




Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Embrapa Suínos e Aves 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 

Fundação Universidade do Contestado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anais da XI Jornada de Iniciação 
Científica (JINC)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embrapa  
Concórdia, SC 

2017 
 



Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na: 
 

Embrapa Suínos e Aves 

BR 153, Km 110 
Caixa Postal 321 
CEP 89.715-899 - Concórdia, SC 
Fone: (49) 3441 0400  
Fax: (49) 3441 0497 
www.embrapa.br 
www.embrapa.br/fale-conosco/sac 
 

Fundação Universidade do Contestado - UnC 

Rua Victor Sopelsa, 3.000 
Bairro Salete - Caixa Postal 211 
CEP 89.700-970 - Concórdia, SC 
Fone: (49) 3441-1000  
Fax: (49) 3441-1020 
reitoria@unc.br   
www.unc.br 
 

Unidade responsável pela edição 

Embrapa Suínos e Aves e Fundação  
Universidade do Contestado - UnC 

Instituição responsável pelo conteúdo 

Fundação Universidade do Contestado - UnC 

 
 
Coordenação editorial: Tânia M. B. Celant 
Editoração eletrônica: Vivian Fracasso 
Normalização bibliográfica: Claúdia A. Arrieche 
Criação da logomarca: Marina Schmidtt 
Arte da capa: Vivian Fracasso 
Ilustração da capa: New7ducks - Freepik.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1ª edição 

On-line (2017) 
 

 
 
 
 
 

Todos os direitos reservados 

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, 
constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Embrapa Suínos e Aves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 Embrapa 2017 

Jornada de Iniciação Científica (11. : 2017 : Concórdia, SC).  
Anais da XI Jornada de Iniciação Científica (JINC).  – 

Concórdia, SC : Embrapa Suínos e Aves, 2017.  
189 p.  

 
Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader. 
ISBN 978-85-63671-62-2 
 
1. Produção Animal. 2. Suíno. 3. Ave. I. Embrapa Suínos e 

Aves. II. Fundação Universidade do Contestado (UnC).                  

 
CDD 636  

Nota 

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões neles contidas não 

representam, necessariamente, a visão da Embrapa Suínos e Aves. A revisão ortográfica e gramatical dos 

artigos é de inteira responsabilidade dos respectivos autores. 

 



 

3 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Airton Kunz  

Alessandra Cassol  

Alessandra Millezi 

Alexandre Claus 

Alexandre Matthiensen 

Aline Schuck Rech 

Aline Viancelli 

Carolina Pietczak 

Celi Araldi Favassa 

Chelin Auswaldt Steclan 

Cicero Juliano Monticelli  

Cristiane Zucchi 

Daniela Pedrassani 

Diego Surek  

Elisete Ana Barp  

Fabiana Ludka  

Fernando Maciel Ramos 

Gabriel Bampi 

Gerson Neudi Scheuermann 

Gizelle Cristina Bedendo 

Gustavo Julio Mello Monteiro de Lima 

Helenice Mazzuco  

Jacir Favretto  

Jane de Oliveira Peixoto 

Jefferson Jacob  

José Juscelino de Oliveira 

José Rodrigo Claudio Pandolfi 

Juliano Dutra Schmitz 

Juliano Rossi 

Kauana Melissa Cunha Dickow 

Liani Hanauer Favretto  

Marcella Zampoli Troncarelli 



 

4 
 

Marcos Paulo Hirt 

Martha Mayumi Higarashi 

Mateus H. Dal Forno 

Nadia Solange Schmidt  

Neide Armiliato 

Paulo Augusto Esteves  

Paulo Giovanni de Abreu 

Paulo Mafra 

Renata Campos  

Ricardo Rosso 

Sabrina Castilho Duarte 

Simone Molz 

Solange Aparecida Zotti 

Teane Silva 

Tiago Raugust 

Vanessa Biasi 

Vanessa Gressler 

 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Airton Kunz 

Gabriel Bonetto Bampi 

Geordano Dalmédico 

Itaira Susko 

Josiane Carine Spuldaro 

Marisa Cadorin 

Solange Aparecida Zotti 

Vivian Fracasso 

 
 
 

 



 

5 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A 11a Jornada de Iniciação Científica – JINC é organizada pela Embrapa 

Suínos e Aves e pela Universidade do Constestado (UnC), Campus Concórdia 

com o apoio do Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia. Já temos 

uma trajetória de sucesso e parcerias de mais de uma década e os resultados 

têm sido amplamente satisfatórios. O principal objetivo do evento continua 

sendo incentivar a divulgação do conhecimento científico gerado pelos alunos 

de iniciação científica nas instituições de ensino e pesquisa.  

A JINC está inserida na programação da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (http://snct.mctic.gov.br/portal) cujo tema deste ano é a matemática 

está em tudo. A 11ª Jornada de Iniciação Científica acontece nas 

dependências da Universidade do Contestado, em Concórdia, SC com 

apresentação dos trabalhos na forma de pôster e oral. 
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gênica. 
 

INTRODUÇÃO 

A alta incidência de problemas locomotores que afetam as aves preocupa a agroindústria gerando perdas 
econômicas na produção e comprometendo o bem estar das aves. A Necrose da Cabeça do Fêmur (NCF) 
também conhecida como Condronecrose bacteriana com osteomielite (BCO) é uma anomalia óssea que 
afeta a região proximal do fêmur, degenerando a epífise femoral que leva a perdas significativas na 
produção, sendo um dos principais problemas que acomete os frangos de corte (1). Geralmente esta 
anomalia está associada a diversos fatores como nutricão, manejo, sanidade e principalmente genética, 
apresentando herdabilidade moderada, indicando que há fatores genéticos influenciando no desenvolvi-
mento deste problema (2). Entretanto, poucas pesquisas têm sido conduzidas visando elucidar a etiologia 
desta condição, com a finalidade de reduzir o impacto causado por esse problema ósseo. Em muitas 
espécies, o gene do hormônio semelhante ao Paratormônio (PTHLH) codifica uma proteína relacionada 
ao Hormônio paratireoide (PTHrH) que está envolvida na regulação do desenvolvimento ósseo, estando 
relacionada com cicatrização de fraturas. O PTHLH atua nas vias de transporte de íons de cálcio e nas 
interações entre células epiteliais e mesenquimatosas (3). Além disso, este gene está expresso durante a 
histogênese do tecido esquelético afetando a diferenciação de células mesenquimais mandibulares, 
condroblastos e osteoblastos (4). Porém, pouco se sabe sobre esta família de receptores e sua atuação 
sobre o sistema ósseo das galinhas. Neste contexto, no presente estudo buscou-se avaliar a expressão 
do gene relacionado ao Hormônio da Paratireoide (PTHLH) em frangos de corte normais e afetados pela 
Necrose da Cabeça do Fêmur. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo foram utilizadas amostras da placa de crescimento do fêmur de 20 frangos de corte machos 
com 35 dias de idade, sendo 10 normais e 10 afetados pela NCF. O RNA total foi extraído utilizando o 
reagente Trizol (Invitrogen). Em seguida foi realizado o clean-up de RNA utilizando o mini kit RNeasy 

(Qiagen) seguindo recomendações do fabricante. A concentração foi avaliada em equipamento BioDrop e 
a integridade em gel de Agarose 1,5%. O cDNA foi sintetizado utilizando-se o kit SuperScript® III First –
Strand Synthesis SuperMix, seguindo recomendações do fabricante. Para a quantificação relativa da 
expressão do gene PTHLH foram utilizados iniciadores na junção exon-exon, sendo: Primer F 5´-
CAGACGAACTGCGACGAACA-3´ e Primer R 5´-ATGCCGGGCAAACTGAGAC-3´, desenhados pelo 
programa Primer-BLAST do NCBI. Como normalizadores foram utilizados os genes constitutivos RLP4 e 
RLP30. A PCR quantitativa (qPCR) foi realizada no equipamento de PCR em tempo real QuantStudio 6 
Flex System Software (Applied Biosystems), utilizando-se o Master Mix SYBR Green

®
 2x e amostras em 

duplicata com o volume total de 15ul. Os valores de Ct (cycle threshold) obtidos foram submetidos à 
análise no programa Relative Expression Software Tool (REST) 2009. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gene PTHLH apresentou amplificação no fêmur, iniciando-se no ciclo 24,495 da qPCR, sendo cerca de 
8 vezes menos expressos no grupo afetado quando comparado ao grupo normal (p<0,01) (Figura 1). De 
acordo com este resultado, o gene PTHLH pode estar envolvido com a Necrose da Cabeça do Fêmur em 
frangos de corte aos 35 dias de idade. Este gene está relacionado com regulação do desenvolvimento 
ósseo, atuando nas vias de transporte de íons de cálcio e nas interações entre células epiteliais e 
mesenquimatosas (3,4). Em camundongos, o receptor PTH está relacionado com a formação de 
osteoblastos, porém, a supressão do receptor PTHRP tipo 1 prejudica a formação cartilaginosa, 
maturação, ossificação e remodelação durante a cicatrização de fraturas (3). Em aves, este gene foi 
primeiramente relacionado com a glândula da tireoide, promovendo o transporte de cálcio intracelular, 
mas estudos indicam que este gene também pode estar relacionado com o metabolismo ósseo, regulando 
os condrócitos da placa de crescimento tibial (5,6). O gene PTHLH também exerce função na estimulação 
e diferenciação de condrócitos, no aumento da formação e reabsorção óssea e faz parte de uma rede 
complexa de genes que atuam na mineralização óssea (7). A supressão deste gene nas aves pode 
diminuir a diferenciação e proliferação de condrócitos na placa de crescimento do fêmur influenciando 
diretamente na NCF, uma vez que esta anomalia se inicia com a separação da cartilagem articular do 
fêmur, expondo o osso e tornando-se uma porta de entrada para bactérias (8). Além disso, esse gene 
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pode diminuir a taxa de transporte de íons de cálcio intracelular, suprimindo o aumento da formação e 
reabsorção óssea, diminuindo a taxa de cicatrização de fraturas, tornando o osso susceptível a choques 
mecânicos. Uma vez que o PTHLH está relacionado com a histogênese do tecido ósseo (4), a redução 
em sua expressão possivelmente interfere de forma direta na ossificação. No entanto, outros estudos que 
envolvam a análise funcional do gene PTHLH em frangos são necessários para o melhor entendimento da 
atuação deste gene sobre o desenvolvimento da necrose da cabeça do fêmur em frangos de corte.  
     

CONCLUSÕES 

O gene PTHLH apresentou expressão oito vezes menor em frangos de corte afetados pela Necrose da 
Cabeça do Fêmur em relação aos frangos normais aos 35 dias de idade, indicando que a redução na 
expressão deste favorece esta condição em frangos de corte.   
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Figura 1. Razão de expressão do gene PTHLH na placa de crescimento do fêmur de frangos de cortes normais e 
afetados com Necrose da Cabeça do Fêmur, normalizada pelos genes referências (RPL4 e RPL30). 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas locomotores estão entre os principais fatores que resultam em perdas econômicas para a 
suinocultura industrial (1,2). Entre os principais prejuízos, está a diminuição da produtividade (3) e a 
preocupação com bem-estar animal, já que esses animais sentem dor e muitas vezes não conseguem ter 
acesso à água e alimentação. Ademais, nas últimas décadas, houve um aumento na condenação de 
carcaças em abatedouros devido às artrites, sendo que se for considerada apenas as assépticas, a 
osteocondrose é a mais frequente (4). Diferenças encontradas na prevalência dessa desordem entre 
diferentes raças e linhagens de suínos indicam fortemente que há um componente genético envolvido na 
ocorrência de osteocondrose (5). No Brasil, as informações disponíveis sobre a prevalência e prejuízos 
causados pela osteocondrose são escassas, assim como os estudos de análise de expressão gênica 
tentando entender a etiologia desta condição (6). No entanto, sabe-se que grande parte das linhagens de 
suínos utilizadas no Brasil é proveniente de raças que apresentam susceptibilidade de desenvolver lesões 
de osteocondrose (6, 12). Dessa maneira, mais estudos são necessários visando entender os fatores 
envolvidos no aparecimento dessa doença. Neste sentido, objetivou-se neste trabalho avaliar a expressão 
dos genes Col16A1 (colágeno 16 cadeia A1) e ANGPT4 (angiopoietina 4) em marrãs MS115 normais e 
afetadas com osteocondrose latens. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para este trabalho foram selecionadas 3 amostras de cartilagem articular do fêmur de marrãs normais e 3 
amostras de marrãs afetadas com osteocondrose latens, provenientes da Embrapa Suínos e Aves, 
conforme descrito por (7). Estas foram submetidas a extração de RNA total utilizando-se o reagente 
Trizol

®
 (Invitrogen) de acordo com as instruções do fabricante, associada com purificação em coluna de 

sílica (Qiagen). A qualidade e quantidade do RNA total foram avaliadas em espectrofotômetro Biodrop e 
no Bioanalyzer Agilent 2100. As bibliotecas de RNA foram preparadas utilizando-se o kit TruSeq Total 
Stranded Sample Preparation (Illumina) e o sequenciamento paired-end (2x100 bp) foi realizado em 
equipamento HiSeq 2500 (Illumina) no Centro de Genômica Funcional da ESALQ-USP. As sequências 
foram submetidas ao controle de qualidade no software SeqyClean (https://github.com/ibest/seqyclean), 
mapeadas contra o genoma de referência do suíno (Sus scrofa v 11.1, Ensembl 90) no software STAR (8) 
e contagem das reads no pacote HT-Seq (www-huber.embl.de/HTSeq/). A análise de expressão gênica 
diferencial foi obtida utilizando-se o pacote EdgeR (http://bioconductor.org/packages/edgeR/) do 
Bioconductor no R. Uma vez obtidos os genes diferencialmente expressos (DE), a anotação funcional foi 
realizada utilizando-se a base de dados DAVID 6.8 (https://david.ncifcrf.gov/). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A osteocondrose, uma falha multifocal na ossificação endocondral, é uma das principais doenças que 
afetam os suínos comerciais (2,5). Estudos demonstraram que há um atraso na ossificação que pode ser 
causado pela presença de condronecrose, dificultando a reabsorção óssea (5). Sabe-se que a falta de 
vascularização leva a essa falha focal (9), no entanto, sua etiologia ainda é desconhecida (10). Neste 
trabalho, os genes Col16A1 e ANGPT4, que apresentam função na formação de fibras de colágeno e 

manutenção da matriz extracelular e modulação da angiogênese (10, 11), apresentaram-se 1,27 e 1,5 
vezes menos expressos no grupo afetado com osteocondrose latens em relação aos animais normais 
(Figura 1). Processos biológicos (PB) relacionados a regulação já foram descritos em estudos de 
ossificação endocondral e aparecimento da osteocondrose em suínos (7), sendo que os genes estudados 
desempenham funções que podem ser englobadas na maioria destes PB. Desta forma, a baixa expressão 
do gene ANGPT4 pode estar envolvida na diminuição da capacidade da vascularização da cartilagem 
(11), enquanto o gene Col16A1 pode afetar a formação da matriz da cartilagem. Recentemente, Finnoy et 
al. (10) relataram que os canais de cartilagem podem variar quanto a presença de diferentes tipos de 
colágeno e, dependendo dos tipos predominantes, pode facilitar o aparecimento de osteocondrose em 
suínos. 
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CONCLUSÕES 
A menor expressão dos genes Col16A1 e ANGPT4 está envolvida na manifestação da osteocondrose 
latens em suínos. 
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Figura 1. Razão de expressão dos genes Col16A1 e ANGPT4 provenientes dos transcriptomas obtidos a partir de 
cartilagem articular de marrãs MS115 normais e afetadas com osteocondrse latens. 
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INTRODUÇÃO 

A farinha de origem animal é um produto que pode ser composto por ossos e tecidos de animais, sangue, 
penas ou carcaças inteiras oriundas do abate de suínos, bovinos, ovinos e aves que apresenta interesses 
econômicos e nutricionais, proveitoso no uso em rações animais. Para evitar a degradação e a 
contaminação microbiana, no âmbito industrial, são adicionados alguns produtos como misturas de 
formaldeído, ácido propiônico, pirossulfito de sódio, ácido fórmico e outros agentes dispersantes. Neste 
sentido, o formaldeído juntamente com ácido propiônico é considerado um dos principais e mais eficientes 
antimicrobianos. Usualmente são utilizados cerca de 2 - 4kg do produto por tonelada de farinha, como 
relatado no estudo de Longo (2010). Contudo, a partir do abate, as proteínas animais decompõem-se 
facilmente e são convertidas em aminas biogênicas, os quais são compostos nitrogenados providos da 
descarboxilação de aminoácidos (2) que apresentam toxicidade química que acresce com o aumento da 
carga e do peso molecular (3), e estão presentes em diferentes concentrações em alimentos ricos em 
proteínas, bem como os próprios subprodutos de animais. As principais aminas biogênicas encontradas 
são histamina, cadaverina, feniletilamina, putrescina, triptamina, tiramina, espermina e espermidina. Uma 
das metodologias mais utilizadas para determinação destas aminas é descrito por Smella at. all (2003), 
que compreende o uso da extração por ácido perclórico, extração da gordura com hexano, seguido da 
derivatização por cloreto de dansila e quantificação pela técnica de cromatografia liquida acoplada o 
detector DAD. Essa metodologia apresenta uma série de vantagens, como baixos limites de detecção, 
ainda que não esteja livre das interferências de componentes das matrizes. Neste contexto e com base 
nas reações demonstradas nos estudos de Latypova (2013), Fernandez (1963), Falck (1962) e Binz 
(1940), que evidenciaram à formação de um complexo condensado que ocorre entre o formaldeído e 
aminas biogênicas primárias e secundárias, se faz necessário realização de estudo para verificar a 
interferência desta substância em análises quantitativas de aminas biogênicas em produtos onde o 
mesmo é aplicado.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada para determinação das aminas foi modificada a partir do descrito por Smella at all 
(2003). Foram utilizadas concentrações de 2µL, 4µL e 8µL de formaldeído dispostos em 28 tubos com mix 
de padrões de aminas biogênicas nas concentrações de 1µg/mL e 20 µg/mL e 1,7- diaminoheptano como 
padrão interno na concentração de 10µg/mL. Estas soluções foram derivatizadas com adição do tampão 
NaOH:NaHCO3 (2:3 até pH>14), em seguida, adicionou-se 2mL de cloreto de dansila (solubilizado em 
acetonitrila na concentração de 5mg/mL). A mistura foi agitada em vórtex (1min) e mantida em repouso no 
escuro por 1 hora, agitando as amostras em vórtex (30seg) na metade do tempo decorrido. Após isto foi 
adicionado 0,1mL de hidróxido de amônio e agitado em vórtex (30seg) e novamente deixado em repouso 
no escuro (30 min). Posteriormente foi realizada uma extração líquido-líquido das aminas biogênicas, com 
a adição de 1 mL de NaCl saturado, seguido de 0,5mL de éter etílico por três vezes, homogeneizando as 
duas fases para maior interação, separando a fase orgânica (sobrenadante) para outro tubo. Em seguida, 
evaporou-se por completo o éter com atmosfera inerte por nitrogênio e aquecimento em 55

o
C. O conteúdo 

seco foi ressuspendido em 1mL de acetonitrila, agitando em vórtex até solubilização e filtrado em seringas 
de 1mL utilizando filtro de 0,22um diretamente para os vials. As amostras foram quantificadas por meio de 
cromatografia líquida de alta eficiência – CLAE em HPLC utilizando coluna C18 (15 cm x 4,6) com 
acetonitrila e água no gradiente de fase móvel.   
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presença de formaldeído na quantificação de aminas biogênicas em amostras de farinhas de origem 
animal apresentou uma expressiva redução na concentração de algumas aminas e alterações nos perfis 
cromatográficos das amostras (Figura 1). As aminas biogênicas analisadas apresentaram diferentes 
respostas frente ao interferente, observou-se um efeito de decréscimo sobre a triptamina, putrescina, 
espermidina e espermina, sendo que as duas últimas, na presença de formaldeído, ficaram abaixo do 
limite de quantificação. Com base na Figura 2, observa-se que a triptamina apresentou um decréscimo 
gradativo de 35%, 45% e 57%, nas concentrações de 2µL, 4µL e 8µL de formaldeído, respectivamente. 
Enquanto a putrescina sofreu uma redução de 90% na concentração e, a espermidina e espemina 
sofreram uma redução de 97% a 99%, não tendo sido possível sua determinação. As demais aminas, 
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como a cadaverina, feniletilamina, histamina e tiramina tiveram uma pequena diminuição de suas 
concentrações, porém essas alterações não foram expressivas dado que são equivalentes ao coeficiente 
de variação estabelecido para o método para as aminas supracitadas que está entre 10 e 15%.  Acredita-
se que estas alterações nas concentrações ocorrem pela reação de condensação entre o formaldeído e 
as aminas biogênicas, formando compostos estáveis que impossibilita a reação de derivatização pelo 
cloreto de dansila e consequentemente a quantificação destas pelo método proposto. 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que o formaldeído interfere na quantificação das aminas biogênicas em amostras 
de farinha de origem animal. Observou-se redução expressiva na quantificação das aminas triptamina, 
putrescina, espermina e espermidina, através da adição de formaldeído em soluções de mix de padrões, 
o que em condições proteicas implicaria em uma quantificação equivocada destas em amostras contendo 
o produto. 
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Figura 1. Combinação de cromatogramas de aminas biogênicas com ausência (A) e presença (B) de formaldeído em 
amostra de farinha de origem animal. 

