lopes  S.; Bio Volume 3,: São Paulo; Saraiva:2006 

3 Amabis, J.M.;Biologia,São Paulo; Moderna:2003 

4 Lopes, S.; Rosso, S.; São Paulo; Saraiva:2005 

 
Resultados e Discussão  

Em todos os livros analisados foram identificados elementos científicos ligados ao conceito de 
biotecnologia, abarcando tanto conceitos científicos básicos, como conceitos relacionados à descrição 
de técnicas.   

Através dos resultados obtidos, foi possível observar que os termos mais observados incluíram: 
DNA, enzima de restrição, DNA recombinante, transgênico e clonagem.  

Não foram observados termos que indicam a construção de relações socioculturais, éticas e 
ambientais com a biotecnologia, pois os textos analisados se restringiam à questões científicas, tanto 
conceituais (DNA, célula, RNA, enzima) como relacionadas à processo técnicos (como por exemplo, a 
obtenção de organismos geneticamente modificados) (Tabela 1). 
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Conclusões  

É preciso considerar a complexidade que envolve a discussão do tema da biotecnologia. 
Normalmente a mídia explora as várias interfaces do campo da biotecnologia, mas ao que percebe-se 
é que no ambiente escolar e também em livros didáticos, há uma forte tendência de discussão apenas 
no âmbito científico. 

Torna-se necessária a discussão e reflexão no sentido de formação da plena cidadania e 
construção de valores que também permeiam os objetivos da educação científica. 
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Tabela 1. Domínios Textuais Identificados nos Livros Analisados 

DOMÍNIOS DESCRIÇÃO 
Livro 1 Livro 2 Livro3 Livro 4 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 B

Á
SI

C
O

 

Indicação de estrutura ou funções das células e/ou organelas   X X     X   X  

Estrutura do DNA X  X    X    X  

Distinção entre DNA e RNA X  X    X    X    

Estrutura do RNA X   X   X    X  

Expressão Gênica em Procariotos X   X   X     X 

Expressão Gênica em Eucariotos X   X   X     X 

Transcrição X  X    X    X  

Replicação do DNA X  X   X    X 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 T

ÉC
N

IC
O

 

Definição do Termo “Biotecnologia”  X X   X    X 

Biotecnologia Clássica e Moderna  X   X  X    X 

Tecnologia do DNA Recombinante X   X  X  X  

Vacinas Transgênicas X   X  X    X 

Alimento Transgênico X   X   X    X 

Fármacos  X  X  X    X 

Células-Tronco  X  X  X   X    

Clonagem  X X  X    X  

Projeto Genoma  X X  X    X  

VA
LO

R
A

TI
VO

 

Ética e/ou Bioética  X  X  X    X 

Ambiente  X  X  X     X 

Aspectos Religiosos  X  X  X    X 
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MUSEUS DE CIÊNCIAS E OS ESPAÇOS DE DIVULGAÇÃO  
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Ciências Humanas – Educação 

 

Resumo: Neste trabalho evidenciamos o conceito de museus de ciências como espaço formal 
educativo. Apontamos que de forma articulada a desafios colocados por deslocamentos culturais 
ocorridos a partir do final do século XX, crescentemente essas instituições vêm assumindo 
compromisso institucional como serviço público e com a educação integral ao longo da vida dos 
indivíduos; e, buscando novas alternativas para melhorar o processo educacional da educação básica 
com o intuito de romper com modelos tradicionais de transmissão de conhecimento. Concluímos que 
esses espaços ainda são pouco explorados na área educacional para o ensino de ciências.  

Palavras-chave: Museu de Ciências, Divulgação Científica, Ensino de Ciências.  

 

Introdução 

Os museus de ciência têm origem nos chamados gabinetes de curiosidades, no século XVI. 
Desde então, os museus sofreram constantes mudanças em seu desenvolvimento. Na segunda 
metade do século XX surgem os science centrum (centros de ciência), instituições que dispensam os 
objetos, utilizando-se dos vários meios de comunicação e uma exposição mais interativa com os 
visitantes (CHELINI & LOPES, 2008).  

Os museus de ciência, considerados espaços formais de educação, vêm adquirindo um 
interesse maior por parte nos fóruns de debates científicos. Esse interesse se dá, principalmente por 
que esses espaços permitem uma maior participação do público nas atividades de divulgação 
científica.  
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A divulgação científica, também chamada de “vulgarização ou popularização da ciência”, 
representa o conjunto de práticas realizadas para promover a comunicação entre a ciência e o público 
em geral (CHELINI & LOPES, 2008). O objetivo da divulgação científica é promover reflexões sobre a 
relação entre sociedade e ciência.  