 
 
 

 
Figura 2. Efeito das diferentes concentrações de formaldeído sob as principais aminas biogênicas afetadas. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente o planeta terra conta com uma população de 7,48 bilhões de habitantes sendo que esse 
número era de aproximadamente 6,2 bilhões de habitantes no ano de 2002, significando um aumento de 
1,2 bilhões de habitantes em um período de 15 anos (1). Sendo a projeção para o ano de 2050 de 10 
bilhões de habitantes (2). A frota mundial no ano de 2008 atingiu a marca de um bilhão de veículos (3). 
Para tal, esse crescimento desenfreado da população e do número de veículos sem o acompanhamento 
de políticas públicas e de planejamento gera um grande risco para o presente e futura geração quando 
considerado o bem-estar e a saúde pública. Devido a isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
a emissão de poluentes veiculares através da quantificação e qualificação da evolução de veículos por 
habitante ao longo dos anos, estabelecendo relação com o crescimento no número de pacientes 
diagnosticados com doenças respiratórias no município de Concórdia, SC, tomando como amostras os 
anos de 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, realizando projeção para os anos de 2017 e 2020, a partir da 
composição de uma tabela de modelagem utilizando o software Microsoft Excel. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O local de estudo é a cidade de concórdia, estado de Santa Catarina. Foi realizada a obtenção dos dados 
da frota municipal de veículos (4) e também a estimativa da população obtida para os anos de 2002, 
2005, 2008, 2011 e 2014 (5). Após a obtenção desses dados, foi realizada a projeção da frota de veículos 
e do número de habitantes para os anos de 2017 e 2020. A projeção foi feita utilizando a função 
PREVISÃO do software Microsoft Excel. Com os dados compilados, foi possível realizar o cálculo de 
veículos por habitante, onde foi obtida os seguintes valores (Tabela 1). Para avaliação dos impactos na 
população urbana em relação direta com a concentração de poluentes, foram obtidos os valores dos 
números de casos de doenças respiratórias diagnosticados conforme os anos estudados. Tais dados 
foram obtidos com o Ministério da Saúde, através do sistema DATASUS (6), compondo a seguinte 
(Tabela 2). Através do número de casos, foi possível estabelecer a relação entre o número de casos e a 
quantidade de habitantes de acordo com cada ano. Para a Classificação do Nível de Risco, foram 
definidos os valores com as respectivas ações necessárias, conforme (Tabela 3). Os valores pré-definidos 
conforme os graus de criticidade deram subsídio para os registros das avaliações, conforme análise dos 
dados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através dos dados obtidos para os fatores Quantidade de Veículos x Habitantes, Impacto na População 
Urbana – Taxa de casos de doenças respiratórias x habitantes, Análise da situação da concentração de 
poluentes e Frequência, foi possível definir os valores de Range (Classificação) para cada ano (amostra), 
gerando o (Figura 1). Para os anos de 2002 e 2005 os valores de Range obtidos foram de 40 e 55 
respectivamente, sendo o grau de relevância médio para ambos os anos. Já para os anos de 2008 e 2011 
os valores de Range obtidos foram de 75 e para os anos de 2014, 2017 e 2020 os valores obtidos foram 
de 90, todos com grau de relevância alto a muito alto. Conforme análise dos dados obtidos, o município 
apresenta uma frota de veículos crescente que conforme projeção, no ano de 2020 chegara próximo a um 
veículo por pessoa. Já os valores para a Taxa de casos de doenças respiratórias x habitantes foi 
decrescente (Tabela 2), representando uma redução no número de casos de doenças respiratórias ao 
longo dos anos, não se correlacionando à poluição atmosférica proveniente de emissões veiculares. 

 
CONCLUSÕES 

O software Microsoft Excel se mostrou uma excelente ferramenta, pois permitiu uma rápida compilação 
dos dados obtidos e também um excelente meio para a projeção dos dados para os anos de 2017 e 2020. 
Conforme análise dos dados e projeção, o município apresenta uma frota de veículos crescente, 
implicando em uma problemática não somente ambiental devido a concentração de poluentes no meio 
urbano, mas também de mobilidade urbana, tendo em vista a quantidade de veículos em circulação. Para 
tal, é necessário desenvolver políticas públicas para o controle da frota e também intensificar a 
fiscalização para o correto cumprimento das várias leis inerentes aos limites de emissões veiculares e 
também a boa manutenção dos veículos em circulação. O presente estudo trabalho poderá fornecer 
dados para futuros estudos mais aprofundados e precisos do assunto abordado. 
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Tabela 1. Número de veículos por habitante de acordo com o ano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 2. Número de casos de doenças respiratórias por habitante de acordo com o ano. 

N° de casos de doenças respiratórias 

Ano N° de casos N° hab. N° casos/hab N° casos a cada 100.000 hab. 

2002 926 64581 0,014338 1433 

2005 836 66350 0,01259 1259 

2008 685 67946 0,01008 1008 

2011 605 69048 0,00876 876 

2014 528 72073 0,00732 732 

2017 408 73304,2 0,00556 556 

2020 305 75072,4 0,00406 406 

 
 
 

Tabela 3. Classificação do número do risco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Valores de range para cada ano. 

N° de veículos x habitante 

Ano Índice 
2002 0,3567 
2005 0,4591 
2008 0,5663 
2011 0,7006 
2014 0,8010 
2017 0,8977 
2020 0,9929 

0,32  Alto Necessita de intervenção imediata 

0,16 Médio Controles adicionais devem ser previstos 

0,04 Baixo Manter o monitoramento 

0 Não relevante  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/populacao-mundial-chegara-aos-10-
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/populacao-mundial-chegara-aos-10-
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INTRODUÇÃO 

As salmoneloses estão entre as principais doenças das aves comerciais sendo que sua presença em 
plantéis avícolas é responsável por perdas econômicas e por riscos relacionados à saúde pública. Alguns 
sorotipos estão mais associados ou mais adaptados a determinados hospedeiros. É o caso da S. 
Gallinarum que causa febre tifoide em galinhas e S. Pullorum que causa pulorose em galinhas e perus. 
Sorotipos adaptados ao homem incluem S. Typhi causando febre tifoide, S. Thyphimurium, S. Heidelberg 
e S. Enteritidis, ocasionando gastroenterites (8). Como consequência, pode ocorrer necroses em 

diferentes órgãos, salpingite e dificuldades na absorção de nutrientes (6,7). A água pode ser contaminada 
por fezes oriunda de animais infectados e posteriormente ser fonte de contaminação para humanos e 
outros animais, por isso é de suma importância o controle de qualidade da mesma. Uma alternativa para 
desinfecção da água disponibilizada para consumo dos animais é a radiação ultravioleta (UV). O 
mecanismo de ação das lâmpadas UV de mercúrio consiste na emissão de um fluxo de elétrons (raios 
UV) que atravessa a membrana das células rompendo o material genético. Esse processo de fotólise 
(ruptura das ligações químicas) rompe as ligações entre as bases nitrogenadas do material genético da 
bactéria e forma dímeros incorretos, que deformam a estrutura da molécula e impedem a reprodução (1). 
Assim, a radiação UV para desinfecção apresenta-se como uma tecnologia limpa que não gera 
subprodutos e não demanda adição de reagentes químicos (2). Além disso, não induz resistência dos 
agentes infecciosos e pode ter inativação superior à dos reagentes químicos (9). Diante da necessidade 
de ofertar água livre de patógenos às aves e a possibilidade de desinfecção limpa por meio da radiação 
UV, o objetivo do presente trabalho foi testar a eficiência da desinfecção de amostras de água 
contaminadas com Salmonella Heidelberg através de radiação UV. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em um sistema que reproduz o abastecimento de aviários em pequena 
escala. O sistema é composto por um tanque de 10L conectado a uma lâmpada UV, por onde a água 
passa por gravidade, recebendo radiação e, em seguida, é descartada por uma torneira. A lâmpada 
utilizada é uma lâmpada germicida de mercúrio de baixa pressão (UVTrat), com dose na porção UV-C 
próximo a 6,5 mWs/cm² e comprimento de onda de 254nm. O material consiste em amostras de água de 
açude contaminadas com Salmonella Heidelberg (ATCC 8326) em três concentrações de acordo com o 
tubo 0,5 (1,5x10

8
 UFC/ml), 5 (15x10

8
 UFC/ml) e 10 (30x10

8
 UFC/ml) da escala  MacFarland. As colônias 

de S. Heidelberg foram submetidas ao pré enriquecimento com Caldo Peptonado e incubadas por 24h a 
37Cº. Posteriormente quatro litros de cada concentração foram inseridos separadamente no sistema, com 
vazão inicial ajustada para 0,84L/hora, e três alíquotas de cada concentração foram coletadas a partir da 
torneira acoplada no sistema, nos tempos 0h, 1h e 2h. Uma amostra da água foi coletada sem 
contaminação para controle negativo. Em seguida, as amostras foram avaliadas por bacteriologia 
tradicional que inclui pré enriquecimento seletivo em Caldo Tetrationato e Caldo Rappaport Vassiliadis 
seguido de plaqueamento em XLT4 (Xilose Lisina Tergitol 4) e ágar VB (Verde Brilhante), Nas Unidades 
Formadoras de Colônias (UFC) com as características compatíveis foram selecionadas uma por placa e 
transferidas para TSA (Ágar tríptico de soja) para as posterior confirmação através de triagem bioquímica 
(5). Como o experimento foi realizado em função do tempo de exposição, foi realizada uma curva da 
vazão transiente com volume inicial de 4L e vazão inicial ajustada para 0,84L/hora. A vazão foi medida a 
cada 30 minutos durante 3 horas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o isolamento das amostras, foi observado que a radiação UV não conseguiu eliminar a bactéria em 
nenhuma das concentrações nos tempos 0h e 1h. Porém, nas coletas do tempo 2h não foi observado 
crescimento de S.Heidelberg em nenhuma das concentrações (Tabela 1). Na curva de vazão, observou-
se que a vazão inicial de 0,84L/hora cai para 0,48L/hora após 2 horas (Figura 1). A vazão está 
diretamente ligada à eficiência do experimento, pois quanto menor a vazão, maior será o tempo de 
exposição dos microrganismos à radiação da lâmpada UV. As dificuldades para mensuração da dose de 
irradiação e os diferentes tipos de equipamentos usados para a desinfecção por UV dificultam a 
comparação deste tipo de estudo com a literatura (3). A dose UV, ou taxa de fluência da radiação, 
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utilizada neste trabalho parece ser baixa para a inativação total da S. Heidelberg (4), sendo compensada 
pelo maior tempo de exposição na menor vazão. 
 

CONCLUSÕES 

A busca por melhorias nas etapas de tratamento de água, como no caso da desinfecção microbiológica, 
com maior eficiência, menor custo e menos resíduos é uma constante nos sistemas de produção animal. 
Foi observada a desinfecção total da bactéria S. Heidelberg através da inativação completa da 
capacidade reprodutiva do microrganismo nas condições testadas. O potencial de desinfecção do sistema 
pôde ser melhorado com o aumento do tempo de exposição, alcançado pela diminuição da vazão. 
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Tabela 1. Resultados das análises de presença de Salmonella em diferentes tempos de coleta. 

Concentração/Tempo 0h 1h 2h 

Concentração baixa + + - 

Concentração média + + - 

Concentração baixa + + - 

Controle negativo - 

 
 

 
Figura 1. Resultado da curva de vazão, com volume inicial de 4 litros e vazão inicial de 0,84L/hora. 
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INTRODUÇÃO 

O termo área urbana é a extensão de um município caracterizada pela edificação contínua e a existência 
de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e 
circulação. O crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, aumento em área de uma 
cidade. A urbanização acelerada é usualmente associada à concentração da população em determinadas 
áreas. Como resultado tem-se o aumento do interesse em estudos que são diretamente ligados ao 
mapeamento e monitoramento do crescimento urbano, usando técnicas e produtos de sensoriamento 
orbital. Informações precisas e atuais sobre população são de grande interesse para áreas urbanas e 
suburbanas para propósitos de planejamento urbano, preservação de recursos naturais, análise de 
mercado, alocação de serviços e políticas públicas. Diante disso, o objetivo deste trabalho é estimar o 
crescimento da população urbana do município de Concórdia, SC e relacionar com a expansão urbana, 
no período compreendido entre 2000 a 2015 através de imagens de satélite Landsat. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Concórdia é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Conta com cerca de 73.206 habitantes, 
conforme a estimativa do IBGE de 2016 e densidade demográfica de 85,79 habitantes/Km², conforme 
dados do IBGE de 2010. O município tem uma extensão territorial de 799 km². Através de imagens 
obtidas através do site da NASA, foram processadas no software ENVI 5.0 para a execução do presente 
estudo. As mesmas foram recortadas para a delimitação da área de estudo. Em seguida, foram geradas 
as composições de bandas coloridas para realçar as diferenças de uso do solo. As bandas utilizadas 
foram (Near Infrared), (Blue), (Coastal Aerosol), para permitir a identificação dos objetos da imagem 
utilizada para o ano de 2015 e para o ano de 2000 utilizou-se as bandas (Band 3), (Band 1), (Band 4). A 
partir das composições iniciou-se o processo de classificação supervisionada das imagens, que consiste 
no reconhecimento dos objetos de interesse para pesquisa. Este processo consiste em criar polígonos 
amostrais para cada classe objeto do estudo, neste caso, área urbana e demais usos do solo. Os 
polígonos servirão de amostras para que o ENVI 5.0 classifique a imagem toda. Com a classificação das 
imagens, (Figura 1 e Figura 2), observamos claramente o que é área urbana em (vermelho), solo e 
vegetação em (verde). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando os resultados, ficou evidente a expansão do município de Concórdia, no espaço-tempo 
tomado como base, que foi de 2000 a 2015, (Figura 3 e Figura 4), tanto em população quanto em área 
total. Esta expansão ocorreu principalmente em direção a oeste e noroeste do município, setor que 
contém maior crescimento de moradias, devido as atividades comerciais e industriais. Este crescimento 
populacional e esta expansão para determinados setores da cidade denota uma demanda maior de 
políticas públicas por parte da prefeitura nessas áreas. É necessário ao poder municipal intervir para que 
estas áreas se insiram devidamente no ciclo econômico da cidade e contenham infraestrutura adequada 
para comportar a demanda de moradias e habitantes. Já do ponto de vista ecológico e ambiental, esta 
metamorfose acarreta novos impactos ambientais, já que se altera todo o balanço ecológico do local. 
Novas culturas e atividades trazem consigo novos impactos, que alteram o equilíbrio das espécies 
animais e vegetais presentes no local. E estudos nessa perspectiva de investigação crítica, podem ser 
úteis para o poder público direcionar as ações de forma adequada, visando o bem social.  
 

CONCLUSÕES 

Através do uso do sensoriamento remotos, foi possível estabelecer análises precisas dos mapas de 
expansão urbana que foram elaborados, assim como as observações efetuadas em campo, permitiram 
esclarecer algumas considerações a respeito da expansão urbana de Concórdia durante o período 
estabelecido. A área urbana municipal obteve uma expansão significativa no período de 2000 a 2015, 
cerca de 58%, com uma média anual de 3,87%. Fenômeno este que pode ser atribuído, em grande parte, 
a intensificação na instalação de indústrias e comércios no município, provocando um crescimento 
populacional de 1% ao ano, totalizando em um crescimento de 15,08% no período analisado. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE


 

24 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

1. FONSECA L. M. G.; Processamento Digital de Imagens. INPE, 2000. 
2. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Canal Cidades@. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sc/concordia/panorama. Acesso em 14-06-2017. 
3. Jensen John R. Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em Recursos terrestres. 2ª 

Edição, editora Parêntese, 2009.  
4. SLATER, P. N. Remote sensing, optics and optical systems. Boston, MA: AddisonWesley Pub. Co., 

1980. 575 p. 
5. TORRES, H. G., Demografia Urbana e Políticas Sociais. Revista Brasileira de Estudos Populacionais. 

v. 23, n.1, p. 27-42, jan/jun 2006. 
6. Origem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%B3rdia,Wikipédia, a enciclopédia livre.07/06/2017. 
 
 
 
 
 

     
 

Figura 1. Classificação de imagem ano de 2000.                     Figura 2. Classificação de imagem ano de 2015. 
 

 
 
 
 

     
 
 Figura 3. Expansão urbana ano 2000 e 2015.                         Figura 4. Crescimento populacional ano 2000 e 2015. 
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INTRODUÇÃO 

Antigamente o Brasil foi muito conhecido por suas atividades rurais. No decorrer dos anos, em conse-
quência à imigração de inúmeros habitantes em determinadas cidades, houve um acréscimo significativo 
central urbano. Decorrente deste fator iniciaram os problemas de mobilidade, infraestrutura, ocupação 
ilícita, depredação ambiental, entre outros. O tema desta pesquisa refere-se à caracterização territorial 
das áreas verdes e áreas construídas das cidades de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre tendo como 
referência o uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento. O objetivo que levou à escolha deste 
tema é ilustrar, dentre três das capitais mais famosas do Brasil, a diferença de áreas edificadas (constru-
ções e pavimentações) e áreas verdes (áreas não construídas), compartilhando uma ideia de desenvolvi-
mento urbano regional. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada no período dos dias 20 a 25 de Maio de 2017, através das imagens 
captadas pelo satélite norte americano Landsat, optando por fotografias recentes de alta qualidade, 
disponibilizadas no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey). 
Após proceder ao download das mesmas, foi necessário prepará-las individualmente para a análise, 
consequentemente, utilizaram-se os softwares ENVI e ArcGis. No software ENVI, efetuou-se a correção 
atmosférica, composições de cores e a classificação supervisionada de cada fotografia. Após, a imagem 
já classificada recebeu configurações do software ArcGis, estas configurações foram o mapeamento e o 
cálculo das áreas das imagens individualmente, obtendo assim a porcentagem de ocupação de cada área 
para as determinadas cidades distintamente. Estes processos, principalmente de separação de cores, 
proporcionaram melhor visualização de ambientes e comparação entre áreas verdes, áreas construídas e 
áreas hidrológicas das cidades de estudo, pelo fato de permitir distinguir espaços sem confundi-los. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas imagens referentes à cidade de Curitiba, a área verde, ou seja, área sem predomínio de edificações, 
equivale a 23,10% e área construída, onde há presença de estruturas e pavimentações, equivale a 
76,90%. A notável diferença entre ambas enfatiza o que já foi relatado, a aglomeração de pessoas e 
edificações concentra-se basicamente no meio central da capital. Em relação à cidade de Florianópolis, 
os cálculos de áreas resultaram nas porcentagens 60,31% para área verde e 39,69% para área 
construída. A principal diferença de Florianópolis em relação às outras duas capitais, é o fato de, em sua 
maior proporção geográfica, ser uma ilha. A cidade é completamente rodeada de água oceânica e as 
imagens representam muito bem essa questão. Observa-se uma proporção maior de área verde 
(incluindo áreas com proibição legal para construção) em relação à área edificada, sendo que há maior 
concentração populacional próximo à costa, diferentemente de Curitiba que possui concentração maior na 
região central da cidade. As porcentagens calculadas para as áreas da cidade de Porto Alegre resultaram 
em 20,70% de área verde e 79,30% de área construída. A capital localiza-se ao lado de um lago, também 
representado nas imagens. Porto Alegre concentra um maior perímetro habitado mais próximo ao lago, 
conceito parecido com Florianópolis. 
 

CONCLUSÕES 

Os dados obtidos nesta pesquisa permitiram inferir sobre aspectos próximos e distintos entre as capitais. 
Curitiba e Porto Alegre possuem maior percentual de área construída em seu território, ao contrário de 
Florianópolis, que nitidamente, possui maior área verde em comparação à área edificada. A capital mais 
rica em área construída é Porto Alegre, seguida de Curitiba que não está distante. A menos provida é 
Florianópolis. Em relação à área verde, Florianópolis é a cidade mais guarnecida neste quesito. Curitiba 
encontra-se na segunda posição e logo atrás Porto Alegre. 
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Figura 1. Classificação supervisionada e mapeamento da cidade de Curitiba,PR. 

 
 

 
Figura 2. Classificação supervisionada e mapeamento da cidade de Florianópolis, SC. 

 
 

 
Figura 3. Classificação supervisionada e mapeamento da cidade de Porto Alegre, RS. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento da demanda energética, as implantações de empreendimentos de geração de energia 
elétrica, sejam eles de fontes renováveis ou não, vem a suprir a necessidade do sistema interligado de 
transmissão. A mudança característica da região referente ao solo, vegetação e florestas ao entorno dos 
empreendimentos hidrelétricos tende a ser alterada principalmente na área alagada e de implantação das 
estruturas da obra, impactando no ecossistema local. O sensoriamento remoto utiliza a tecnologia para 
obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre, mediante a captação do registro de energia 
refletida ou emitida pela superfície da terra (2). A aplicação do sensoriamento remoto em ambientes é um 
recurso utilizado para classificação das informações na elaboração de planos. Diante disso o objetivo do 
presente estudo é realizar comparativo da área alagada prevista em relação com a executada, em 
paralelo com a mudança da utilizando ferramentas que permitem realizar a análise em intervalos de 
tempo, mensurando o impacto (3). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A análise temporal, proposta realizada no presente estudo no município de Bom Jesus e Monte Alegre-
RS, foi realizada a partir de um conjunto de imagens do satélite SS Landsat 7 e 8, obtidas gratuitamente 
do U.S. Geological Survey. A investigação foi realizada no ano de 2011 e 2017, período que 
compreendido entre seis anos. Este procedimento avalia as distâncias entre médias dos níveis digitais 
das classes, utilizando parâmetros estatísticos. A classificação de valores de refletância em uma área é 
descrita por uma função de densidade de probabilidade, desenvolvida com base na estatística Bayesana. 
Este procedimento avalia a probabilidade de um determinado pixel pertencer a uma categoria a qual ele 
tem maior probabilidade de associação (6). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em analise a imagem estudada no ano de 2011 na região de implantação do empreendimento por meios 
de softwares, é possível no Envi realizar a caracterização das bandas RGB, aplicando uma correção 
atmosférica de dois por cento chegar a uma concepção previa do ambiente em estudo. Com uma densa 
floresta nativa, possuindo uma pequena região de solo exposto proveniente da PCH Serra dos cavalinhos 
II. Filtrando áreas como solo exposto, florestas nativas, agricultura familiar, vegetação herbácea e água, 
afim de evidenciar o curso hídrico e sua percepção visual da área alagada e florestas nativas conforme 
figuras em anexo. Na análise de caracterização a concepção técnica das imagens após conclusão do 
empreendimento em meados de janeiro de 2017 a percepção visual no que diz respeito ao solo exposto e 
volumes de agua após enchimento do reservatório da PCH é notável, percebendo o impacto causado 
pelo empreendimento e podendo ser analisado em número após configuração de comparativo. Segundo 
comparativo obtido a partir do processamento das imagens nota-se que além na alteração no volume do 
nível natural do rio, a representatividade do solo exposto sofreu alterações que facilmente são 
visualizadas, fato esse derivado da supressão vegetal e desmatamento no entorno do empreendimento 
tendo uma variação de três décimos em relação a imagem de 2011, conforme figura 3 de comparativos 
em anexo. 
 

CONCLUSÕES 

O estudo em questão explorou aspectos referentes ao emprego de dados de sensoriamento remoto para 
analisar as mudanças na paisagem na PCH Serra dos Cavalinhos I. O Presente artigo avaliou as 
mudanças na floresta nativa, solo exposto e área alagada. Comparando os resultados, em termos gerais 
conclui-se que a área alagada em 2017 esta condizente uma vez que tal valor pode assumir uma variação 
de 0,1% devido a diferença de áreas entre as respectivas imagens. Com tudo todos os aspectos e 
impactos ambientais tendem a ser previstos e estudados de forma a compensar e retornar ao meio 
ambiente o melhor custo benefício ao empreendimento, município e moradores locais, vindo a ser um 
marco positivo para o desenvolvimento local. Por último é imprescindível considerar que o estudo da 
mudança do meio ambiente e da ocupação do solo através do sensoriamento remoto permitir reconstituir 
a maneira com uma certa região em escala macro ou até mesmo local como está determinada situação. 
Entendendo sua dinâmica através da ação do homem se tornando uma ferramenta de importância em 
órgãos privados, governamentais e de estudo acadêmico. 
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2011 (%) 2017 (%)

1 Floresta Nativa 16% 15% -

2 Agricultura/Veg. Baixa 15% 15% -

3 Veg. Herbacea 49% 48% -

4 Solo Exposto 6,0% 6,3% -

5 Água 14% 15% 0,90%

TOTAL 100% 100%

ITEM DESCRIÇÃO 
ANO

ANALISE TEMPORAL 

PREVISTO EM PROJETO
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Figura 1. Vista aérea PCH Serra dos cavalinhos 2011 – com aplicação de vetores e classificação por verossimilhança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Figura 2. Vista aérea PCH Serra dos cavalinhos 2017 – com aplicação de vetores e classificação por verossimilhança. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Quadro comparativo 
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INTRODUÇÃO 

A evolução da humanidade é caracterizada pelo grande aumento populacional, acarretando em grandes 
mudanças territoriais e alterações no ambiente natural com a presença de recursos tecnológicos 
implantados pela sociedade. Entre os agravantes, o grande aumento da ocupação dos centros urbanos 
desencadeia alterações no ciclo hidrológico gerado pelo aumento da impermeabilização do solo, 
desmatamento abusivo e uso inadequado do espaço geográfico, ocasionando no crescimento do registro 
de enchentes e inundações urbanas que geram prejuízos materiais, patrimoniais, humanos e ambientais 
(1). O município de Concórdia encontra-se na região Oeste Catarinense que tem em seu histórico 
grandes decorrências de enchentes no perímetro urbano, pelo fato da urbanização desordenada em 
áreas ribeirinhas da bacia do rio dos Queimados, principal efluente hídrico que atravessa o perímetro 
urbano do município. O crescimento populacional do município prejudicou significativamente o rio dos 
Queimados, que a partir dos anos 70, iniciou-se no município o processo degradativo do rio, através da 
canalização no centro urbano e a modificação natural do percurso do rio pela construção excessiva de 
prédios e casas, fatos de época que ainda podem ser evidenciados no município de Concórdia e implicam 
nos principais desastres reincidentes no município decorrente das enchentes (2). Neste contexto, essa 
pesquisa buscou analisar os indicadores de risco a enchentes em diferentes áreas no município de 
Concórdia – SC com o sentido de promover abordagens coerentes para possíveis ações de mitigação. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do projeto foram estipulados oito áreas descritas de A a H no decorrer da bacia do rio 
dos Queimados, iniciando em sua nascente e finalizando no perímetro urbano (Figura 1), visando 
identificar as áreas mais susceptíveis á enchentes no entorno do curso hídrico. Para o controle e 
identificação das áreas, todas as informações foram anotadas em guias de campo, apoiados com 
informações de GPS Garmin Etrex Legend H. e fotografias obtidas por Câmera Digital Nikon. Através dos 
registros das áreas foram possíveis às análises via satélite e análises dos impactos ambientais. As 
análises dos impactos ambientais e possíveis susceptibilidades á enchentes foram realizadas com o uso 
de planilhas de modelagem utilizando o Software Microsoft Excel 2010, a qual foi ajustada pelos 
parâmetros visuais coletados. Foram delimitados três parâmetros de referência que contribuíam para o 
risco de enchentes, sendo estes: Características do recurso hídrico; área de preservação permanente 
(APP) e uso do espaço geográfico, estes foram atribuídos em escalas de diferentes valores conforme o 
possível impacto ambiental causado, sendo estes: Desprezível (0,05); Baixo (0,10); Moderado (0,20); Alto 
(0,40) e Muito Alto (0,80), com base nestes valores, foi possível analisar o nível de risco de cada área 
através da média geral dos impactos ambientais visualizados e aditivamente foram apurados possíveis 
ações de mitigação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da comparação dos parâmetros da planilha de modelagem com as áreas observadas, foi possível 
a realização de um gráfico representativo dos níveis de risco de cada área (Figura 2). Com base nos 
resultados obtidos, verificou-se que na área A, que corresponde a nascente do rio dos Queimados o nível 
de risco não foi relevante, demonstrando que este local apresenta menor risco a enchentes, devido ao 
fato da área ser caracterizada por faixa ciliar presente, sem indícios de intervenções antrópicas. As áreas 
B, C, D e H apresentaram baixo risco a enchentes, mas sendo necessário manter o monitoramento nestes 
locais pela ocorrência do uso inadequado do espaço geográfico por meio da urbanização. A área E 
apresentou nível de risco mediano a enchentes, pelo fato desta área estar localizada em um ambiente 
com pouca vegetação e predominância de urbanização e comércio no local. A característica que impede 
maior gravidade de risco no local é a presença de solo natural, contribuindo na permeabilidade. As áreas 
F e G foram as que apresentaram maiores níveis de risco de enchentes, sendo necessárias intervenções 
imediatas de mitigação. Essas áreas são caracterizadas pelo excessivo uso inadequado do espaço 
geográfico, através de edificações comerciais e residenciais, pavimentação nas margens e no interior do 
rio, sem presença de mata ciliar e com canalizações das águas. É notado que as enchentes provocadas 
pela urbanização das cidades têm como principais destaques a impermeabilização dos solos, a ocupação 
desordenada de áreas ribeirinhas, o desmatamento e substituição da cobertura vegetal natural e 
drenagens inadequadas, quando juntos, a probabilidade de enchentes aumenta, resultando na redução 
do tempo de concentração e num aumento do volume de escoamento superficial, o que causa enchentes 
nos cursos d’água e graves consequências no meio ambiente (3). 
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CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos pela pesquisa, foi possível comprovar que as intervenções antrópicas são 
as principais responsáveis pelas enchentes no município de Concórdia, principalmente pelo fato que os 
maiores riscos a enchentes foram registrados em locais de centro urbano, como por exemplo, as áreas F 
e G.  
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Figura 1. Localizações e registros fotográficos das áreas visualizadas no município de Concórdia, SC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2. Gráfico da avaliação do grau de risco de enchentes nas áreas visualizadas em Concórdia, SC. 

 

Localização da área visualizada 
Registro fotográfico da área 

visualizada 

Área A - Nascente do Rio dos Queimados – 
Linha São José; 

 

Área B - Centro Comunitário de Linha São 
José; 

 

Área C - Rua Victor Sopelsa (Acesso UnC); 

 

 
 

Área D – Parque de Exposição; 
 

 

Área E – Rua Pietro DallaCosta – Centro; 
 

 

Área F – Rua Dr. Maruri – Centro; 
 

 

Área G – Rua Luís Delfino - Centro; 

 

Área H – Rua Prefeito José Luís de Castro – 
Bairro Industriários; 
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INTRODUÇÃO 

O termo “macroinvertebrados aquáticos” engloba insetos, caracóis, minhocas, camarões, caranguejos, 
entre outros animais que podem ser vistos a olho nu (1). Os macroinvertebrados vêm contribuindo no 
aumento do conhecimento e dinâmica ecológica envolvida no funcionamento dos ecossistemas, 
despertando interesse nos estudos sobre essa comunidade de organismos aquáticos (4). As distribuições 
das comunidades de macroinvertebrados dependem de importantes fatores ambientais, como a 
velocidade da correnteza, temperatura, profundidade, concentração de oxigênio dissolvido, matéria 
orgânica, pH, gás sulfídrico, heterogeneidade ambiental, disponibilidade e qualidade de alimento, tipos de 
substrato (rochas, seixos, madeira, vegetação e etc), e sedimento (orgânico, arenoso, argiloso e etc). 
Todos estes fatores são características físico-químicas da coluna d’água, sendo que determinadas 
modificações nas comunidades estão intimamente relacionadas a mudanças prévias destes fatores (2). 
Os macroinvertebrados consistem na memória biológica dos rios, a ponto de que as totalidades dessas 
comunidades estão intimamente correlacionadas com as condições da qualidade da água durante o 
passado recente (5). Os principais grupos taxonômicos que vivem no meio aquático são os Anelídeos, 
Moluscos, Crustáceos e Insetos (3). Diante disso, o objetivo do presente estudo é conhecer a comunidade 
de insetos aquáticos (Macroinvertebrados) e verificar índices da diversidade biológica presente no rio 
Lajeado Fragosos (Município de Concórdia, SC) e seus afluentes. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados foram coletados no rio Lageado Fragosos e afluentes, nos meses de outubro de 2016 a março 
de 2017, em oito pontos (Figura 2). A coleta foi feita na margem do rio om uma rede de coleta de 
macroinvertebrados bentônicos do tipo “surber”, que consiste em um quadrado de 30 cm x 30 cm com um 
cano de policloreto de vinila (pvc) no final da rede onde a amostra fica armazenada. O método utilizado foi 
o de triplicada, ou seja, foi realizado o recolhimento de sedimento em três locais diferentes dentro de cada 
ponto, a fim de analisar a diversidade de macroinvertebrados. O material coletado foi colocado em frascos 
de vidro com corante rosa de bengala, para melhor visualização e formol 10% para melhor armazena-
mento das estruturas dos organismos. Na sequência, estes materiais foram triados e quantificados no 
laboratório. A identificação dos macroinvertebrados seguiu especificações do guia ilustrado de MUGNAI et 
al., 2010 (6). Após a realização das análises de laboratório os dados foram tabulados em uma planilha 

eletrônica de Excel, ajustada para o objetivo do presente estudo, a fim de verificar a diversidade do local; 
limites de tolerância indicando a dominância de grupos de táxons que suportam a poluição; e a presença 
ou ausência da mata ciliar. A combinação de todos esses critérios indicou qual ponto da área estudada 
está mais impactada 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de organismos coletados em cada ponto foram de 2.392 indivíduos, sendo estes divididos em 4 
filos e 17 ordens (Figura 1). As amostras indicaram a dominância de alguns táxons de macroinvertebrados 
em todos os pontos sendo que o maior foi os quironomídeos, os quais ocorrem em altas quantidades 
quando existem alterações na matéria orgânica do ambiente aquático. E nesses pontos tem muita 
concentração de matéria orgânica provenientes de alterações antrópicas das atividades rurais da área de 
coleta. De acordo com os critérios tabulados na planilha, os pontos 3, 4, 7 e 8 foram os que sofreram 
maiores alterações, porque os pontos 3 e 4 não possuem mata ciliar e são usadas como dessedentarão 
animal e o 7 e 8 por serem áreas lenticas e como pouca mata ciliar. Porém na escala de impacto, que 
pode ser observada na Figura 2, todos os pontos analisados enquadraram-se na escala “baixo”, não 
necessitando nenhuma medida de controle, apenas sugere-se o monitoramento da área. 
 
  

CONCLUSÕES 

A comunidade de macroinvertebrados sofreu poucas alterações em sua diversidade, porque apesar das 
ações antrópicas no local ainda é possível encontrar animais sensíveis à poluição junto com os que 
toleram a poluição demonstrando que esses organismos estão se adaptando as alterações ambientais, 
como por exemplo, a ausência de mata ciliar, já que alguns desses animais precisam pra sobreviver de 
locais mais sombreados, pra proteção e na hora de reprodução e sem ela isso se torna difícil pra eles. 
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Figura 1. Classificação e quantificação de macroinvertebrados aquáticos em cada ponto da coleta. 
. 

 
 

 
 
 

Figura 2. Resultado da análise dos critérios em cada ponto da coleta. 
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INTRODUÇÃO 

Devido à ausência de métodos adequados de disposição de resíduos no Brasil, em especial os resíduos 
orgânicos, que são uma fonte elevada de poluição devido ao chorume gerado durante a sua putrefação, 
surge a vermicompostagem como uma tentativa de minimização dos impactos ambientais (1). A 
vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas, além de microrganismos, para 
degradar a matéria orgânica. O processo ocorre mais rapidamente do que a compostagem sem minhocas 
e produz como substrato o húmus de minhoca, um adubo rico em nutrientes e ótimo para as plantas, 
também conhecido como Coprólito, que pode ser armazenado por até seis meses, antes de começar a 
perder seus nutrientes (2). No processo digestivo da minhoca, que é extremamente sensível à luz, à 
umidade e à temperatura, 40% da matéria orgânica consumida é utilizada para seu desenvolvimento e o 
restante (60%) são transformados em húmus, que nada mais é do que o seu excremento. Com esse 
excremento, além da minhoca reduzir o volume de resíduos, ainda devolve ao solo vários macronutrientes 
e micronutrientes, como o nitrogênio, o magnésio e o potássio (3). Portanto, o objetivo deste trabalho é 
verificar o crescimento e a reprodução de duas espécies de minhocas (Eisenia foetida, chamadas de 
Vermelhas da Califórnia e, Amynthas gracilis, chamadas de Puladeiras Havaianas) de acordo com os 
tipos de resíduos disponibilizados em vermicompostores, com o propósito de conversão desses resíduos 
em adubo, o vermicomposto. Durante a realização da vermicompostagem, foram monitoradas as 
características físicas, como  pH e temperatura. Os resultados mostraram que as duas espécies de 
minhocas cresceram no período monitorado, mas apenas as minhocas da espécie Eisenia foetida se 
reproduziram. Isso mostrou que as Vermelhas da Califórnia são uma espécie excelente para serem 
utilizadas na vermicompostagem caseira. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram construídos dois vermicompostores, como mostra a Figura 1, sendo um para cada espécie de 
minhoca, ou seja, um para a espécie Eisenia foetida e um para a espécie Amynthas gracilis. Para isso, 
foram necessários seis baldes, ou seja, três para cada vermicompostor. Para facilitar a entrada de ar nos 
baldes, já que o processo de decomposição é aeróbio, foram feitos furos de pequenos diâmetros no fundo 
e nas tampas, evitando-se furos muito grandes para que não houvesse fuga de minhocas. A tampa do 
balde da base foi cortada quase que totalmente, para facilitar a coleta do biofertilizante originado da 
decomposição da matéria orgânica. A tampa do balde central também foi quase totalmente cortada, para 
facilitar o fluxo das minhocas do balde central para o balde superior, quando este estivesse cheio. A 
obtenção das minhocas Vermelhas da Califórnia (Figura 2) ocorreu através de um substrato já existente 
no laboratório da Universidade do Contestado (UnC), campus de Concórdia, SC. Foram capturadas 30 
minhocas dessa espécie, que foram medidas e adicionadas no vermicompostor (no balde central), 
previamente preparado com uma camada de 5 cm de húmus, onde permaneceram pelos quatro meses 
seguintes, crescendo, se reproduzindo e formando o húmus a partir dos resíduos depositados. Já a 
obtenção das minhocas Puladeiras Havaianas (Figura 3), ocorreu no interior da cidade de Irani, SC. Essa 
espécie, originária da Índia e do Arquipélago Malaio, se disseminou com adaptabilidade por todo o mundo 
tropical e subtropical trazida na terra de mudas vegetais e, atualmente, habita em grande quantidade as 
áreas brasileiras cultiváveis, compreendidas pelas lavouras, hortas, pomares e jardins. Os resíduos 
orgânicos foram pesados e colocados semanalmente. O resíduo disponibilizado foi o mesmo para ambos 
os vermicompostores. O que variou foi, apenas, a quantidade. Posteriormente à colocação dos resíduos a 
cada semana, foi colocada também uma camada de 2 cm de maravalha, com o intuito de evitar o 
desprendimento de odores fétidos, decorrentes da putrefação dos resíduos. A temperatura e o pH, 
medidos toda semana em três locais do vermicompostor, antes de serem adicionados os resíduos, foram 
obtidos através de um pHmetro. Já a temperatura ambiente foi obtida através de um termômetro. A 
reprodução das minhocas em cada vermicompostor foi obtida de acordo com a soma da quantidade de 
minhocas ao final do experimento, subtraídas as 30 iniciais. Para avaliar o crescimento médio das 
minhocas da espécie Eisenia foetida, foram amostrados 30 indivíduos, para que não fosse necessário 
fazer a medição exaustiva de todas, já que estas reproduziram-se de maneira elevada. Para avaliar o 
crescimento médio das minhocas da espécie Amynthas gracilis, foram analisados todos os 25 indivíduos 

que sobreviveram durante o período da vermicompostagem. O crescimento médio das minhocas foi 
obtido subtraindo-se seu tamanho médio final pelo seu tamanho médio inicial. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes de serem colocadas nos vermicompostores, foi obtido um tamanho médio de 3,90 cm para as 30 
minhocas da espécie Eisenia foetida e, 9,63 cm para as 30 minhocas da espécie Amynthas gracilis. A 
relação de resíduos colocados nos vermicompostores ao longo das semanas, bem como a quantidade, 
são mostrados na Tabela 1. Os baldes centrais encheram ao mesmo tempo, mais precisamente na nona 
semana. Então, na décima semana, passou-se a disponibilizar os resíduos para os baldes superiores, que 
previamente continham uma camada de 5 cm de húmus. A temperatura ambiente média durante os 
quatro meses de monitoramento ficou em 19,6°C. A temperatura média dentro dos vermicompostores 
com Eisenia foetida e Amynthas gracilis ficou a mesma, com 22°C, ficando dentro da faixa recomendada 
por Morais (2015) (2), de 15 e 33°C. O pH médio nos vermicompostores com Eisenia foetida foi de 7,21 e, 
nos vermicompostores com Amynthas gracilis foi de 7,13, ambos alcalinos, ficando dentro da faixa 
recomendada por Diaz et al., (2007) (4), de 5,5 e 8,0. Após os quatro meses de monitoramento, foram 

retiradas as minhocas e o vermicomposto dos vermicompostores e passou-se a realizar os procedimentos 
para averiguar o crescimento e a reprodução das minhocas. Na vermicomposteira contendo as minhocas 
da espécie Eisenia foetida, foram encontradas 150 minhocas. Isso mostra que em quatro meses elas se 
reproduziram na ordem de 120 indivíduos, ou 30 indivíduos por mês. A média de tamanho das 30 
minhocas amostradas foi de 7,8 cm. Como na medição inicial as 30 minhocas dessa espécie tinham um 
tamanho médio de 3,9 cm, nesse período de quatro meses elas cresceram 3,9 cm, de acordo com a 
quantidade de minhocas amostradas. Na vermicomposteira contendo as minhocas da espécie Amynthas 
gracilis foram encontradas apenas 25 minhocas. Isso mostra que de um total de 30 minhocas inicialmente 

colocadas na vermicomposteira, apenas 25 sobreviveram. Como o resíduo disponibilizado para ambas as 
espécies foi o mesmo, além de o pH e as temperaturas não terem sido muito diferentes, sendo que as 
minhocas da espécie Eisenia foetida se desenvolveram muito bem, pode-se atribuir o fato de as minhocas 
da espécie Amynthas gracilis não terem sobrevivido e se reproduzido na vermicomposteira por ser um 

ambiente fechado, não sendo este o lugar ideal para sua moradia. A média de tamanho das 25 minhocas 
foi de 9,82 cm. Como na medição inicial as minhocas dessa espécie tinham um tamanho médio de 9,63 
cm, nesse período de quatro meses elas cresceram 0,19 cm. O composto final gerado nas duas 
vermicomposteiras se apresentou bastante úmido e bem degradado, como mostra a Figura 4. 
 

CONCLUSÕES 

Depois da realização dos experimentos em laboratório e, considerando o ponto de vista da eficiência e 
produtividade, a vermicompostagem pode, por exemplo, ser aplicada não somente em residências, mas 
também em escolas e empresas, o que minimizaria sobremaneira a fração orgânica dos resíduos enviada 
aos aterros sanitários. Além disso, outra vantagem da vermicompostagem é a questão da produção de 
adubo, resultante do processo de digestão dos resíduos pelas minhocas. Esse adubo, extremamente rico 
em nutrientes, pode ser utilizado na adubação de mudas de árvores e, primordialmente, na nutrição de 
vegetais cultivados em hortas de domicílios e escolas, melhorando a produtividade. Com relação às duas 
espécies de minhocas estudadas, cabe ressaltar que as minhocas da espécie Eisenia foetida foram as 
que mais cresceram e se reproduziram durante o período, ao passo que as minhocas da espécie 
Amynthas gracilis tiveram uma redução na quantidade de indivíduos, sendo que estas morreram 
possivelmente por não terem conseguido se adaptar a um local confinado, como a composteira. A espécie 
de minhoca a ser utilizada para a compostagem dos resíduos é, sem dúvida, a Eisenia foetida, sendo que 
a partir do momento em que as minhocas forem obtidas, somente será necessário seu manejo, pois elas 
possuem uma boa taxa de reprodução, dispensando a necessidade de comprar novos indivíduos. 
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Fonte: autores da pesquisa (2017). 

Figura 1. Configuração final dos dois vermicompostores. 

 

 
Fonte: jardinitis.com 

Figura 2. Minhoca da espécie Eisenia foetida (Vermelha 
da Califórnia) utilizada na vermicompostagem. 