Museu é o espaço onde o indivíduo e a sociedade se inter-relacionam através dos objetos em 
exposição. Os centros de ciência surgiram nos Estados Unidos e foram criados para difundir a ciência 
através dos meios de comunicações e exposições interativas, sem o uso de objetos, característica dos 
museus de ciência tradicionais. 

Os museus científicos tradicionais diferem dos centros de ciência por utilizarem a exposição 
museológica como divulgação científica. A divulgação científica caracteriza-se pelo conjunto de práticas 
e técnicas para transmitir os conceitos científicos para o público em geral, utilizando os vários meios de 
comunicação (AROCA & SILVA, 2011). 

Neste sentido, este trabalho visa analisar o conceito de museus de ciências entre alunos do 
ensino médio de escolas públicas da educação básica da região metropolitana de Londrina/PR.  

 

Materiais e métodos  

 Como forma de coleta de dados, foi aplicado um questionário à 62 alunos do Ensino Médio, 
aplicados em duas escolas públicas da região metropolitana de Londrina, estado do Paraná.  

 Este questionário fora composto por 11 questões de múltipla escolha e dissertativas, 
relacionadas a Museu de Ciências e suas principais características e funcionalidade.  

 Todos os questionários foram analisados de acordo com Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). 

 

Percurso Metodológico 

 Como forma de análise dos dados, optou-se por agrupar as respostas que apresentaram 
consonância em categorias de respostas. Sendo assim, as perguntas formaram eixos centrais de 
análise e as respostas elencaram categorias para cada grupo de respostas que serão apresentados a 
seguir. 

 Neste trabalho optou-se em apresentar somente 2 desses eixos como forma de elucidar a 
importância desses espaços para o processo de ensino e aprendizagem das ciências. 

EIXO 1: Conceito de museu de ciências 

As questões que compõem este eixo de acordo com o questionário são a de número 1 e 4. Na 
questão 1, os alunos (25 alunos) definiram que os museus são locais onde podem ser encontradas 
coleções de animais e onde são depositados equipamentos e materiais que já foram utilizados pela 
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ciência. Do total de alunos, 15 alunos caracterizam museus, como local onde se encontram os 
experimentos científicos. Do total de alunos, 08 alunos não souberam definir ou não conhecem esses 
espaços.  

Quando questionados sobre o que encontrariam em um museu de ciências na questão 4, do 
total de alunos (18 alunos) responderam que seria um local onde encontramos coisas sobre ciências, 
sem definir de fato que coisas são essas.  Definiram (20 alunos) que é um local onde podemos 
encontrar corpo humano e vegetais e ainda, 12 alunos definem como locais de experimentos e 
experiências.  

EIXO 2: Museus de ciências e espaços de aprendizagem 

 As questões que compõem este eixo de acordo com o questionário são a de número 5, 8 . Na 
questão 5 quando são questionados se esses espaços contribuem para o aprendizado nas escolas 
sobre ciências, (57alunos) responderam que sim. Acreditamos que os demais como desconhecem 
esses locais, acabaram respondendo que não (03 alunos).  

 Na questão 8, quando questionados sobre a importância desses espaços, (31 alunos), 
responderam que são locais importantes para o aprendizado e conhecimento. Já (18 alunos) atribuem 
o fato de ser um local de se colecionar e guardar coisas permite que seus visitantes possam conhecer 
na prática sobre o desenvolvimento sobre ciência. 

 

Conclusões 

Com a aplicação do questionário e análise das respostas obtidas, conclui-se que os museus de 
ciências ainda são espaços pouco visitados e conhecidos pelos alunos do ensino médio. 

 A maioria dos alunos consideram esses espaços como locais onde permeiam e possibilitam 
que o processo de ensino e aprendizagem possa ser facilitado, apesar de pouco explorado pelos 
docentes do ensino médio. 