 
 

 
Fonte: vermicomposters.com 

Figura 3. Minhoca da espécie Amynthas gracilis 
(Puladeira Havaiana) utilizada na vermicompostagem. 

 
Fonte: autores da pesquisa (2017) 

Figura 4. Composto final gerado pelas duas espécies de 
minhocas. 

 
 
Tabela 1. Tipos e quantidade de resíduos colocados em cada semana nos vermicompostores. 

 
Fonte: autores da pesquisa (2017). 

 

Eisenia foetida Amynthas gracilis

1
casca de banana, casca de tomate e casca de 

batatinha
0,222 0,079

2 casca de banana, casca de caqui e casca de kiwi 0,3635 0,5357

3
casca de banana, casca de mandioca e casca de 

abóbora; caqui; alface
0,424 0,458

4
casca de banana e casca de abóbora; alface; 

grama; tomate
0,2512 0,307

5
casca de banana, de ovo e de caqui;                         

alface; grama e erva-mate
0,4 0,42

6
casca de banana, de ovo, de batatinha, de 

mandioca, de abóbora e de maçã; alface
0,312 0,65

7
casca de banana, de chuchu, de ovo, de batatinha, 

de mandioca e de abóbora; mamão, alface e caqui
0,743 0,925

8
casca de banana, de chuchu, de ovo e de 

batatinha; alface
0,4229 0,6033

9
casca de banana, de mandioca, de chuchu, de ovo 

e de batatinha; alface
0,75 0,34

10
casca de banana, de mandioca, de chuchu, de ovo 

e de batatinha; alface
1,1 0,9

11
casca de banana, de chuchu, de ovo, de abacate e 

de batatinha; alface e tomate
0,715 0,501

12
casca de ovo, folha de repolho, borra de café, 

tomate, alface e chuchu
0,716 0,35

13
casca de ovo e de maçã, folha de repolho, borra de 

café, tomate, alface e chuchu
0,854 0,565

7,274 6,634

Quantidade de resíduo disponibilizado 

(Kg)Tipo de resíduo colocado no vermicompostorSemana

Total de resíduos disponibilizados (kg):
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INTRODUÇÃO 

O ser humano, bem como outros indivíduos aeróbicos, como os animais e as plantas, precisa de oxigênio 
durante toda sua vida. O oxigênio é algo indispensável para sua sobrevivência. No entanto, ele não está 
sozinho na composição do ar atmosférico. Este ocupa 21% do ar. O nitrogênio, por sua vez, é o elemento 
que está em maior presença, com 78% do total. O 1% restante engloba outros gases, tal como o argônio, 
o dióxido de carbono e o monóxido de carbono (CO), sendo este último extremamente prejudicial para a 
saúde humana (1). Alguns estudos no Brasil já associam estatisticamente mortalidades e internações de 
crianças e idosos com problemas respiratórios, resultantes de gases tóxicos na atmosfera, principalmente 
em áreas urbanas, em função de uma alta concentração de veículos e indústrias (2). O CO é um dos 
gases mais perigosos. Chamado de assassino silencioso é produzido pela combustão incompleta de 
materiais orgânicos carbonáceos, como o carbono, a madeira, o papel, o óleo, o gás e a gasolina. Depois 
de inalado, o CO combina 300 vezes mais facilmente com as moléculas de hemoglobina do sangue do 
que o oxigênio, impedindo o transporte de oxigênio pelo corpo, inibindo a respiração nos tecidos. Os 
sintomas podem ir desde uma simples cefaleia, até a morte (3). Portanto, com a preocupação crescente 
sobre os efeitos nocivos da poluição do ar sobre a saúde da população, o objetivo deste trabalho foi de 
analisar quantitativamente a concentração de CO presente no ar urbano de Concórdia, Santa Catarina, 
visando elucidar os problemas de saúde que podem afetar a população exposta à determinada 
concentração desse gás, ao longo de um lapso temporal. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram definidos cinco pontos da área urbana de Concórdia para aferir a concentração de CO presente no 
ar. O equipamento utilizado foi um Monitor de Gases. Os pontos foram definidos em: P1 (Bairro Primavera 
- Rua Iliseu Fiametti), P2 (Shopping Via Passarela - estacionamento 2° andar), P3 (Brasil Foods - BRF - 
pátio frontal), P4 (praça central) e P5 (Rua Dr. Maruri - em frente ao SESI). As aferições foram realizadas 
03 vezes em cada ponto, acontecendo sempre no período compreendido entre as 11h30 e 13h00. Para 
determinar quais problemas de saúde podem afetar a população, em decorrência de um determinado 
tempo de exposição a certa concentração do gás, utilizou-se de uma tabela modelada no Excel, composta 
de diversos parâmetros relativos ao assunto, garimpados da bibliografia existente, principalmente de 
órgãos de saúde e de segurança no trabalho, sendo que o cruzamento desses parâmetros possibilitou 
criar um cenário quanto ao risco de desenvolvimento de um determinado sintoma por parte das pessoas, 
em cada um dos cinco locais analisados. Também foi modelado um gráfico no Excel, para ilustrar os 
resultados obtidos pós-tratamento dos dados. Nesse gráfico, foi estabelecido um grau de risco que as 
pessoas estariam expostas de acordo com o tempo de exposição à determinada concentração de CO. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As concentrações de CO em todos os pontos analisados se caracterizaram como desprezíveis, de acordo 
com a tabela modelada no Excel, não evidenciando qualquer sintoma às pessoas durante um tempo 
máximo de 6 horas de exposição a essa concentração. Nos pontos P1, P3 e P4 não foi encontrada 
nenhuma concentração desse gás no ar. Já nos pontos P2 e P5 as concentrações médias aferidas foram 
de 19 ppm e 0,67 ppm, respectivamente. No ponto P2 (estacionamento do Shopping Via Passarela - 2° 
andar) foi onde a concentração de CO mais variou, sendo que em uma das aferições a concentração 
chegou a 30 ppm. Isso se deve ao fato de ser um local fechado, com pouca movimentação de ar, o que 

dificulta a dispersão desse poluente. Porém, essa concentração não é preocupante, ao passo que 
dificilmente uma pessoa permanecerá por um longo período nesse local. De acordo com as 
concentrações de CO aferidas, o grau de exposição das pessoas, segundo o gráfico modelado no Excel, 
é considerado não relevante, em função da reduzida presença desse gás nos pontos analisados. 
 

CONCLUSÕES 

Todas as concentrações de CO aferidas se mostraram desprezíveis, o que demonstra que o grau de 
exposição das pessoas é não relevante (sem risco), ou seja, a concentração aferida é muito pequena, por 
vezes inexistente em alguns pontos. Porém, como o agente químico em questão é o CO, é interessante 
que seja realizado um monitoramento contínuo em pontos estratégicos da cidade, além de fazer valer o 
cumprimento das leis ambientais, principalmente quanto à emissão máxima de poluentes por veículos 
automotores. 
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INTRODUÇÃO 

Os fungos e os insetos são os grupos mais diversos da Terra, devido a esta diversidade e distribuição 
ocupam todos os biomas terrestres exceto os polos, sobretudo em locais úmidos e ricos em matéria 
orgânica, desempenhando uma importante função ecológica. Os macrofungos Basidiomycetes são um filo 
que juntamente com Ascomycota e Zygomycota são simbiontes ou sapróbios, são espécies que 
produzem sua estrutura reprodutiva macroscópicas e constituem o reino Fungi, nesse filo, encontram-se 
os cogumelos, que podem ser comestíveis ou tóxicos, orelhas de pau e as ferrugens. Existem cerca de 
30.000 espécies de Basidiomycotas descritas e correspondem a 37% deste filo. O objetivo deste estudo 
foi analisar a ocorrência de Basidiomycotas dentro e fora das trilhas do Parque de Exposição no município 
de Concórdia, Santa Catarina. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O levantamento de fungos foi realizado no munícipio de Concórdia em uma área de estudo compreendo 4 
trilhas, dentre elas: Mirante da Nascente (27°13' 27.07" S - 52° 0' 15.32" O), Deck Meandro Abandonado 
(27°13' 32.34" S, 52° 0' 3.78" O), Barragem (27°13' 33.09" S, 52° 0' 0.38" O) e Mirante do sol (27°13' 
28.05" S, 52° 0' 13.08" O). Sendo que as mesmas possuem aproximadamente 3 km de extensão e 2,5m 
de largura, estão localizadas a 3,5 km do centro do município de Concórdia. Foram realizadas duas 
amostragens, uma no outono e outra no inverno, sendo que os fungos encontrados foram fotografados, 
medidos e identificados com auxílio de chaves de identificação de Macromicetes. Para avaliar a 
amostragem usou-se estatística descritiva (programa Microsoft Excel 10). Um dos parâmetros utilizado 
para contrastar a ocorrência de Basidiomycetos dentro e fora da trilha. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período avaliado os resultados obtidos demostram que, fora da trilha ocorreu maior incidência de 
Basidiomycetos, levando-se em conta o maior número de troncos em decomposição e substrato sem 
interferência antrópica, uma vez que a trilha é roçada durante a semana, fato que muitas vezes acaba 
destruindo os fungos ali presentes. As principais classes encontradas foram cogumelos e Polyporus 
sanguineus (orelhas de pau), conforme descrito na Figura 1. No primeiro dia de amostragem, a tempera-
tura estava em média 12ºC e 88% de umidade, no segundo dia ouve aumento da temperatura para 17ºC 
e 50% de umidade e também maior ocorrência de Basidiomycetos. Uma vez que a temperatura pode 
influenciar muito na proliferação dos mesmos, isso explica o motivo no qual a ocorrência é maior no 

segundo período onde a temperatura era maior em relação ao primeiro (RINALDI et al., 2008). Outro que 

fator importante é a velocidade do vento, sendo que no segundo dia de amostragem o mesmo estava à 
14km/h fato no qual acaba facilitando a dispersão dos esporos, porém não foi possível analisar os 
esporos. Estes estudos permitem conhecer a microbiota local, porém não na sua totalidade, posto que 
não há um método eficiente para avaliar a diversidade, a menos que seja em uma área muito restrita. 
Considerando tal dificuldade, aliado à problemática da identificação, é de consenso entre os 
pesquisadores, a importância e a necessidade de se conhecer a diversidade dos fungos nos mais 
diversos habitats, onde se encontra grande número das espécies ainda desconhecidas pela ciência 

(HAWKSWORTH 2001, RINALDI et al., 2008). 
 

CONCLUSÕES 

São necessários dar continuidade aos levantamentos nessa área, considerando que não foram 
encontrados outros estudos de fungos nessa região. Os estudos destes seres vivos são importantes, 
considerando que eles, com exceção de algumas bactérias, os únicos organismos capazes de realizar a 
decomposição da matéria orgânica morta e reinseri-las no ciclo da vida. 
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Figura 1. Gráfico de levantamento de orelha de pau e cogumelos dentro e fora da trilha. 
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Palavras-chave: cheiro verde, condimentos, salsa, cebolinha verde, microbiologia de alimentos. 

 
INTRODUÇÃO 

É de conhecimento empírico que o uso de temperos naturais, especiarias e condimentos é antigo, sendo 
amplamente utilizados no processamento de alimentos devido às suas propriedades organolépti-
cas. Oferecem benefícios para à saúde por serem alternativa ao uso de temperos prontos, que 
apresentam alto teor de sódio e outros aditivos químicos, auxiliando na redução do sal adicionado aos 
alimentos. Em concordância com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1), define-se especiarias 
como os produtos constituídos de partes (raízes, rizomas, bulbos, cascas, folhas, flores, frutos, sementes, 
talos) de uma ou mais espécies vegetais (como a salsa e a cebolinha verde), tradicionalmente utilizadas 
para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas. A definição de temperos restringe-se aos produtos 
obtidos da mistura de especiarias e outros ingredientes. Na região compreendida pela Associação dos 
Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), as especiarias, conhecidas popularmente como cheiro 
verde ou salsa/cebolinha verde são habitualmente utilizadas como aditivos no preparo de molhos e outros 
alimentos cozidos, passando por um processo de efervescência. Entretanto, em alguns pratos típicos da 
cultura local são utilizados temperos in natura, adicionados momentos antes de servidos, não passando 

pelo processo de esterilização. Estudos têm relatado (2, 3) que vegetais crus são fontes de nutriente 
essenciais para uma dieta saudável, no entanto, esses vegetais passam por uma série de etapas 
(crescimento, colheita, processamento, transporte) até serem disponibilizados aos consumidores. Todo 
esse processo aumenta significativamente a possibilidade de contaminação dos condimentos, 
desencadeando possíveis infecções/intoxicações alimentares e causando danos à saúde humana. Nesse 
sentido, o presente estudo objetivou avaliar a qualidade higiênico-sanitária de amostras de cheiro verde 
oriundas da região da AMAUC. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas quatorze (14) amostras de cheiro verde in natura (salsa e cebolinha verde), 
comercializadas em quatro estabelecimentos de dois municípios da região da AMAUC. As amostras foram 
coletadas durante o primeiro semestre do ano de 2017. Para a análise microbiológica, foram utilizados os 
meios de cultura Manitol e MacConkey. A partir do crescimento bacteriano no Agar Manitol foi realizado o 
teste de Catalase. Concomitante, as análises bioquímicas foram conduzidas a partir do crescimento 
bacteriano obtido no Agar MacConkey. Na série biquímica foram observados: fermentação da glicose, 
fermentação da lactose, fermentação da sacarose, produção de gás (CO2), descarboxilação da lisina, 
motilidade, produção de sulfeto de hidrogênio (H2S), produção de indol, produção de urease e utilização 
de citrato. Adicionalmente, procederam-se os testes de coloração de Gram, Oxidase e Catalase. Todos os 
procedimentos metodológicos seguiram metodologias padronizadas (4).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 14 amostras avaliadas, todas apresentaram contaminação por Staphyloccocus aureus, 10 foram 
positivas para Escherichia coli, três para Citrobacter sp., dois para Aeromonas sp. e nove amostras 
estavam contaminadas por quatro espécies de bacilos gram negativos. Dentre os micro-organismos 
identificados neste trabalho, o Staphylococcus aureus é um dos principais causadores de intoxicação 

alimentar. A contaminação nos alimentos ocorre a partir da boca, fossas nasais e pele de manipuladores. 
Os sintomas variam entre náuseas, vômitos, diarreia e cólicas abdominais (5). Algumas espécies do 
gênero Aeromonas sp. apresentam potencial risco à saúde coletiva, podendo ser veiculados tanto pela 
água como por alimentos crus. São micro-organismos que podem causar patologias gastroentéricas, 
meningite, endocardite, artrite, osteomielite, infecções cutâneas e outras desordens. Vegetais comumente 
consumidos crus, mesmo que passem pelo processo de cloração, ainda podem conter micro-organismos 
(Aeromonas sp.), acarretando risco à saúde do consumidor (6). Em um estudo realizado no Distrito 
Federal (DF), foram analisadas amostras minimamente processadas de manjericão, salsa, coentro e 
cebolinha, sendo que 64,3% das amostras apresentou contaminação por coliformes termotolerantes (7). 
Esse resultado assemelha-se ao da presente pesquisa, que identificou 71,4% de contaminação por E. coli 
nas amostras. A presença desta bactéria é indicativo de contaminação fecal, logo, outras bactérias podem 
estar presentes representando risco à saúde. As bactérias do gênero Citrobacter sp. podem ser 

encontradas em diversos alimentos. São bactérias intestinais pertencentes ao grupo dos coliformes. Sua 
ação como agentes causadores de doenças de origem alimentar ainda não é comprovada, porém já 

https://www.sinonimos.com.br/efervescencia/
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conhecida sua capacidade deteriorante (8). Bacilos gram-negativos são representados por bactérias 
oportunistas, as quais têm sua importância relacionada ao fato de algumas espécies serem resistentes a 
antibióticos (9). 
 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados apresentados, houve contaminação microbiológica nas amostras. No entanto, o 
risco de contaminação pelas especiarias aumenta de forma considerável quando consumidas in natura, 
sem qualquer tipo de desinfecção/cozimento, ou também quando o consumidor apresentar sistema 
imunológico comprometido. Ademais, a orientação aos consumidores deve enfatizar o preparo de 
alimentos utilizando-se de especiarias ou de outros alimentos crus seguindo as boas práticas de 
manipulação, com intuito principal de minimizar os riscos de infecções e outras patogenicidades. 
Paralelamente, a contaminação microbiológica é um indicativo de atenção e deve alertar para eventuais 
problemas de saúde. É imprescindível salientar a importância de ações que visem o controle das 
possíveis fontes de contaminação dos alimentos desde o campo até o momento da comercialização, 
ressaltando a seriedade da relação entre o processo produtivo de um alimento com a saúde do 
consumidor. 
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INTRODUÇÃO 

A contaminação fecal das carcaças de frangos é um problema, pois diversos microrganismos patogênicos 
são comuns no trato gastrintestinal das aves, sendo os principais a Salmonella e o Campylobacter, que 
representam risco biológico à saúde pública (1). Perdas econômicas também estão relacionadas, pois 
para realizar a descontaminação utiliza-se a prática do refile, podendo ser descartadas partes nobres da 
carcaça (2). O jejum pré-abate é uma exigência que tem por finalidade evitar que as aves, ao abate, 
apresentem conteúdo no trato gastrintestinal em excesso, assim, se reduz o risco de ruptura e 
extravasamento. Por outro lado, o jejum pré-abate, quando prolongado, pode prejudicar o bem-estar 
animal (BEA), uma vez que aumenta a ansiedade e disputa entre as aves, podendo haver brigas entre 
elas. O jejum prolongado pode resultar em uma severa desidratação no animal (3). Objetivou-se verificar 
o melhor período de jejum pré-abate de frangos de corte, garantindo o BEA e menor risco de 
contaminação de carcaça. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Frangos de dois lotes comerciais da linhagem Cobb foram submetidos a jejum alimentar até a apanha de 
6 e 8 horas; e jejum total de 9 e 12 horas, respectivamente. Uma hora antes da apanha, foi realizada 
necropsia de cinco aves, em cada lote, para verificação de conteúdo nas porções do trato gastrintestinal 
(papo, pró-ventrículo, moela, intestino delgado, ceco e reto). Na sangria foram coletados sangue de 15 
aves de cada lote. As amostras foram acondicionadas em tubos com anticoagulantes (EDTA) e enviadas, 
de forma resfriada, para a mensuração de hematócrito (Ht%), em laboratório. Para cada lote, foram 
escolhidas, aleatoriamente, 30 carcaças, as quais foram classificadas como carcaças com e sem risco de 
contaminação fecal. As com risco eram identificadas com lacres, e reavaliadas depois da evisceração, 
verificando a presença ou ausência de contaminação fecal, depois de ser avaliadas pelo Serviço de 
Inspeção Federal (SIF). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas necropsias, as aves submetidas ao jejum pré-abate de 6 horas apresentaram maior incidência de 
conteúdo no pró-ventrículo, intestino delgado e reto, quando comparadas às aves submetidas ao jejum de 
8 horas (Tabela 1). Este resultado difere do obtido por Mendes (4), o qual afirmou que pelo fato de 
metade do alimento ser excretada dentro de 4-5 horas após ser ingerido, o jejum pré-abate de 6 horas 
seria suficiente para evitar extravasamento de conteúdo durante o abate. Nove carcaças apresentaram 
alteração, sendo seis do lote submetido a 6 horas de jejum e três do lote submetido a 8 horas de jejum. 
As alterações observadas foram cloaca aderida (jejum 6h), contaminação externa da coxa (jejum 6h), 
intestino perfurado (jejum 6 e 8h) e reto com presença de fezes (jejum 6 e 8h).  As menores alterações do 
lote submetido a 8 horas de jejum estão ligadas exclusivamente a maior privação de alimento e água, 
porém deve-se respeitar um limite de 12 horas de jejum pré-abate para que se mantenha, ao máximo, o 
bem-estar das aves. A desidratação inicia juntamente com o jejum e, a partir de 12 horas, as aves 
começam a perder peso, e entrar num quadro grave, apresentando queda de rendimento e perda da 
resistência da parede visceral (5) prejudicando o BEA e a economia. O sistema sanguíneo funciona como 
indicador das respostas do organismo (6) e a partir dele pode-se acompanhar o nível de desidratação das 
aves. Os valores médios de hematócrito das aves foram de 24 e 28% para os lotes submetidos a 6 e 8 
horas de jejum pré-abate, respectivamente. Não houve quadro grave de desidratação, uma vez que os 
valores considerados normais para hematócrito são entre 30 a 40%, mas as aves submetidas a 8 horas 
de jejum apresentaram valores superiores às submetidas a 6 horas de jejum pré-abate, demonstrando 
que, apesar de não estarem severamente desidratadas, o processo de desidratação gradativa estava em 
andamento (7).  
 
 

CONCLUSÕES 

O jejum de 8 horas foi mais adequado ao processo de abate, garantindo maior qualidade sanitária do 
produto final, além de não causar desidratação severa nas aves.  
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Tabela 1. Percentual de aves com conteúdo nas diferentes porções do trato gastrintestinal (TGI). 

Porção do TGI Jejum 6h Jejum 8h 

Papo 0% 0% 

Pró-ventrículo 40% 20% 

Moela 80% 80% 

Intestino delgado 80% 40% 

Ceco 100% 100% 

Reto 40% 20% 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento da população resulta em aumento do consumo dos recursos naturais. Entre os diversos 
setores que utilizam demasiadamente matéria prima, está a construção civil. Neste ramo, algumas 
empresas estão desenvolvendo projetos e metodologias para que seus materiais e ou seus métodos 
construtivos sejam menos nocivos ao meio ambiente. Um dos maiores problemas pautados é o 
reaproveitamento dos resíduos de construção e demolição (RCD) assim como a gestão hídrica, visando o 
aproveitamento da água pluvial. Certamente, a água é um recurso natural, porém com qualidade finita, e a 
escassez é uma questão que deve ser discutida e minimizada. Na construção civil, a água potável é 
utilizada para fins menos nobres, como na produção do concreto. A água para se tornar potável, 
necessita de tratamentos específicos e empregando-a como constituintes do concreto, torna-se um 
desperdício de produtos químicos e desvio de objetivos. Para mudar o modo de usufruir do sistema 
hídrico, deve se associar uma opção sustentável e de fácil implantação, como a utilização de água da 
chuva para amassamento e demais atividades realizadas nas concreteiras. No entanto, as características 
físicas, químicas e biológicas da água pluvial não podem influenciar na trabalhabilidade, plasticidade, 
retração autógena, tempo de pega inicial e final, e principalmente na resistência à compressão, tração, 
desgaste superficial e impacto. Além das características citadas anteriormente, o concreto deve manter 
um modulo de elasticidade compatível com o desejável. Diante disso, o uso da água da chuva no 
amassamento do concreto, é uma solução de fácil manutenção, e é econômica, visto que, a água da 
chuva é um recurso demasiado na região. Pensando neste assunto, este artigo traz uma revisão 
bibliográfica sobre pesquisas que utilizam o sistema e empregabilidade de captação da água da chuva 
para o amassamento do concreto.   
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho foram utilizadas as seguintes linhas de ações relacionadas 
à revisão sistemática sobre o tema: a) pesquisas que abordam sistemas de aproveitamento da água da 
chuva a partir de 2010; b) normas que regulamentem o aproveitamento de água para o setor; c) 
problemas envolvendo características das águas que não tiveram análise preliminar.   
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a revisão bibliográfica sobre o assunto foram encontradas diversas pesquisas sobre aproveitamento 
de água pluvial, porém o número de pesquisas que abordam esse tema desde 2010 é relativamente 
baixo. A escolha de trabalhos publicados a partir de 2010 deve-se ao fato de buscar experiências 
recentes e que abordem metodologias alternativas ou inovações. Entre os trabalhos encontrados os 
assuntos referem-se em utilizar a água da chuva no amassamento do concreto (4, 5, 6). Para que água 
pluvial seja utilizada no amassamento, é necessário que a mesma passe por testes químicos e também 
aos testes de compressão com corpos de provas seguindo as normas brasileiras. Normalmente o sistema 
de captação da água é dimensionado conforme a necessidade da empresa e dados pluviométricos da 
região. A área de captação é feita pelo telhado, composto por calhas, condutores verticais e horizontais, 
filtro, e reservatório de armazenamento (4). A água coletada carrega impurezas presentes na superfície 
do telhado e na atmosfera, afetando na resistência, trabalhabilidade do concreto e pode ocasionar 
manifestações patológicas como eflorescência e corrosão. Para que a água captada possa ser usada sem 
alterar a resistência final do material e sem ocasionar patologias, deve ser analisada através de uma 
avaliação preliminar pautada pela Normativa Brasileira - NBR 15900:2009 - Água para amassamento do 
concreto (5, 6). Essa normativa restringe uso para água contento a presença de óleos e gorduras, 
detergentes, cor e odor, pH, resíduos sólidos, avaliação de substâncias contaminantes como fósforo, 
nitrato, cloretos e carbonatos, sólidos totais dissolvidos e suspensos. De acordo com as pesquisas 
abordadas na Tabela 1, os autores que efetuaram as análises químicas na água, obtiveram resultados 
satisfatórios, dentro dos parâmetros exigidos pela norma, podendo então efetuar os testes de resistência 
à compressão. Os corpos de prova de concreto produzidos com água potável coletada de um poço e com 
água pluvial foram moldados seguindo as recomendações da NBR 5738/2008 - Procedimento para 
Moldagem e Cura dos Corpos de Prova. Para atingir um resultado confiável, foram rompidos quatro 
corpos-de-prova cilíndricos para 35 dias, moldados com cada qualidade de água definida, apresentando 
diâmetro de dez centímetros e altura de vinte centímetros, com cura permanente através de submersão 
em solução básica após a desforma, conforme preconizam as NBR 5738/2008 e NBR 9479/2006 - 
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Câmaras Úmidas e Tanques para a Cura dos Corpos de Prova (6). Os resultados surpreenderam e em 
sua totalidade, sendo que os corpos de prova moldados com água pluvial apresentaram resultados de 
resistências maiores do que os moldados com água de poço.  Outras pesquisas não abordaram análises 
químicas, físicas e biológicas de água pluvial.  
 

CONCLUSÕES 

De acordo com os dados apresentados na revisão bibliográfica, pode-se concluir que existe uma 
similaridade da água da chuva com água tratada explorada de aquífero, ou seja, a água pluvial mostrou 
ser executável e pode ser substituída na produção do concreto, trazendo benefícios econômicos e 
sustentáveis a empresas do ramo da construção civil. No entanto, observou-se que alguns trabalhos não 
adotaram a padronização de análises indicadas em normativas. Essa não padronização pode refletir em 
algumas concreteiras, em que ocorre a captação de água e não realização de análises da água.  
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Tabela 1. Revisão de autores que apresentaram análise dos parâmetros para água pluvial.  

NBR 15900:2009 
TOMAZELLI, Daniel 

Cortina (2012) 
DE OLIVEIRA, João 
Paulo Gama (2016) 

MARTINS, André Supp 
(2010) 

Óleos e gorduras, 
detergentes, cor e odor, pH, 

resíduos sólidos 

 
Dentro dos parâmetros 
exigidos pela Norma 

 
Dentro dos parâmetros 
exigidos pela Norma 

 
Sem análise 

Fósforo, nitrato, cloretos e 
carbonatos 

Dentro dos parâmetros 
exigidos pela Norma 

Sem análise Sem análise 

Sólidos totais dissolvidos e 
suspensos 

Dentro dos parâmetros 
exigidos pela Norma 

Sem análise Sem análise 

Fonte: O autor (2017). 
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INTRODUÇÃO 

As microalgas encontram-se distribuídas em vários habitats e a sua distribuição é influenciada 
principalmente por fatores físicos e químicos, tais como, temperatura, pH, luminosidade e concentração 
de nutrientes (nitrogênio e fósforo). Dessa forma, o fitoplâncton pode ser usado como um bioindicador da 
qualidade da água. Como os componentes do plâncton possuem um ciclo de vida curto, respondem de 
forma rápida às mudanças ambientais que vêm ocorrendo. Através da utilização de bioindicadores é 
possível avaliar de forma integrada os efeitos ecológicos causados por diversas fontes poluidoras, além 
de a sua utilização ser mais eficiente se comparada às medidas instantâneas de parâmetros químico-
físicos usados para avaliar a qualidade da água. Os bioindicadores podem estar relacionados a apenas 
um determinado agente poluidor ou a um fator poluente natural. Frequentemente utilizam-se 
bioindicadores capazes de diferenciar fenômenos naturais e alterações provocadas por ação antrópica 
(1). Tal entendimento é a base para fazer previsões válidas ou, pelo menos, de probabilidades 
extrapolando, sobre a composição do fitoplâncton. Isso deve ser de valor para os gestores que 
necessitam de apoio à decisão na determinação de suas políticas e prioridades aplicadas a diversas 
condições ecológicas e sobre a qualidade da água. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi identificar e 
quantificar a comunidade fitoplanctônica da sub-bacia do Rio Jacutinga, oeste de Santa Catarina. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A captura do fitoplâncton foi realizada mensalmente, em sete estações de amostragem localizadas dentro 
da área de abrangência da microbacia do Clarimundo e sub-bacia do Lajeado Fragosos, pertencente à 
bacia do Rio Jacutinga. As amostras foram coletadas com auxílio um recipiente de 12 litros cujo volume 
foi filtrado por uma rede de plâncton de abertura de malha de 20 µm, acondicionadas em frascos âmbar e 
preservadas com solução de formalina (4%). A identificação taxonômica do fitoplâncton foi realizada de 
acordo com Bicudo; Menezes (2) e/ou utilizando bibliografia especializada, através de um microscópio 
ocular (NIKON modelo TNB-04T-PL). A contagem dos organismos foi realizada com a utilização de uma 
câmara de Sedgewick-Rafter, com capacidade de 1 ml. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise quali-quantitativa da comunidade fitoplanctônica permitiu a classificação das microalgas 
encontradas em 6 grupos: Chlorophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Xantophyta, Cyanobacteria e 
Bacillariophyta, distribuídas ao longo período de agosto de 2016 a março de 2017 (Figura 1). O grupo 
mais representativo na análise quantitativa foram as Chlorophyta e Cyanobacteria (Figura 1). As 
clorofíceas e cianobactérias predominam em vários ambientes, incluindo desde águas oligotróficas até 
ambientes com alta poluição, desenvolvendo diferenciadas estratégias de sobrevivência por sua alta 
diversidade. No entanto, na estação 6 (Figura 1) os dinoflagelados apresentaram maior quantidade. Uma 
maior abundância pode estar relacionada a uma maior disponibilidade de nutrientes e mistura de águas. 
 

CONCLUSÕES 

O fitoplâncton é capaz de exercer controle interno na dinâmica das florações, por meio de adaptações 
comportamentais. As florações podem produzir substâncias tóxicas que podem causar sérios problemas 
na saúde pública. São poucos os mananciais que apresentam água de boa qualidade, e por isso é 
importante monitorar a comunidade fitoplanctônica, destacando as cianobactérias que, quando em 
dominância, podem causar eventos de florações e resultar em efeitos deletérios ao ambiente.  
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Figura 1. Classificação e quantificação dos principais grupos de microalgas encontrados nas estações ao longo do 
período estudado. 
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INTRODUÇÃO 

Pontes são estruturas moldadas especificamente para permitir a passagem por obstáculos. Há muitos 
anos, este segmento da construção cresce constantemente. E nesta constância, é necessário levar em 
consideração dois fatores de extrema importância na engenharia, principalmente em obras de grandes 
estruturas: resistência e economia. A resistência está diretamente ligada à qualidade, em outras palavras, 
é cientificamente explicada como propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Para 
que a estrutura de uma ponte suporte as cargas a que está submetida, é necessário que haja esforços 
que neutralizem a ação das mesmas. A economia trata, diretamente, o custo total da construção, ou seja, 
quanto menor o custo, maior a economia. O orçamento do material deve ser baseado, sobretudo, no 
cálculo estrutural da obra, onde há especificação da matéria-prima a utilizar. O objetivo deste estudo é 
relacionar materiais para determinados tipos de pontes, visando à perfeita estabilidade da estrutura. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos dados foi realizada através de estudos existentes sobre estabilidade de pontes, disponíveis 
em sites de artigos científicos e teses acadêmicas. A pesquisa compreende em adequar concreto, aço e 
materiais mistos, de forma a garantir resistência para a estrutura específica. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pontes simples, geralmente são utilizadas em pequenos vãos ou em transições de obstáculos com 
menor grau de complexidade. São constituídas de pilares, vigas e tabuleiros e, em sua grande maioria, 
fabricadas apenas com concreto armado. Em obras como pontes pênseis, o tabuleiro suspenso 
verticalmente tem função de garantir a estabilidade da estrutura para grandes vãos. Este sistema é 
indicado para regiões montanhosas e por haver grande extensão, o tabuleiro deve possuir um excelente 
conjunto de propensão, justamente para evitar o rompimento da estrutura de concreto. Este tipo de obra 
possui matéria prima mista. As pontes estaiadas se diferem das pontes pênseis por não precisarem de 
duas torres para garantir a sustentação do tabuleiro. Cada cabo é conectado diretamente à torre na forma 
diagonal, sendo assim, permitem grandes vãos, porém menores que a anterior. Altamente resistente a 
esforços de compressão, são constituídas de estruturas mistas e, quando utilizado sistema de protensão, 
garante melhor distribuição de cargas sobre o próprio tabuleiro. Pontes em cantiléver são obras com 
sustentação apoiada apenas em uma de suas extremidades, sobre uma estrutura sólida. Para compensar 
maiores vãos, o tabuleiro precisa estar sustento em vigas, permitindo dissipar a energia cinética dos 
carros. No caso de grandes pontes cantiléver, projetadas com finalidade de suprir tráfego ferroviário e 
rodoviário, obrigatoriamente exige treliças de aço estrutural. Por ser uma ponte de tabuleiro suspenso, o 
ideal é utilizar aço em toda a extensão, evitando quebras e trincas na estrutura. As pontes de treliças 
utilizam sistemas de aço entrelaçados, mantendo a sustentação da estrutura. Compostas por barras de 
aço, apoiam enormes quantias de peso, podendo suprir grandes distâncias e vãos. As treliças possuem 
extensão aproximadamente 20 vezes maior do que os cabos de aço, ou seja, a montagem desta estrutura 
é relativamente simples, porém ocupa maior espaço comparada aos modelos anteriormente descritos. 
 

CONCLUSÕES 

A viabilidade da obra depende do tipo de estrutura a ser empregada. Neste caso, a combinação das 
análises realizadas garante a escolha correta do tipo de ponte. É importante ressaltar que, muitas vezes, 
a estrutura mais econômica não proporciona resistência necessária a longo prazo, e então a manutenção 
pode elevar o custo em comparação às estruturas inicialmente mais caras. Optar pela qualidade é a 
melhor forma de manter uma obra de construção civil, afinal fornece amplo retorno de valor ao longo dos 
anos. 
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Figura 1: Esquema ilustrativo da composição das Pontes. 
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INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, a presença de espécies exóticas e selvagens no ambiente doméstico tem se tornado uma 
prática comum nos lares e está cada vez mais difundida pelo mundo (8). Com uma maior procura e oferta 
de espécies diferentes destinadas à companhia e o aumento da importância da preservação de espécies 
ameaçadas, assumindo cada vez mais uma importância socioeconômica, nota-se uma maior necessidade 
de profissionais capacitados a atender esses pacientes (4,9). Diante desse crescimento, observa-se 
também o avanço da medicina veterinária destinada a animais selvagens principalmente nas últimas três 
décadas no Brasil. É uma das especialidades que mais tem atraído a atenção, pois a relação homem-
animais selvagens tem sido fortalecida e estão mais presentes no ambiente doméstico (7). Perante a isso, 
buscou-se fazer um levantamento de dados nas agropecuárias da cidade de Concórdia, SC, a fim de 
avaliar a rotina clínica de animais selvagens e exóticos na cidade, bem como caracterizar o perfil desses 
atendimentos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram visitados nove estabelecimentos agropecuários, no mês de agosto de 2017, realizando um 
levantamento com o responsável pelo estabelecimento ou por um funcionário, caso o responsável não 
estivesse presente no momento da visita, sobre o atendimento de animais selvagens. As informações 
encontradas foram reunidas e analisadas, tornando possível caracterizar a situação da cidade. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre as nove agropecuárias visitadas, três (27%) não possuem médico veterinário atuando como 
responsável técnico no local, podendo atuar desta forma mediante autorização da justiça, e seis 
agropecuárias (66,6%) possuem um responsável técnico, sendo que duas delas (18%) tem médicos 
veterinários contratados. Dos atendimentos realizados, apenas duas (36%) agropecuárias realizam ou já 
realizaram atendimento clínico voltado a animais selvagens, sendo relatado atendimentos de espécies 
como calopsitas (Nymphicus hollandicus), papagaios (Amazonas sp.), canários belga (Serinus canaria), 
trinca-ferro (Saltator maximus), coelhos (Oryctolagus cuniculus), hamsters (Cricetus cricetus) e saguis 
(Callithrix sp.). Em todas as agropecuárias pesquisadas que possuem médico veterinário, foi constatado 
que os veterinários não possuem especialização na área de animais selvagens. Das duas agropecuárias 
que já relataram atender animais silvestres foi observado que nenhuma faz registro dos atendimentos e 
apenas uma foi capaz de estimar quantos animais já atendeu em um período de 12 meses. Essa 
estimativa foi de 50 animais durante esse período. Apesar de apenas duas agropecuárias (18%) já terem 
realizado esse tipo de atendimento, em oito delas (88,8%), já teve procura por informações sobre 
tratamentos a algum pet exótico. Nesses casos, três (37,5%) agropecuárias já indicaram algum 
medicamento disponível na loja conforme o tutor do animal relatava o problema sem este levar o animal 
para avaliação; duas (25%) agropecuárias encaminharam esses casos a clínicas veterinárias; uma 
(12,5%) delas já realizou diagnóstico terapêutico em animais levados ao estabelecimento; uma (12,5%) 
agropecuária relatou já ter vendido algum medicamento e também que encaminhou animais para clínicas 
veterinárias; e uma (12,5%) delas afirmou já ter feito diagnóstico terapêutico e venda de medicamentos 
quando informada a sintomatologia do animal. Quanto à procedência dos animais (origens: particular, vida 
livre trazida pela população e de vida livre trazida por órgãos públicos), todas as agropecuárias relatam 
que a procura por ajuda sempre foi para animais de origem particular, não sendo em nenhum caso 
animais de vida livre. Cinco agropecuárias (55,5%) possuem animais a venda no estabelecimento, sendo 
as calopsitas, canários belga e periquitos australianos (Melopsittacus undulatus) os mais vendidos 
atualmente. Destes estabelecimentos, apenas dois (40%) afirmaram que as aves comercializadas provém 
de criatórios legalizados; uma agropecuária (20%) realiza a criação dos animais comercializados e as 
outras duas (40%) não souberam informar se o criatório é legalizado. Em todas elas, informações 
referentes ao manejo e nutrição são repassadas ao cliente no momento da compra, sendo feito por 
funcionários em três (60%) agropecuárias e apenas em duas (40%) a orientação é passada pelo médico 
veterinário, porém, caso o veterinário não estiver presente no momento da venda, quem repassa as 
informações são os funcionários. Os dados obtidos nesse estudo mostram que a procura por atendimento 
clínico para animais não convencionais em agropecuárias existe, porém em pequena quantidade. Fato 
este positivo, pois não há veterinários especializados na área de animais selvagens nas agropecuárias 
pesquisadas, além de que, segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o atendimento clínico, 
vacinação e/ou prescrição de medicamentos no interior do estabelecimento é terminantemente proibido e 
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que somente é possível desde que o estabelecimento disponha de Consultório, com instalações e acesso 
próprio (5). Apenas uma agropecuária relatou não haver procura por informações sobre animais 
selvagens, porém a falta de um veterinário como responsável técnico ocorre em três agropecuárias, 
assim, muitas das informações repassadas são realizadas exclusivamente pelos funcionários. Isso 
representa a falta de instrução dos proprietários perante seus animais e também dos funcionários dos 
estabelecimentos, por venderem medicamentos sem o diagnóstico clínico. Este fato reforça a necessi-
dade do veterinário nesses estabelecimentos, que não é obrigatório por lei. Segundo Santi et al. (2016), 
em um levantamento em estabelecimentos agropecuários na cidade de Concórdia, não se observa 
conhecimento por parte dos comerciantes acerca da existência de órgãos fiscalizadores, tão pouco uma 
atuação efetiva desses órgãos. Estes mesmos autores também relataram o desinteresse por parte dos 
médicos veterinários responsáveis pelas casas agropecuárias, corroborando com os resultados 
encontrados neste estudo. Outro fator complicante encontrado neste trabalho foi a dificuldade de conse-
guir reunir estes dados devido à falta de instrução dos funcionários que disponibilizaram as informações.  
Quanto à comercialização dos animais, nota-se a falta de conhecimento por parte das agropecuárias 
sobre a aquisição de animais para a venda. No Brasil, a legalização dos criatórios de animais silvestres 
ocorre através do IBAMA, por meio das portarias Nº 118-N, de 15 de outubro de 1997, e Nº 102 de 15 de 
julho de 1998 (2,3). Os dados aqui apresentados, principalmente em relação aos atendimentos clínicos, 
foram fornecidos pelos entrevistados no momento da pesquisa, pois não existe registro dessas informa-
ções, contrariando assim o artigo 2º da Resolução nº 829 publicada pelo CFMV em 2006, que afirma que 
médicos veterinários, em atendimento de animais selvagens, devem elaborar prontuário contendo 
informações indispensáveis à identificação do animal e de seu detentor (4). 
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que o atendimento clínico de animais selvagens em agropecuárias na cidade de Concórdia, 
SC é pequeno, porém a procura por informações sobre diagnósticos e enfermidades nesses animais está 
presente em grande parte dos estabelecimentos pesquisados. Faltam profissionais para atender esses 
animais e principalmente, instrução dos funcionários para encaminhar esses proprietários a locais com 
adequado atendimento. 
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INTRODUÇÃO 

Há algum tempo atrás se acreditava que os recursos naturais eram inesgotáveis e que a natureza poderia 
se regenerar de forma que fosse necessário, porém essa ideia já não é mais a correta, pois a natureza 
tem se manifestado contraditória a essa teoria. São várias fontes de poluição que contaminam osrecursos 
hídricos, tais como efluentes resultantes de atividades agrícolas, industriais e comerciais, os dejetos 
gerados pelos seres humanos o lixo que não é devidamente destinado outros poluentes. (2) A alteração 
na qualidade das águas tem ocasionado aumento de doenças de veiculação hídrica, causando assim 
mais gastos com custos hospitalares, sendo que esse valor poderia esta sendo destinado a tratamento 
dessas águas, para fornecer para a população urbana uma qualidade de vida melhor. Uma das formas de 
controle da qualidade da água é a conscientização da população através da Educação Ambiental. (3) 
Educação Ambiental é definida como um processo no qual as pessoas aprendem como funciona o 
ambiente. (4) Esta forma é umas das melhores opções para conscientização futura dos recursos hídricos, 
onde a nova geração estará preparada para identificar problemas que estarão ligados ao meio ambiente. 
Desta forma, este trabalho busca abordar a qualidade de água dos rios do munícipio, e mostrar para os 
alunos, em forma de palestras educacionais, e apresentações de slides qual a importância que isso tem 
no nosso meio ambiente, aplicando a educação ambiental.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

o objetivo do trabalho é aplicar uma apresentação de slides, mostrando o tema do assunto, tratando-se 
do, o ciclo hidrológico, poluição, qualidade da água e quais são as consequências da poluição dos 
recursos hídricos, com a participação de professores e alunos da escola estadual localizada no bairro São 
Cristóvão, em Concórdia. Este material possui uma linguagem simplificada e de fácil entendimento com 
imagens interessantes que chamem atenção e busquem o entendimento dos alunos. Após a 
apresentação a turma será dividida em dois grandes grupos para haver mais interação, será aplicado um 
questionário com perguntas onde buscava saber se houve o entendimento dos alunos ao assunto 
aplicado, após isso será feita a correção para obtenção dos resultados mostrando se houve o 
entendimento dos alunos e esclarecimento de possíveis duvidas sobre o assunto abordado.. Sendo 
assim, outra atividade constituirá da criação de um texto, com desenhos criados pelos próprios alunos, 
explicando e mostrando o entendimento deles com o assunto abordado, contando alguma situação 
parecida que conhecem que realmente aconteceu. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O assunto abordado será explicado de maneira simples e de fácil entendimento, com várias figuras 
visuais e vídeos explicativos apresentando alternativas para a conservação de nascentes e mananciais 
em propriedades rurais, onde podem ser adotadas algumas medidas de proteção do solo e da vegetação, 
que vão desde a eliminação das práticas de queimadas até mesmo a poluição de rodovias, que quase 
sempre o lixo que é jogado nas rodovias é conduzido até os rios. A forma de apresentação escolhida foi a 
apresentação de slides e criação de historia com desenhos para haver interação das crianças entre si, 
mostrando assim mais interesse para o assunto abordado em forma de brincadeiras e assim se divertindo 
e assim podendo por em pratica tudo o que aprenderam. 
 