 A maioria dos alunos que responderam o questionário, definem esses espaços como locais 
onde se guardam coleções e equipamentos relacionados a ciência, definindo esses espaços como 
locais onde a ciência é guardada, dando-nos uma conotação de ciência pouco difundida para a grande 
maioria da população. 
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Linguística, Letras E Artes – Linguística - Linguística Aplicada 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo discutir as formas de desenvolvimento do tópico em textos 
expositivos. A importância da linguagem falada e escrita abre interesses para as pesquisas acerca dos 
procedimentos dos textos, e sem esses procedimentos não haveria entendimento e concordância por 
parte do interlocutor. Em textos expositivos, o autor deve passar clareza para o leitor, pois o texto 
deverá informar, expandir e explicitar o assunto tratado. A expansão e a explicitação do assunto fazem 
com que o interlocutor se prenda ao assunto tratado no texto e com ele possa interagir. O objetivo 
deste trabalho é analisar como o tópico pode ser expandido nos textos, dando a ele ordem e coerência 
para que o locutor entenda a informação que o autor quer transmitir. Procura-se demonstrar a 
importância dos processos de expansão do texto para o estabelecimento da coerência textual: os 
procedimentos de expansão devem estar ligados ao tema central do texto. Caso ocorra uma quebra da 
sequencia tópica, o texto irá gerar novos significados e se desviará da conclusão desejada, e isso o 
torna incoerente. 

Palavras-chave: texto expositivo, análise, coerência.  

 

Introdução  

Na língua, todo assunto tratado pelo homem pode ser desdobrado em vários aspectos, para 
poder ser compreendido e inserido no contexto partilhado pelo autor/falante e leitor/ouvinte. Um texto 
se inicia a partir de um tema qualquer (definido previamente ou não) e assim continua com o 
desdobramento, para dar continuidade ao tema tratado (tópico). Podemos desencadear muitos 
assuntos a partir do tópico, pois ele se desdobra em temas e as figuras, dando coerência ao texto. Há 
várias possibilidades de analisarmos um texto; palavras são representações da realidade e cada 
pessoa a representa de maneira diferente. Dessa forma, não há textos confusos, e sim textos nivelados 
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em sua estrutura, que permite interpretar aquilo de que o autor trata (nível superficial, intermediário e 
profundo).  

Os procedimentos de um texto expositivo são divididos no desenvolvimento do tópico sendo 
usados para expandir e informar o tema que se trata, nos quais os principais são: 

1. Introdução (assunto). 
2. Explicitação (desenvolver e tornar claro o tema), cujos procedimentos mais comuns são: 
Fato (acontecimento, realidade) 

Consequências ou antecedentes (resultados ou efeitos do fato). 

Causa (o que provocou a situação). 

3. Conclusão (finalizar o relato). 
 

Materiais e métodos  

Análise de textos expositivos e argumentativos (Figura 1) e levantamento dos procedimentos 
de expansão do tópico mais frequentes. 

 

Resultados e Discussão 

Todo texto expositivo se inicia com uma proposta (informar o leitor) que deverá ser seguida 
cuidadosamente durante o processo de construção de texto. O título tem grande importância, pois 
anuncia o assunto que será tratado no texto, ele deve ser claro, direto e destacado. Inicia-se o texto 
com a introdução do assunto a ser desdobrado durante o processo, sendo um resumo inicial do 
assunto, ou sendo até mesmo um fato (Figura 2). Em seguida, temos a explicitação que torna claro o 
conceito ou o fato comentado inicialmente. O texto pode ser procedido com uma série de fatos, ou por 
meio de uma particularização ou testemunho que explicitam ainda mais o tema tratado. A partir de um 
fato é dado, ele procede com alguma causa, consequência ou antecedente, para o leitor entenda a 
situação tratada.  Por fim, a conclusão fecha o tema desdobrado, podendo ser com um fato, uma causa 
final ou até mesmo uma conclusão particular do autor, que é permitido mesmo que o texto seja 
expositivo, pois um texto expositivo não significa que ele deve ser inteiramente informativo, ele deverá 
somente ter tal predominância.   
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Figura 1 – Texto expositivo 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo edição de 17 de outubro de 2012, folha 3. 
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Figura 2 – Título e Introdução de um texto expositivo. 

 

Fonte: Revista VEJA, edição de 9 de novembro de 2011, p. 104 

 

Considerações Gerais 

Os procedimentos mais frequentes mostram que os autores procuram explicitar o assunto 
tratado e inseri-lo no contexto comum partilhado com os leitores, como forma de evidenciar a sua 
posição e a relevância do assunto discutido, permitindo que o autor se posicione corretamente diante 
do assunto guiado por um controle textual ao longo do texto. Trata-se de uma ferramenta muito 
importante para o autor, pois, por meio dela, ele passa a ter consciência da formulação e chama a 
atenção do leitor para os pontos mais relevantes. Desse modo, o autor revela a sua preocupação com 
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a compreensão clara e explicita por parte do leitor, e este, a partir da analise, passa a ter um contato 
mais formal com a informação e o enfoque textual. 
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