 

CONCLUSÕES 

O espaço escolar é muito significativo para a nova geração, portanto essa é uma das tentativas de formar 
novos cidadãos que sejam comprometidos e conscientes com problemas e alterações que a nossa 
natureza vem enfrentando. Ninguém é passível de mudança se não houver alguém que o motive. Dessa 
forma cabe aos educadores abordar assuntos que façam parte da realidade dos alunos. O entendimento 
dos problemas ambientais proporciona aos alunos a formação de opiniões que podem despertar a 
vontade de buscar soluções para as situações vivenciadas. Infelizmente a solução de falta de consciência 
ambiental da população esta longe, a falta de profissionais de educação e também a divulgação que 
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ainda não possui um programa que possa orientar a pratica de educação ambiental nas escolas, é 
apenas uma das barreiras na educação ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos, principalmente envolvendo resíduos das criações de suínos 
e aves, tendo como foco a digestão anaeróbia (1). Os resíduos de origem animal constituem elevada 
proporção de biomasssa, e sua utilização em sistemas de reciclagem é de extrema importância sob 
aspectos econômicos e ambientais. Desta forma a digestão anaeróbia é um método bastante atrativo, 
pois promove a geração do biogás, fonte de energia alternativa (2). A suinocultura e a avicultura são 
atividades que vem crescendo, e que atuam de forma independentes. Em regiões como o oeste 
catarinense essas atividades podem se encontrar em uma mesma propriedade rural ou muito próximas, o 
que facilitaria a logística do aproveitamento desses substratos. Baseado neste aspecto, objetivou-se 
determinar o potencial bioquímico de biogás (PBB), através da incorporação de diferentes quantidades 
entre cama de frango (CF) e dejeto de suíno (DS), no intuito de avaliar a co-digestão anaeróbia em 
batelada. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O teste de PBB foi conduzido de acordo com o método VDI 4630 (2006), em batelada. Os experimentos 
foram conduzidos em reatores de 250 mL, conectados a tubos eudiômetros de 500 mL. Os testes foram 
realizados na faixa de temperatura mesofílica (37ºC ± 1), e em triplicata, conduzidos por período de 35 
dias. As leituras de potencial hidrogeniônico (pH) ocorreram no início e ao final do experimento, enquanto 
parâmetros como volume de biogás, pressão atmosférica e temperaturas ambiente e do banho, foram 
medidas diariamente. Foram estabelecidas sete proporções entre dejeto de suíno e a cama de frango, as 
mesmas foram estabelecidas com base nas proporções de alimentação que represente a carga orgânica 
volumétrica (COV) de uma granja comercial de suínos equipada com biodigestor tipo CSTR, com base 
nos sólidos voláteis (SV) presente no substrato, apresentadas na Tabela 1. Vale ressaltar que o intuito 
dessas relações de DS e CF, é para simular condições onde será agregado CF em um reator já operando 
com DS, partindo de uma (COV) de 1 KgSV.m

-
³ utilizando como referência o estudo apresentado por (3). 

Os resultados da biodegradação das amostras foram submetidos ao teste de Tukey utilizando 
o software Statistica

®
 7.0 de modo a avaliar se houve diferenças significativas ao nível de significância de 

5% (p < 0,05). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados, observou-se que existe uma tendência de crescimento no rendimento de biogás, porém 
com uso do teste de Tukey não apresentou diferença significativa entre os tratamentos 2 a 6, ou seja, a 
quantidade de cama de frango agregada não influenciou consideravelmente no rendimento de biogás. 
Podendo assim afirmar somente com os dados obtidos que a co-digestão tem um maior rendimento do 
que a monodigestão de DS ou CF. Analisando a tendência de aumento citada anteriormente, o tratamento 
que obteve o melhor resultado foi o tratamento 6, o qual continha 12,9% de cama de frango e 87,1% de 
dejeto de suínos, gerando em média 318 mLNbiogas.g

-1
SVad, como pode ser observado na Figura 1. Em 

relação ao volume acumulado de biogás produzido pelos testes o tratamento 6 obteve média de 2.162 
mLNbiogas, sendo que o tratamento 1, que continha apenas dejeto de suíno, produziu em média 583 
mLNbiogas e o tratamento que continha apenas cama de frango, a média produzida de biogás foi de 492 
mLNbiogas. Os valores de pH iniciais e finais, de todos os testes, permaneceram próximos a neutralidade, 
estando um pouco acima da faixa ótima, resultando em um indicativo de condições estáveis dentro dos 
reatores em batelada. 
 

CONCLUSÕES 

A co-digestão de CF e DS apresenta-se como uma interessante alternativa para geração de biogás. 
Existe uma preocupação ambiental muito grande quando se fala em resíduos, a partir dos resultados 
obtidos conclui-se que o melhor tratamento dentre os apresentados pelo experimento, foi o tratamento 6. 
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Com ele é possível tratar uma maior quantidade de cama de frango, obtendo estatisticamente o mesmo 
rendimento de biogás que os tratamentos com menor quantidade de CF 
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Tabela 1. Massas de dejeto de suíno e cama de frango utilizados para geração de biogás, bem como COV para cada 
tratamento. 

Tratamento 
Massas COV  

(KgSV.m
-
³.d

-1
) Dejeto de suíno (gSV) Cama de frango (gSV) 

1 1 0 1,0 
2 1 0,44 1,5 
3 1 0,87 2,0 
4 1 1,32 2,5 
5 1 1,76 3,0 
6 1 2,19 3,5 
7 0 1 - 

 
 
 

 
Figura 1. Média de rendimento de biogás para todos os tratamentos. 
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INTRODUÇÃO 

A agricultura tem uma importância imensurável para a economia da região. O homem convive com o 
problema das espécies que atacam e destroem as plantas, as colheitas e os alimentos armazenados, 
necessitando de formas de controle (CARRARO et al, 1997)Com a crescente utilização de agroquímicos 
nas lavouras tem-se uma série de modificações no meio ambiente o que afeta indiretamente a saúde 
humana (JACOBSON, 2009). Anualmente, milhões de pessoas são contaminadas por esses produtos. 
Com equipamentos de segurança as chances de contaminação diminuem, devido a questões econômicas 
e/ou culturais, o uso desses equipamentos, muitas vezes, é precário ou inexistente, facilitando a 
contaminação (BARBOSA, 2004). Assim, este trabalho objetivou avaliar o nível de conhecimento dos 
produtores rurais do município de Concórdia SC, quanto ao uso de agroquímicos em suas propriedades. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado nas comunidades de Poço Rico e Terra Vermelha, localizados no 
Município de Concórdia/SC. Os dados foram coletados através de entrevistas com os agricultores. Nas 
comunidades pesquisadas, destacam-se como atividades principais: agricultura, suinocultura, pecuária, 
criação de aves, gado leiteiro. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 40 questionários, dos quais 92% eram homens e 8% mulheres. A aplicação de 
agroquímicos requer atenção e mesmo, com tantas informações os agricultores não são adeptos ao uso 
de EPI’s, apenas 22% utilizam os equipamentos e 40% leem a bula. Referente aos agroquímicos, os 
produtores na maioria das vezes buscam informações com os atendentes do local de compra, e cerca de 
96%, recebe a nota fiscal. Dos entrevistados 35% seguem as recomendações da bula e, 12% possui local 
para descarte de embalagens sinalizado e 86% lavam-nas. Cerca de 92,5% dos agricultores descartam 
as embalagens em locais longe da residência, sem que crianças e animais tenham acesso. 
 

CONCLUSÕES 

Verificou-se que apesar dos entrevistados não terem ensino fundamental completo, entendem a bula e 
sabem dos riscos ao aplicar e manusear produtos agroquímicos, sem os EPI’s adequados. Cabe aos 
órgãos fiscalizadores verificarem o uso descontrolado dos produtos, visando sempre a preservação do 
meio ambiente e a saúde pública.  
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Palavras-chave: dejetos suínos, limite crítico ambiental, adubação de solo.  

 
INTRODUÇÃO 

No estado de Santa Catarina, a Resolução CONSEMA n° 13, em seu Anexo I, cita as atividades 
potencialmente causadoras de degradação ambiental, dentre as quais, a suinocultura é classificada como 
uma atividade potencialmente poluidora (4), sujeita ao licenciamento ambiental, por meio da Instrução 
Normativa - IN 11 (1). Essa IN tem por objetivo definir os documentos necessários para o licenciamento 
ambiental e estabelece os critérios para a aplicação dos planos, programas e projetos ambientais para a 
instalação e operação da suinocultura (1). Em vigor desde o ano de 2001, a IN 11 foi modificada ao longo 
dos anos. A alteração mais significativa foi em 2014, principalmente em relação ao uso dos dejetos 
líquidos de suínos como fertilizante de solo. Dessa forma, esse estudo tem por objetivo apresentar uma 
análise comparativa das versões  de 2001 e 2014  dessa IN. 
  

MATERIAL E MÉTODOS 

Para estabelecer o comparativo, utilizou-se como indicador os dejetos líquidos de suínos e seus critérios 
de utilização como fertilizante de solo. Para determinação das quantidades máximas permitidas segundo 
as diferentes versões da IN, adotaram-se os seguintes valores: fósforo em solo de 7mg/dm³, teor de argila 
do solo de 38%, área de estudo com 14,4ha (tamanho médio das propriedades de agricultura familiar do 
estado de Santa Catarina (3), plantel de suínos em terminação de 925 cabeças (geração de 4,5L/dia (1), 
e, Limite Crítico Ambiental para Fósforo – LCA-P de 78mg/dm³ (1). As recomendações técnicas 
agronômicas da adubação do solo utilizou-se o Manual de Adubação e de Calagem (5).  
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para os critérios estabelecidos na versão atual da IN 11, tem-se a possibilidade de aplicação de 54,4 
m³/ha de dejetos de suínos líquidos como fertilizante de solo, valor este, superior ao estabelecido como 
limite na versão antiga na instrução normativa, que era de 50 m³/ha. Já para a recomendação feita 
conforme o Manual de Adubação e Calagem o valor obtido foi de 8,42 m³/ha. A diferença apresentada 
pela IN atual e pela recomendação feita através do manual se deve principalmente ao limite crítico de 
fósforo se apresentar muito desigual, influenciando diretamente sobre a capacidade de recebimento de 
dejeto em determinada área (Tabela 1). Para solos que apresentam teores de argila maiores, a 
capacidade de aplicação de dejetos irá aumentar de igual forma na proporção de 2 kg/ha de fósforo para 
cada 1% a mais de argila presente no solo, conforme definido pela IN em vigor. 
 

CONCLUSÕES 

A atual IN trouxe uma evolução ao estabelecer critérios baseados no nutriente fósforo (P2O5) para a 
distribuição de dejetos suínos como fertilizante de solo, no entanto, permite que, conforme a quantidade 
de argila e a demanda de fósforo apresentada pela cultura agrícola a ser utilizada, o valor de 50 m³/ha, 
estabelecido como máximo pela IN antiga seja extrapolado. Ainda assim, este valor já estaria em níveis 
muito acima para o que determina o manual de adubação e calagem. Dessa forma, conforme os critérios 
adotados para avaliação e desenvolvimento dessa pesquisa, conclui-se que a IN atual tornou-se menos 
restritiva. 
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Tabela 1. Indicadores de avaliação da antiga e atual Instrução Normativa nº. 11 da Fundação de Meio Ambiente - 
FATMA do Estado de Santa Catarina. 

Indicadores de avaliação IN antiga IN atual 
Manual de adubação                    

e calagem 

Valor limite fósforo solo (mg/dm³) - 78 18 

Quantidade de dejeto m³/ha 50 54,40 8,42 

Capacidade produtiva (nº. cabeças) 281 476 73,66 
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INTRODUÇÃO 

A proteína animal é um alimento que consta em abundância na ingesta da maior parte da população 
mundial. A carne é fonte de proteínas de alto valor biológico e rica em vitaminas e minerais. Estima-se 
que diariamente sejam consumidos aproximadamente 173 gramas de carne por indivíduo no mundo (1). 
Para suprir a todo esse consumo é necessária uma alta taxa de produção, sendo que o Brasil se 
consolidou como o quarto maior produtor do mundo, com 3,3 milhões de toneladas produzidas 
anualmente (2). Entre janeiro e julho de 2017, a bovinocultura já registrava a exportação de mais de 780 
mil toneladas de carne com o abate de mais de 14 milhões de animais neste mesmo período (3). 
Entretanto, esta alta taxa de produção, além de gerar resultados positivos para o PIB nacional, também 
traz consigo um alto número de animais mortos, que em todo o território brasileiro ultrapassa o volume de 
um milhão de toneladas (4), o que se torna um ponto problemático. Uma opção para mitigar esta questão 
já vem sendo realizada e consiste na conversão de animais mortos em farinha de origem animal. Esse 
composto é rico em nutrientes, proteínas, sais minerais e vitamina B, e além de diminuir o número de 
carcaças ele é agregado há produção de rações. O objetivo deste estudo foi de avaliar a qualidade 
microbiológica de farinhas de carne, através da pesquisa de Escherichia coli (E. coli), Salmonella sp. e 
bactérias mesófilas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de farinha de origem animal (70 amostras) foram coletadas aleatoriamente em indústrias deste 
segmento, e submetidas a avaliação da qualidade microbiológica. Para a execução das análises, 25 g de 
cada amostra foi homogeneizada em 225 mL de solução salina (0.85%), diluída seriadamente até 10

-5
, e 

processadas de acordo com a literatura para a detecção de Salmonella sp. (5), E. coli (agar chromocult, 
conforme instruções do fabricante) e bactérias mesófilas (6).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 70 amostras avaliadas, 47% apresentaram algum grau de contaminação por bactérias ou fungos 
(Figura 1). Dentre as amostras contaminadas, 76% apresentaram apenas um tipo de micro-organismo, 
21% continham dois micro-organismos, e 3% apresentaram os três tipos de micro-organismos 
simultaneamente (Figura 2). Em um diagnóstico geral, as contaminações percentuais foram de 32% para 
bactérias mesófilas, 11% para E. coli e 10% para Salmonella sp (Figura 1). 
A farinha de origem animal é um subproduto muitas vezes considerado como rejeito, porém sua inserção 
em formulações de rações, em geral, implica em redução de custos, em facilidade no balanceamento 
nutricional das mesmas, além de ocasionar um destino mais correto para as carcaças dos animais. 
Contudo, fica evidente a possibilidade de riscos associados ao uso destas farinhas nas produções de 
rações, pois uma matéria-prima de pouca qualidade normalmente reflete em um produto final de baixa 
qualidade nutricional e sem segurança sanitária.  
 

CONCLUSÕES 

Por ser uma matriz rica em nutrientes, a farinha de origem animal torna-se propicia para o 
desenvolvimento de bactérias e fungos. Desta forma, condições de produção e armazenamento devem 
ser rigorosamente monitoradas, de modo a evitar possíveis contaminações que alterem a confiabilidade 
do produto final, e coloquem em risco os consumidores.  
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Figura 1.  Porcentual de contaminação de amostras de farinha de origem animal e respectivos micro-organismos 
detectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Percentual de amostras de farinha de origem animal contaminadas com diferentes micro-organismos. 
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INTRODUÇÃO 
A Salmonella spp. é uma bactéria veiculada pelo consumo de alimentos de origem animal, e é 

amplamente distribuída na natureza colonizando uma variedade de animais, incluindo aves comerciais, 
podendo causar um grande problema avícola e de saúde pública (7). É um dos gêneros bacterianos mais 
estudados em função da alta patogenicidade que alguns sorovares apresentam. A evolução no 
diagnóstico desta bactéria tem aumentado a busca pela padronização de técnicas que possam ser 
utilizadas para uma detecção mais rápida com alta sensibilidade e especificidade. Dentre as ferramentas 
de diagnóstico destacam-se as técnicas moleculares, tais como a reação em cadeia da polimerase (PCR) 
e a PCR quantitativa (qPCR), estratégias úteis para detecção do DNA da bactéria em diferentes amostras. 
A utilidade clínica da PCR expandiu-se com o desenvolvimento da qPCR que permitiu não só a detecção, 
mas também a quantificação de ácidos nucléicos direcionados em espécimes clínicos (3). Nestas técnicas 
uma grande interferência deve-se a qualidade da extração a partir das diferentes amostras analisadas. A 
sensibilidade e a especificidade desses métodos dependem em grande parte da matriz de amostras, da 
presença de células cultiváveis e de ausência de substâncias inibidoras (8). O uso de uma metodologia 
que não necessite de extração de DNA purificado, sendo mais rápida e menos onerosa pode auxiliar na 
melhoria e rapidez do diagnóstico de bacterioses (6). PCR de colônia é uma ferramenta que permite 
rastreio rápido e fácil através de grande número de colônias e possibilita a distinção entre verdadeiros 
positivos e falsos positivos (1). Esta técnica é comumente utilizada para rastrear colônias após 
transformação com plasmídeo recombinante e amplificação de fragmentos de DNA visando posterior 
sequenciamento ou clonagem (9). O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade do PCR de colônia 
utilizando-se qPCR e PCR convencional para detecção de Salmonella na rotina do laboratório.   
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização dos testes foi utilizada uma cepa de Salmonella Heidelberg ATCC 8326 (SH), uma cepa 
de Salmonella Enteritidis ATCC 13076 (SE) e uma cepa de Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (ST). 
Essas amostras foram enriquecidas em caldo BHI, incubadas a 37ºC, por 18 a 24 horas e em seguida 
foram plaqueadas em ágar Verde Brilhante, XLT4 e TSA. Das placas de TSA utilizou-se 3 mm de colônia 
compatível com as caraterísticas de Salmonella previamente confirmadas por bioquímica complementar. 
As colônias foram colhidas com agulhas de plástico descartáveis (alças de 1 µL) e inoculadas diretamente 
no mix das PCRs. As amostras foram também submetidas a processo de extração de DNA utilizando-se o 
kit QIAamp Cador

 
(Qiagen®) de acordo com as especificações dos fabricantes. Para a realização da PCR 

convencional foram utilizadas colônias das placas referentes a SH, SE e ST conforme descrito acima e o 
DNA extraído por Kit destes três sorovares. Para o mix foi estabelecido o volume final de 25 µL, composto 
por 12,6 µL de água ultra pura, 4µL de Tampão para PCR 10X, 2,0 µL de Cloreto de Magnésio (MgCl2) 50 
mM, 1,2 µL de dNTP 10 mM, 1,5 µL (10 mM) do iniciador forward, 1,5 µ (10 mM) do iniciador reverse, 0,20 

µL de Taq 5 U/µL (Invitrogen ®) e 2 µL do DNA genômico da amostra. As sequências de nucleotídeos dos 
iniciadores utilizados foram 5'-GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-3' e 5'-TCATCGCACCGTCAAA 
GGAACC-3' (5) para os primers senso e anti-senso respectivamente, propiciando a detecção do gene inv 
da Salmonella spp. O processo de amplificação foi realizado em termociclador programado para um ciclo 

inicial de 95
o
C por três minutos (desnaturação inicial), seguido de 40 ciclos repetidos de 94

o
C por 30 

segundos (desnaturação), 61ºC por 30 segundos (anelamento) e 72
o
C por 30 segundos (extensão). A 

programação era finalizada com 10 minutos a 72
o
C (extensão final). Foi incluso controle negativo. Os 

produtos de DNA amplificados pela PCR convencional foram aplicados em gel de agarose 1,5% 
incorporado com 10% de solução de brometo de etídio, seguido de visualização em transiluminador de 
UV. As alíquotas de DNA e as colônias dos três sorovares foram também submetidos a PCR em tempo 
real. As reações foram preparadas com iniciadores, sonda e reagentes para PCR em tempo real em 
protocolo padronizado previamente para detecção de Salmonella spp. (4). As condições da reação foram 

50°C durante cinco minutos, 95°C durante 10 minutos e 45 repetições de 95°C por 15 segundos e 60°C 
por 45 segundos. As leituras da fluorescência foram realizadas pelo equipamento StepOnePlus (Applied 
Biosystems

TM
) a cada ciclo de amplificação e, posteriormente, analisadas pelo Software v 2.2.2 (Applied 

Biosystems
TM

). Todas as amostras foram submetidas às mesmas condições de análise e normalizadas 
pelo corante ROX. O resultado analisado foi expresso em valor de CT (ciclo que equivale ao limiar de 
detecção). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A metodologia de PCR de colônia amplificou fragmentos de PCR de 284pb, conforme esperado, de 
maneira semelhante ao observado na PCR realizada a partir do DNA extraído nos três isolados testados 
(100%) (Figura 1). O teste de qPCR de colônia teve uma média de CT de 18,16 e a média observada nas 
amostras de DNA extraído foi de 18,27. Como esperado, o CT dos três isolados de Salmonella foram 

semelhantes (Tabela 1). Kong et al (2) alertam que em protocolos com uso de PCR direto de colônia 1 a 
3% das amplificações podem falhar devido a variação no diâmetro dos palitos de dente comumente 
utilizados para “pescar” a colônia. Buscamos minimizar este efeito adotando uma agulha comumente 
utilizada em microbiologia, estabelecendo a quantidade necessária e padronizada de DNA.  
 

CONCLUSÕES 
A qPCR e a PCR convencional para detecção de Salmonella realizadas com DNA obtido diretamente da 
colônia apresentaram resultado compatível ao realizado empregando-se DNA extraído com kit tradicional. 
A metodologia mostrou-se útil e capaz de propiciar a detecção do agente, com redução de custos e 
aumento da rapidez na detecção. 
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Tabela 1. Resultados da PCR em tempo real realizada com as amostras oriundas de DNA extraído por Kit e com DNA 
obtido diretamente da colônia.  

Amostra CT amostra de DNA extraído por Kit CT amostra de DNA direto da colônia 

SE 18.42 18.81 

SH 17.97 17.97 

ST 18.44 17.75 

Média 18.27 18.16 

 
 

 
Figura 1. Eletroforese em gel de agarose a 1,5%. Poço 1: Marcador de 100pb, poço 2: PCR realizada com DNA de SH 
extraído por Kit, poço 3: PCR realizada com DNA de SH direto da colônia, poço 4: PCR realizada com DNA de ST 
extraído por Kit, poço 5: PCR realizada com DNA de ST direto da colônia, poço 6: PCR realizada com DNA de SE 
extraído por Kit, poço 7: PCR realizada com DNA de SE direto da colônia, poço 9: controle negativo. 
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INTRODUÇÃO  

O mel é um produto alimentar açucarado, viscoso, de coloração amarelo-claro a marrom-escuro, feito a 
partir de néctar das flores e é transformado a partir de enzimas digestivas presentes no estômago da 
abelha (ALVES, 2007). Ainda é possível encontrar uma série de microrganismos presentes nesse 
alimento, que servem como indicadores de qualidade do mel. Além de possuir um alto teor energético, o 
mel é reconhecido pela sua atividade antimicrobiana, ou seja, é capaz de neutralizar a ação de germes e 
bactérias. A função bactericida é expressa pelo alto teor de minerais, que são fatais para a sobrevivência 
de algumas espécies de germes (BERA, 2010). Sendo assim o presente estudo tem por objetivo 
identificar a presença ou ausência de bactérias mesófilas e fungos em amostras de mel comercializado no 
munícipio de Concórdia SC. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram analisadas cinco amostras de mel comercializadas na área urbana do município de Concórdia, SC. 
De cada amostra foram utilizados 25g, os quais foram solubilizados em 250 mL de solução salina 
(0,85%), e homogeneizadas mecanicamente. Após a homogeneização, as amostras foram submetidas à 
diluição seriada na base 10 em solução salina (0,85%), até a diluição 10

-3
. Um volume de 100µL de cada 

diluição foi semeado em ágar contagem padrão (PCA), e incubado a 37°C por 24 horas para contagem de 
bactérias mesofílicas. Para verificar a presença de fungos, 100µL de cada diluição foi semeada em ágar 
sabouraud, e incubado a 25°C por oito dias.  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A qualidade do mel está diretamente relacionada à forma como o mesmo é manipulado durante a 
desoperculação. Além disso, as condições do ambiente de manipulação do produto devem possuir as 
condições adequadas. Estão dispostos na Tabela 1 os resultados das analises microbiológicas das cinco 
amostras de mel, sendo que todas apresentaram contaminação por bactérias mesofílicas e fungos. Em 
estudos similares feitos por Abreu et al. (2005), o mesmo identificou 17 (33,33%) amostras contaminadas 

por bolores e leveduras. Matuella e Torres (2000), também encontraram esses micro-organismos em suas 
amostras, sendo os valores de 3,2.10

2
 UFC/g. As bactérias estão presentes em todos os meios, inclusive 

em alimentos como é o caso do mel, que pode conter micro-organismos como Clostridium botulinium. O 
mel é considerado uma fonte de transmissão do botulismo, ocasionado pela deficiência de fiscalização 
nas propriedades produtoras na forma in natura e também pela vulnerabilidade do imunodeprimido e do 
neonato em seu primeiro ano de vida. Nos primeiros anos de vida a criança ainda está adquirindo a 
imunidade necessária para protegê-la de microrganismos que são patogênicos como o Clostridium 
botulinum (SILLOS, FAGUNDES 2007). A contaminação por fungos é um problema para os apicultores, 

considerando que a presença de fungos no mel diminui a vida de prateleira do produto (AROUCHE, LIMA, 
PEREIRA 2006). 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que todas as amostras apresentaram contaminação por bactérias mesofílicas e 
fungos. Desta forma, evidencia-se a necessidade de cuidados quanto a manipulação artesanal ou 
industrial do mel, bem como o armazenamento, haja vista o produto seja consumido in natura. 
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Tabela 1. Quantificação de bactérias mesofílicas e fungos em amostras de mel de Apis mellifera, na diluição 10

-3
 

UFC/g comercializados no município de Concórdia, SC. 

Municípios Nº amostras Bactérias mesófilas Fungos 

 
1 2,0.10

2
 2,0.10

4
 

    

 
2 1,3.10

3
 5,0.10

4
 

    
1 3 2,2.10

3
 8,0.10

3
 

    

 
4 4,0.10

3
 3,0.10

4
 

    

 
5 1,4.10

5
 2,0.10

4
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, transformações sociais e econômicas associadas à ascensão tecnológica vem 
auxiliando o aperfeiçoamento e desenvolvimento de técnicas que visam tratar efluentes com grande 
potencial poluidor. Dentre tais técnicas podemos citar o desenvolvimento de reatores do tipo batelada 
sequencial ou simplesmente “SBR” (do inglês SBR - Sequencing Batch Reactor), que tiveram seu 
surgimento no início da década de 70, e que ainda vem demonstrando grande eficiência no tratamento de 
efluentes (1). Tais reatores adaptam-se a condições tanto aeróbias quanto anóxicas, possuindo a 
capacidade de favorecer uma variedade de processos, auxiliando na conversão do nitrogênio amoniacal à 
nitrogênio molecular, como por exemplo a nitritação parcial, que pode ser combinada com o processo 
anammox (2). A nitrificação completa consiste na conversão do nitrogênio amoniacal a nitrato, que ocorre 
em aerobiose, e pode ser dividida em duas partes, nitritação e nitratação. Na nitritação ocorre a oxidação 
da amônia à nitrito, devido a ação das bactérias oxidadoras de amônia (BOA) (principalmente do gênero 
Nitrossomonas). Outro processo que pode ocorrer é a nitratação, onde as bactérias oxidadoras de nitrito 
(BON) (principalmente do gênero Nitrobacter) convertem o nitrito à nitrato (2). Já o processo de nitritação 

parcial refere-se à oxidação parcial da amônia à nitrito, devido ao favorecimento das BOA e 
consequentemente a inibição das BON (3). Tal processo é descrito pela Equação 1. 
 

NH4
+
 + 0,75 O2 → 0,5 NO2

-
 + 0,5 NH4

+ 
+2 H

+
 + H2O        Equação 1 

 
Para que haja a nitritação parcial, faz-se necessário um controle periódico de parâmetros físicos, químicos 
e operacionais, principalmente oxigênio dissolvido (OD), pH, temperatura, potencial de oxirredução 
(ORP), N-NO2

-
, N-NH3

-
, alcalinidade, vazão de alimentação (QA) e de descarte (QD). O presente trabalho 

estudou a influência do controle periódico de tais parâmetros na eficiência e recuperação de um reator 
SBR após um período de instabilidade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O reator SBR avaliado neste estudo encontra-se instalado no laboratório de experimentação e análises 
ambientais da Embrapa Suínos e Aves, que opera com a finalidade de manutenção de biomassa nitritante 
para posterior utilização em processo de desamonificação. O sistema funciona em ciclos com duração 
definida, e a biomassa permanece no reator durante todas as etapas. Para a alimentação e descarte do 
efluente são utilizadas bombas peristálticas (Milan, BP-200 e Masterflex, Easy load 7518-60). O controle 

de todo sistema acontece de forma automatizada, através da utilização de um controlador lógico 
programável (CLP) (modelo µDX série 100), regido pelo software de programação gráfica PG v6.8 
(Dexter). O reator possui volume útil de 3,5 L, TRH de 1,41 dias, temperatura de 34ºC, com sistema de 
aeração e agitação (70 rpm) intermitentes. Cada ciclo completo do reator tem duração de oito horas, 
sendo destas, 30 minutos destinados à decantação, 15 minutos destinados ao descarte e 15 minutos 
destinados à alimentação. Ao fim de cada ciclo, são descartados 825 mL de efluente, e um volume 
equivalente é adicionado. O reator é alimentado com meio de cultura sintético, composto majoritariamente 
por amônio (300 mg N-NH3 L

-1
) e microelementos (3). O reator deve ser monitorado periodicamente por 

meio do pH, temperatura, OD, ORP, QA (vazão de alimentação), QD (vazão de descarte). Semanalmente 
são determinadas as concentrações de N-NH3, N-NO2

-
 e N-NO3

- 
via métodos colorimétricos e a 

alcalinidade total (método titulométrico) (1), tanto para o afluente como no efluente do reator. Para este 
trabalho, o reator foi avaliado do dia 1 ao dia 170. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de entrada e saída das formas nitrogenadas presentes no reator SBR no período avaliado 
estão apresentados na Figura 1. Neste período, até o dia 149 foram realizadas apenas análises semanais 
das formas nitrogenadas e alcalinidade, porém não houve controle operacional para garantir o correto 
funcionamento do reator. É possível observar que algumas vezes ocorreu uma entrada maior que 300 mg 
L

-1
 de N-NH3

-
, o que pode ter ocorrido devido a erros no preparo da solução de alimentação. Observa-se 

também que nos dias 43 e 50 o reator apresentou uma elevada concentração de N-NO3
-
 na saída, o que 

pode ter ocorrido devido ao favorecimento das BON e consequente inibição das BOA. Na Figura 2 pode-
se observar que entre os dias 57 e 128 o consumo de alcalinidade no processo foi baixo. Nestes mesmos 
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dias, observa-se elevação na saída de N-NH3, sendo assim o baixo consumo de alcalinidade evidencia a 
baixa atividade do processo de nitritação parcial neste período. Além disso, nota-se que há entrada de N-
NO2

- 
no sistema (que não deveria ocorrer), tal fato possivelmente ocorreu devido à contaminação dos 

reagentes. Por outro lado, entre os dias 128 e 170 as concentrações das três formas nitrogenadas foram 
satisfatórias, tanto na entrada como na saída do reator. Tal fato deve-se ao maior controle operacional do 
reator e dos parâmetros OD, pH, temperatura, ORP, QA, e QD que vem ocorrendo desde então. Estes 
controles auxiliam no bom funcionamento do reator, pois garantem que haja atividade das BOA, 
consequente consumo de alcalinidade, mantendo a biomassa estável. Neste último período, o reator 
apresentou eficiência na conversão de amônia em torno de 87%, sendo destes, 90% convertidos para 
nitrito e 10% convertidos à nitrato. 
 

CONCLUSÕES 

O SBR vem funcionando satisfatoriamente, com eficiência média acima de 85% na conversão da amônia 
à nitrito e nitrato. O controle dos parâmetros pH, temperatura, ORP, OD, QA e QD auxiliam no bom 
funcionamento do reator pois garantem a eficiência do mesmo na nitritação parcial. 
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Figura 1. Acompanhamento das formas nitrogenadas do reator. 

 

 
 

 
Figura 2. Acompanhamento da alcalinidade no reator. 
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INTRODUÇÃO 

A avicultura vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas devido ao aumento no consumo de 
carne de frango e seus derivados, tornando-se uma das atividades de grande destaque na agroindústria 
mundial. Este avanço se deve principalmente aos ganhos genéticos obtidos para ganho de peso, melhor 
conversão alimentar e um desenvolvimento mais acelerado até o abate. Porém, essa intensa seleção 
acarretou em aumento da frequência de problemas de integridade óssea em frangos (1;2). O osso é 
constituído por aproximadamente 20% de matriz orgânica, que tem como componente principal o 
colágeno tipo 1, envolvido na mineralização óssea, 10% de água e 70% de matriz inorgânica. Esta é 
composta por minerais que são responsáveis pela rigidez e resistência dos ossos. Algumas das 
características indicadoras da qualidade óssea são os teores de cinzas (CZ) e matéria seca (MS) (3,4). 
Porém, há poucos estudos que visam compreender as interações entre os minerais e a matriz orgânica do 
osso. O gene do colágeno tipo I cadeia A2 (COL1A2) codifica a proteína COL1A2, que é a principal 

componente da matriz orgânica óssea, sendo importante para a formação óssea (5,6). Já o gene ligante 
de fator de necrose tumoral, membro 11 (RANKL) é expresso nos osteoclastos e atua na regulação e 
reabsorção óssea, e quando associado com a osteoprotegerina (OPG) se torna um fator determinante 
para a massa óssea favorecendo a osteoclastogênese (7). Desta forma, objetivou-se avaliar o teor de 
matéria seca e cinzas e a expressão de dois genes relacionados à integridade óssea no fêmur de aves de 
duas linhas paternas de corte: uma selecionada para produção de carne e outra controle (sem seleção), 
avaliados aos 21 e 42 dias de idade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas duas linhas paternas de corte do programa de melhoramento genético de aves da 
Embrapa Suínos e Aves, sendo denominadas TT (selecionada) e LLc (controle - não selecionada). Para 
cada linha foram utilizados 24 animais nas idades de 21 e 42 dias, sendo 12 fêmeas e 12 machos em 
cada idade, criados nas mesmas condições. O fêmur da perna direita foi coletado para análises 
fenotípicas e o fêmur da perna esquerda para análise de expressão gênica. Para obtenção dos valores de 
MS, os ossos foram aquecidos em estufa com temperatura de 105°C por 16 horas. Em seguida, a MS foi 
pesada e o valor multiplicado por 100%. Este resultado foi então dividido pelo peso da amostra úmida 
obtida segundo o método 012/VI (8). Para a obtenção das CZ, as amostras foram colocadas em mufla por 
aproximadamente seis horas, sendo que a temperatura foi aumentada gradativamente até chegar à 
temperatura máxima, iniciando com 350°C gradativamente até atingir 600°C por três horas. A quantidade 
de cinzas foi determinada por análise gravimétrica segundo o método 018/VI (8). Para as análises de 
expressão gênica, o RNA total foi extraído com o reagente Trizol (Invitrogen) seguindo recomendações do 
fabricante. Após, o RNA extraído foi quantificado no espectrofotômetro Nanodrop e a integridade foi 
confirmada em gel de agarose 1,5%. Para a síntese de cDNA utilizaram-se 3 µg de RNA total usando o kit 
Super Script II First-Strand Synthesis SuperMix® (Life Tecnologies), seguindo as recomendações do 
fabricante. Para a quantificação da expressão relativa dos genes foram desenhados os seguintes 
iniciadores na junção exon-exon utilizando o programa Primer-Blast do NCBI: RANKL (F:5´-
gacacgccctttgaaaatcagg-3´R:5´-tacgctggacttccttctgc-3´) e COL1A2 (F:5´-taagggtgaaatcggacctg-3´R:5´-
accactggaaccaggaagtc-3). Foi realizada análise de variância das características por meio do 
procedimento MIXED do SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC) (9), testando-se os efeitos fixos de linha, sexo, 

idade e suas interações, considerando-se o nível de 5% de significância.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o teor de MS no fêmur, a interação entre os efeitos de sexo e linha foi significativa (p<0,05; Figura 
1a), sendo que a MS em machos na linha TT foi menor que na LLc, demonstrando que a seleção aplicada 
na linha TT tem reduzido a porcentagem de MS no fêmur dos machos desta linha ao longo dos anos. 
Além disso, observou-se diferença (p<0,05) entre as idades, sendo a MS maior em aves com 42 dias de 
idade (49,45%) em relação as mais jovens (43,26%). Para o teor de CZ, houve diferença entre sexo e 
idade (p<0,05). Fêmeas apresentaram maior teor de CZ no fêmur (20,98%) do que machos (20,33%) e 
aves de 21 dias tiveram valores superiores (20,96%) as aves de 42 dias de idade (20,35%). O teor de 
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cinzas está fortemente relacionado à resistência a quebra do osso que é uma das características mais 
importantes para a integridade óssea. A CZ é composta principalmente por minerais como fosfato e 
cálcio, sendo que o cálcio é um dos minerais mais importantes, pois está associado com a calcificação 
(3,4). Quanto a diferenças na expressão gênica, o gene COL1A2 apresentou-se 2,1 vezes mais expresso 

nos machos do que nas fêmeas (p<0,05) e 1,8 vezes mais expresso na linha TT quando comparado com 
LLc. O COL1A2 é o principal componente da matriz orgânica do osso, sendo essencial para a formação e 
mineralização óssea (6,5). Já para o gene RANKL, as interações entre os efeitos idade e sexo (Figura 1b) 
e linha e sexo (Figura 1c) foram significativas (p<0,05). Este gene foi 4 e 2 vezes mais expresso nos 
machos do que nas fêmeas LLc e TT, respectivamente (Figura 1b), enquanto foi 6 vezes mais expresso 
em machos aos 42 dias (Figura 1c). A expressão do gene RANKL está relacionada a reabsorção e 
remodelamento ósseo e, dependendo da sua ligação com OPG ou RANK, atua diretamente na densidade 
óssea (7,10) regulando, assim, a osteoclastogênese. Dessa forma, a expressão diferencial desses dois 
genes pode estar relacionada às diferenças observadas no teor de MS e CZ, com possível atuação na 
constituição orgânica e inorgânica do fêmur em frangos de corte. 
 

CONCLUSÕES 

A seleção praticada na linha TT levou a redução do teor de MS no fêmur de machos, podendo, desta 
forma, afetar a integridade óssea dessas aves. Já, as CZ foram influenciadas apenas pelo sexo e idade 
das aves. Além disso, foi possível observar que a expressão dos genes COL1A2 e RANKL varia de 
acordo com o sexo, linha e idade das aves. 
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Figura 1. A) Teor de matéria seca de machos e fêmeas das linhas TT e LLc. Médias seguidas de letras maiúsculas 
diferentes indicam diferença dentro de linha e letras minúsculas diferentes indicam diferença dentro de sexo (p<0,05). 
Expressão do gene RANKL em machos e fêmeas nas linhas TT e LLc (B) e nas idades de 21 e 42 dias (C). Médias 
seguidas de letras maiúsculas diferentes indicam diferença dentro de linha (B) e dentro de idade (C) e letras 
minúsculas diferentes indicam diferença dentro de sexo (p<0,05).  
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INTRODUÇÃO 

A produção avícola brasileira apresenta posição de destaque na economia mundial, decorrente de 
expressivas melhorias na eficiência produtiva ao longo dos anos, tornando a avicultura essencial para o 
desenvolvimento econômico do país. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango 
no mundo, atrás apenas dos EUA, mas ocupando a liderança na exportação deste produto (2). Esses 
progressos foram obtidos a partir de melhorias na sanidade, manejo, nutrição e principalmente pelo 
melhoramento genético, realizado com base na seleção fenotípica, que atualmente tem sido complemen-
tada com informações moleculares, possibilitando ganhos genéticos adicionais (4). No entanto, com as 
altas taxas de crescimento e elevado peso corporal dos frangos de corte, houve também um aumento da 
frequência de problemas locomotores, gerando preocupação a respeito do bem estar animal e perdas de 
produtividade e desempenho das aves (9). O gene da calmodulina (CALM) codifica uma proteína ubíqua 
que possui uma importante função de ligações aos íons de cálcio (Ca

2+
) e regulação celular. Em frangos, 

a CALM é expressa regulando hormônios relacionados com o desenvolvimento muscular, na deposição 
de cálcio nos ossos e na formação da casca do ovo (8). Neste contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo padronizar a técnica de genotipagem, utilizando sondas Taqman por PCR em Tempo Real 
(qPCR), para detectar a presença do SNP g.485C>T (rs313128828) no gene da Calmodulina na galinha e 
também realizar a associação deste polimorfismo com características relacionadas à integridade da tíbia 
em uma linha paterna de frangos de corte. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a padronização da técnica de qPCR, inicialmente foram selecionadas 25 amostras de aves com 
genótipos conhecidos, previamente sequenciadas para a confirmação da especificidade da sonda. Foi 
realizada uma reação de PCR em tempo real em equipamento QuantStudio 6 (Applied Biosystems) com o 

volume final de 20 ul. Para a reação, foram utilizados reagentes com volumes específicos: 125 ng/uL de 
DNA por amostra, 0,2 uL de tampão Master Amp (Epicenter), 3 uL de Mastermix GoTaq

®
 Probe qPCR 2X 

(Promega) e Sonda Taqman® SNP Genotyping Assays (Applied Biosystems) na concentração de 20X, 
contendo iniciadores específicos: um primer direto (5´-GCGTAAGTTTATTCTGCTTTTGACAA-3´) e um 
primer reverso (5’-CTACAGTGCATTAGCCACATATGCT-3’), conjuntamente com uma sonda marcada 
com o fluoróforo FAM para o alelo C (5´-TGCAGGATAAAAGCGTGT -3´) e uma sonda marcada com o 
fluoróforo VIC para o alelo T (5´- CTGCAGGATAAAAGTGTGT -3´). Os iniciadores e sondas foram 
desenhados para isolar a região do gene da CALM que continha o polimorfismo de interesse (SNP 

g.485C>T). Após este teste inicial, foram selecionadas três amostras controle, sendo uma amostra para 
cada genótipo CC, CT e TT. Para a realização da análise de associação do SNP g.485C>T no gene da 
calmodulina, foi realizada a genotipagem de 384 aves de uma linha pura paterna de corte (TT) 
desenvolvida na Embrapa Suínos e Aves, além dos três controles de referência previamente genotipados. 
As reações de qPCR  foram realizadas conforme descrito anteriormente. As condições de ciclagem foram: 
um ciclo de desnaturação inicial de 95°C por dois minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação de 95°C 
por 15 segundos e anelamento e extensão de 60°C por 45 segundos. Após a genotipagem, foi possível 
verificar a discriminação alélica das amostras. Posteriormente, foi realizada a análise de associação dos 
genótipos com 15 características fenotípicas mensuradas nas tíbias da população TT, sendo estas: peso 
aos 42 dias (kg), peso do osso do peito (g), porcentagem do osso do peito (%), peso da tíbia ao abate (g), 
peso da tíbia resfriada, porcentagem da tíbia (%), comprimento da tíbia (mm), espessura da tíbia (mm), 
teores de Matéria Seca (%), Cinzas (%), Cálcio (mg/kg), Fósforo (mg/kg), Cálcio/Fósforo e Magnésio da 
tíbia (mg/kg) e força de quebra (kgf). As análises de associação entre o SNP g.485C>T e as 
características foram realizadas no programa QxPak v.4.1 (6), que utiliza procedimentos de máxima 
verossimilhança, usando um modelo misto no qual foram incluídos os efeitos fixos de sexo, incubação e 
do SNP e os efeitos aleatórios infinitesimal e o erro residual.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de 384 animais genotipados, 272 (70,8%) apresentaram o genótipo CC, 73 (20 %) o genótipo CT 
e 39 (10%) o genótipo TT. Houve associação significativa entre o SNP analisado e porcentagem da tíbia 
(P= 0,02) e sugestiva para o comprimento da tíbia (P= 0,06), com efeitos aditivos de -0,064±0,028 e 
0,61±0,32, respectivamente. Para os outros fenótipos avaliados não foram observadas diferenças 
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significativas. Dessa forma, esse SNP está associado ao aumento do comprimento da tíbia e redução da 
proporção do peso da tíbia em relação ao peso corporal aos 42 dias de idade.  Considerando a função do 
gene CALM, é possível que esse polimorfismo possa interferir na expressão de outros genes que atuam 
na cartilagem óssea ocasionando modificações estruturais nas tíbias das galinhas. Estudos sugerem que 
o gene da calmodulina tem importantes funções na diferenciação dos condrócitos e na manutenção da 
cartilagem dos ossos, principalmente em reposta a estímulos mecânicos (8), agindo como um importante 
regulador da condrogênese (10). Por esta razão, uma diminuição do nível do gene da calmodulina 
ocasiona a diminuição dos condrócitos na cartilagem, danificando e prejudicando suas propriedades 
mecânicas, resultando em doenças articulares (7). Além disso, polimorfismos no gene da CALM já foram 
associados á osteoartrite (AO) no quadril e joelho em seres humanos, assim como, a inibição desta 
proteína foi responsável por diminuir a expressão de genes essenciais da matriz de cartilagem e dos 
ossos (7). A matriz inorgânica óssea é formada principalmente por íons fosfato e cálcio, cuja união destes 
é muito importante para a formação de cristais com estrutura de hidroxiapatita que, associados com fibras 
colágenas, fornecem a dureza e resistência do tecido ósseo (1). Desta forma, o polimorfismo estudado, 
que está localizado na região 3’ não traduzida do gene CALM, pode afetar a expressão da proteína a ser 
formada, influenciando processos como a poliadenilação, localização e estabilidade do RNA mensageiro 
que será produzido, afetando tanto a condrogênese quanto a osteogênese na tíbia de frangos de corte.  

 
CONCLUSÕES 

Foi possível padronizar a genotipagem do SNP g.485C>T do gene da Calmodulina por qPCR. O SNP 
estudado foi associado à porcentagem e comprimento da tíbia em frangos de corte, possivelmente 
atuando em modificações estruturais do osso e cartilagem. 
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INTRODUÇÃO 

A eficiência alimentar é uma característica altamente desejável para a produção avícola e sua influência 
está intimamente relacionada com a microbiota intestinal das aves (6). Desta forma, estudos visando 
entender a atuação da microbiota intestinal em diversas espécies, entre elas a galinha, têm aumentado 
nos últimos anos. Entretanto, os métodos convencionais de culturas são limitados, já que apenas 20-50% 
das bactérias intestinais podem ser cultivadas. Portanto, métodos de quantificação de microrganismos 
que não envolvam cultura têm sido desenvolvidos, incluindo análises de quantificação absoluta por PCR 
quantitativa (qPCR). No entanto, para que se obtenha uma quantificação precisa do DNA bacteriano é 
necessário que o DNA tenha boa qualidade (2). Para isso, são necessários métodos eficazes de extração 
do conteúdo intestinal que permitam produzir amostras de DNA com alta qualidade, remover substâncias 
inibidoras de PCR e, ao mesmo tempo, que não comprometa o rendimento do DNA (5). Desta forma, o 
preparo da digesta/fezes previamente a extração de DNA pode ser uma etapa essencial para obtenção de 
DNA de boa qualidade e, consequentemente, primordial para a detecção dos microrganismos via qPCR 
(4). Dentre as formas de preparo, pode-se citar a necessidade ou não de diluição da digesta/fezes em 
tampões específicos, como por exemplo, PBS (phosphate buffered saline). Além disso, fatores como 
tempo de armazenamento das amostras coletadas também pode afetar a detecção das bactérias. Neste 
contexto, objetivou-se avaliar a influência da adição de PBS 1X na extração de DNA bacteriano da digesta 
ileal de galinhas e também verificar a integridade do DNA e eficiência da amplificação por qPCR em dois 
períodos de armazenamento: um dia e um mês após a coleta das amostras.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para o presente estudo, foram coletadas amostras de digesta ileal de galinhas poedeiras provenientes da 
Embrapa Suínos e Aves, que foram imediatamente colocadas em nitrogênio líquido e posteriormente 
armazenadas em freezer -80°C. Posteriormente, estas foram divididas em três tratamentos com quatro 
amostras cada: T1) amostras colocadas em PBS 1X no momento da coleta e congeladas, T2) amostras 
colocadas diretamente no criotubo e congeladas e T3) amostras coletadas conforme o T2, mas que foram 
homogeneizadas em 400 uL de PBS 1X no momento da extração de DNA. Para cada uma destas três 
condições, foram realizadas extrações de DNA em dois períodos diferentes de armazenamento: 1) um dia 
após a coleta e 2) um mês após a coleta. Para a realização da extração de DNA bacteriano de todas as 
amostras, o Kit Qiamp mini kit stool (Qiagen) foi utilizado de acordo com as instruções do fabricante. No 
momento da extração, os tubos foram descongelados em gelo e homogeneizados em vortex. Para cada 
amostra foram utilizados 120 mg de fezes puras (T2 e T3) e 400 uL para as amostras do T1. Para verificar 
o rendimento, concentração e pureza do DNA extraído, as amostras foram quantificadas em equipamento 
Biodrop e posteriormente diluídas para a concentração de 12 ng/uL. A fim de verificar variações entre os 3 
grupos e dois períodos avaliados, foi realizada uma qPCR em equipamento QuantStudio 6 (Applied 
Biosystems) para a identificação de bactérias totais (primers: F: 5’-TCC TAC GGG AGG CAG CAG T- 3’ e 
R: 5’ -GGA CTA CCA GGG TAT CTA ATC CTG TT-3’) e Lactobacillus reuteri  (primers: F:5’- ACC GAG 

AAC ACC GCG TTA TTT – 3’ e R: 5’ - CAT AAC TTA ACC TAA ACA ATC AAA GAT TGT CT – 3’)(1). As 
reações de amplificação das amostras foram realizadas em duplicatas, com um volume final de 25 uL. 
Para cada reação foram utilizados 12,5 uL de Mastermix Maxima Sybr Green/Rox qPCR 2X (Thermo 
Fisher Scientific), 10 uL de água ultrapura, 0,3 uM de cada iniciador específico para cada gene alvo e 12 
ng/ul de DNA por amostra. As condições de ciclagem foram: um ciclo de desnaturação inicial de 95°C por 
10 minutos, seguido de 40 ciclos de desnaturação de 95°C por 15 segundos e anelamento e extensão de 
60°C por um minuto. As condições para a curva de melting foram: 95°C por 15 segundos, 60°C por um 
minuto e dissociação de 95°C por 15 segundos. Após o término da qPCR foram obtidos os valores da 
média dos Cts (cycle threshold). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em arranjo 
fatorial 3x2 (três tratamentos e dois períodos) com quatro repetições por tratamento. Para comparar os 
protocolos avaliados, foi realizada análise de variância por meio do procedimento PROC MIXED do SAS 
(2003), sendo considerados significativos valores de P<0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando o rendimento e a qualidade do DNA obtidas em espectrofotômetro Biodrop, não foi possível 
verificar diferenças significativas entre os três tratamentos e os dois dias analisados (p>0,05) (Tabela 1), 
indicando que quantidades adequadas de DNA para a realização de quantificação de bactérias 
provenientes de digesta ileal foram obtidas em todos os protocolos testados. A utilização de kits 
comerciais para a extração de DNA, aliadas a diferentes tipos de armazenamento da amostra são 
ferramentas importantes e que garantem a qualidade e rendimento da extração de DNA a partir de 
amostras fecais (3), conforme observado no presente estudo. Nos resultados da qPCR foi possível 
detectar amplificação para os microrganismos avaliados em todos os tratamentos e períodos estudados, 
sendo que em geral, o gene que corresponde as bactérias totais (16S) apresentou amplificação anterior 
em relação a L. reuteri, indicando que há maior quantidade de bactérias totais do que a espécie de 
lactobacilos estudada, o que é esperado. Além disso, não houve variação (p>0,05) entre os ciclos de 
amplificação dos grupos estudados (Tabela 1). No presente estudo, todos os tratamentos analisados 
obtiveram rendimento e amplificação do DNA semelhantes, indicando que estes são eficazes para a 
extração e detecção de DNA bacteriano a partir da digesta ileal de galinhas. Assim, a utilização de PBS 
1X para homogeneização da digesta parece não influenciar a qualidade/quantidade do DNA extraído e a 
detecção de microrganismos por qPCR. Desta forma, a coleta e congelamento de digesta ileal sem adição 
de PBS 1X pode ser utilizada para quantificação de microrganismos intestinais nos períodos estudados. 
 

CONCLUSÕES 

A extração de DNA a partir da digesta ileal de galinhas com e sem a adição de PBS 1X são métodos 
eficazes para rendimento e amplificação de DNA bacteriano. Desta forma, pode-se utilizar a digesta ileal 
pura e congelada para trabalhos de quantificação de microrganismos nos tempos estudados. 
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Tabela 1. Comparação do rendimento e amplificação do DNA em diferentes tratamentos, tempo após coleta e genes 
alvo. 

Extração DNA Amplificação por qPCR 

Tratamento 
Quantificação 

(ng/uL) 
260/280 nm Rendimento ug (±DP) Ct_16S Ct_L.reu 

1 dia após a coleta 

T1 11,02 2,16 1357 ± 1090 18,16±1,06 30,71±0,13 

T2 17,04 2,01 1987 ± 1548 17,72±0,16 30,89±0,18 

T3 55,74 2,08 2166 ± 797 18,61 31,72 

1 mês após a coleta 

T1 13,38 1,95 1327±889 18,19±1,02 29,26±0,64 

T2 57,71 2,06 2634±1333 17,03±0,17 30,67±1,24 

T3 35,54 2,15 2807±1585 17,94±0,75 31,26±0,08 

T1: Amostras armazenadas e congeladas em PBS 1X no momento da coleta; T2: Amostras de digesta ileal coletadas  e armazenadas sem adição de tampão; 
T3: Amostras coletadas e diluídas em tampão PBS 1X no momento da extração. 

 



 

73 

 

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Larissa Aparecida de Moura Simioni
1
, Fernanda Trentin

2
, Juliano Leoratto

2
,  

Daiane Frigo
2
, Julio Cesar Rech

3
, Aline Schuck Rech

3
 

1
Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia, 

bolsista do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior - FUMDES 
larissasimioni51@gmail.com 

2
Graduandos em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia. 

feer_trentin1@hotmail.com, julianoleoratto@yahoo.com, daiafrigo@gmail.com 
3
Universidade do Contestado, professores do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

julliocesar@unc.br, aline.schuck@unc.br  
 
Palavras-chave: água, educação ambiental. 

 
INTRODUÇÃO 

Conforme a Politica Nacional de Meio Ambiente estabelecida na Lei nº 6.938/1981 entende-se educação 
ambiental como o processo por meio do qual o individuo e a sociedade constroem valores sociais, 
habilidades, conhecimentos, atitudes e competências voltadas para conservação e a preservação do meio 
ambiente, visando o bem de uso comum do povo e a sadia qualidade de vida. Com base nisso sabe se 
que a água é um elemento essencial a todos os seres vivos, sua utilização pela sociedade atual visa 
atender suas necessidades pessoais, econômicas e sociais. Devido seu uso múltiplo principalmente para 
abastecimento humano vem provocando alteração em sua qualidade e quantidade, neste sentido houve 
uma necessidade de se criar medidas para a proteção e consumo sustentável da mesma. Pensando nas 
medidas a serem criadas voltadas ao tema, o objetivo desta pesquisa é abordar com os estudantes do 
ensino médio por meio de palestras e discussões as formas físicas da água, formas de precipitação, 
métodos de utilização da precipitação, como a água pode ser utilizada nas técnicas de irrigação e 
geração de energia e o devido consumo consciente na sociedade. A definição do público escolar ou a 
faixa etária selecionada para ser abordado esse conteúdo pesquisado, está voltada na disseminação e 
conscientização de futuros formadores de opinião e também na possibilidade do repasse do conheci-
mento dos alunos a seus familiares. Inúmeras pesquisas incentivam as práticas educacionais ambientais 
voltadas a crianças e jovens, por estarem receptivos a mudanças e também preocupados com as 
mudanças globais.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Metodologicamente as medidas de educação ambiental estão sendo aplicadas para os estudantes do 
ensino médio de escolas publicas do município de Concórdia (SC) por meio de conversas em forma de 
palestra, abordando água no ciclo hidrológico, formas de precipitação, como utilizar água na medida certa, 
as técnicas de irrigação e geração de energia elétrica por meio do potencial hídrico presente no Brasil. Os 
dados apresentados ao grupo escolar integram a série de pesquisas realizadas na universidade do 
Contestado pelos acadêmicos de curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. O público presente na 
palestra e integração são adolescentes entre 14 a 16 anos (Figura 1 e 2). A apresentação das palestras 
esteve vinculada a atividades de conscientização abordadas pelos professores em sala de aula.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação ambiental não é uma área de conhecimento e atuação isolada ou desconhecida. Ao contrário 
ela é uma ferramenta que forma pessoas capazes de compreender vários elementos que compõem a 
cadeia de sustentação da vida, as relações de causa e efeito da intervenção do ser humano nesse meio. 
A água como recurso natural utilizado por toda a sociedade deve ser preservada e utilizada de forma 
consciente sem desperdícios. Para os estudantes uma das formas de ensinar a educação ambiental é por 
meio de conversas (palestras), sendo que, nas mesmas, são repassados qual a importância da água, 
parâmetros de qualidade de água como turbidez, pH (potencial Hidrogeniônico), nitrato, nitrito, fósforo 
total e Escherichia coli (E.coli), as precipitações como chuva, granizo, neve e geada, a utilização da água 
nas hidrelétricas e medidas mitigatórias que visam a preservação e o uso moderado da mesma. Até o 
presente momento foram aplicada a palestra para duas turmas de primeiro ano do ensino médio da 
Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon devido estar estudando sobre ciclo hidrológico, 
formas de precipitação, qualidade de água e consumo consciente. Na realização da atividade na referida 
escola observou que as duas turmas possuem faixa etária igual e possuem um interesse múltiplo em 
questão da água e ambas demostraram interesse em saber sobre o tema abordado. Pretende-se aplicar 
as palestras para outras turmas da escola e também se realizar em outras escolas do município.  
 

CONCLUSÕES 

A educação ambiental promove a conscientização por meio de medidas de ensino, sobre como utilizar a 
água de forma econômica e consciente. A temática selecionada, a disponibilidade da água e a sua 
qualidade, é um tema delicado, afinal fontes superficiais estão sendo degradadas e está limitando os usos 
que eram múltiplos. A água por sua vez dependendo da qualidade, quantidade e forma podem causar 
sérios danos a população, tanto nas residências, quanto a agricultura. Desta forma, é necessário o 
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conhecimento de sua disponibilidade, formas de preservação, usos múltiplos e que ocorra de forma 
harmoniosa a interação dos meios. A educação ambiental deve estar presente em todas as faixas etárias, 
afim, o conhecimento pode ser adquirido em qualquer idade, no entanto a seleção de um público alvo 
jovem instiga a mudanças em hábitos diários e também poderão atuar como formadores de opinião e 
difusores de conhecimento. Estão previstas palestras contínuas e formulação de novos temas a serem 
apresentados.  
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Figura 1. Palestras – Educação Ambiental na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco. 

 
 

 

 
Figura 2. Palestras – Educação Ambiental na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento crescente dos centros urbanos nas cidades está limitando o uso de áreas cultivadas e 
obtenção de alimentos saudáveis e sem defensivos agrícolas. Neste contexto, surgem alternativas 
eficazes que permitem o aproveitamento e arranjo de sistemas em ambientes com pouco espaço 
disponível. Pensando nisso, o uso de hortas verticais, tem permitido ao alcance do morador, a coleta 
hortaliças e temperos frescos diariamente. Atualmente, as hortas verticais estão inseridas de forma 
harmônica com a decoração das residências, tornando-se estruturas de fácil construção e manutenção.  
Entre os cuidados a serem tomados, está à escolha do vaso, cuidados com a drenagem, preparo da terra 
e a semeadura ou o transplante das mudas selecionadas (1).  Partindo dessa concepção, este artigo visa 
a construção de uma horta vertical aplicada em centro universitário. A definição do local para instalação 
da horta vertical está voltada ao grande número de jovens que acessam o local, disseminando o 
conhecimento sobre a técnica, que poderá ser aplicado especificamente em suas residências. Iniciativas 
como estas instigam a comunidade acadêmica, visões alternativas de sustentabilidade com 
aproveitamento de materiais e a possibilidade de replicação em outros ambientes.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a execução da horta vertical serão utilizadas informações literárias sobre a técnica, materiais e 
procedimentos básicos para o funcionamento. Serão selecionados materiais de baixo custo, e que permite 
a sistema eficiente do sistema de irrigação, possibilitando que ao morador mínimas condições de 
manutenções e alta eficiência. A proposta é construir um ramal da horta vertical e posteriormente fixado 
em uma área de grande transição de acadêmicos.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Existem diversas técnicas para a aplicação de hortas verticais, isso inclui modelos de suportes, vasos e 
recipientes, plantas e sistemas de irrigações. Cada aplicação esta voltada para ambientes específicos, 
disponibilidade de área, investimentos dos proprietários e ideias alternativas. Nesta pesquisa optou-se por 
sistema de baixo custo composto por tubulação de PVC – Policloreto de Vinila com vasos de garrafa PET 
– Polímero Termoplástico (Figura 1A). O modelo é convencional e de fácil instalação. O sistema de 
irrigação no ramal é composto por uma garrafa pet perfurado na tampa que permite a irrigação por 
gotejamento (Figura 1B). A água umedece um cordão têxtil que interliga o ramal aos vasos com as 
plantas. Esse sistema de gotejamento permite irrigação contínua e evita a proliferação de vetores 
(mosquitos). O material necessário para a confecção do ramal é PV 40 mm, tê e cap para tubo de 40mm. 
As garrafas pets foram retiradas dos coletores de resíduos da cantina da Universidade. O solo é 
proveniente de áreas de adubadas na instituição. Inicialmente foi transplantado três mudas, cebolinha, 
salsinha e almeirão. O ramal será fixado na parede em um dos acessos a universidade. O custo de 
compra dos materiais foi de 20 reais e possui aplicabilidade para alguns anos. Além da proposta de 
conscientização ambiental, esse projeto visará aceitação dos acadêmicos para com o sistema e que os 
mesmos adotem um ramal e possam cultivar plantas especificas, e tem livre acesso para com as 
hortaliças.  
 

CONCLUSÕES 

O sistema construído possui materiais de baixo custo e grande aplicabilidade para construções com 
espaço limitado. O sistema necessita de baixa manutenção e possui sistema de irrigação por 
gotejamento, possibilitando a planta acesso livre a água e aumentando o desenvolvimento das mesmas. 
Essa medida pode ser considerada como sustentável devido aos materiais utilizados, pois os vasos foram 
confeccionados de garrafas Pets, solo reaproveitado e permitirá plantas frescas após o seu 
desenvolvimento. Em caso de aceitação acadêmica o sistema poderá ser replicado e torna-se uma ação 
de conjunta entre a comunidade e a universidade.   
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Figura 1. A) material utilizado na montagem do ramal da horta vertical. B) Sistema de irrigação interno do vaso de 
garrafa pet.  
 
 
 
 

 
Figura 2. Ramal montado com plantio de mudas - horta vertical. 
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INTRODUÇÃO 

A debicagem ou remoção e cauterização parcial da ponta do bico superior e inferior de galinhas poedeiras 
é uma prática de manejo comumente adotada por produtores de ovos comerciais. A palavra “debicagem” 
tem sido substituída pelo termo “apara parcial” ou “tratamento da ponta do bico” devido ao entendimento 
errôneo do público geral, que acredita ocorrer uma remoção ou amputação do bico da ave. Devido ao 
comportamento inato e de causas multifatoriais (ambiente, nutrição, programas de luz) em iniciar a 
bicagem agressiva das penas, o que pode conduzir a sérias injúrias e mortalidade, as aves são 
submetidas ao corte parcial do bico. A principal vantagem é a redução do chamado “canibalismo” no qual 
as aves mais agressivas iniciam a bicagem de aves submissas ou fracas podendo levar a alta mortalidade 
num plantel. Há grande polêmica cercando esse tipo de manejo: por um lado, comprova-se que há 
redução de problemas como a bicagem agressiva entre as aves e por outro, há grande pressão por parte 
de organizações de proteção animal sobre o comprometimento do bem estar das aves, devido ao 
estresse e possível desconforto e dor (aguda ou crônica) após esse procedimento. O corte parcial do bico 
das aves é realizado por meio de equipamentos, chamados “debicadores” dotados de lâminas quentes ou 
por infravermelho, podendo ser manuais ou automáticos. O sucesso da debicagem (tamanho e formato 
do bico ideal) refere-se a um procedimento realizado sem pressa, por pessoal treinado e de preferência, 
feito ainda no incubatório em pintinhas de um dia. Contudo, quando mal realizado (bicos desuniformes, 
necessidade de uma segunda debicagem) podem ocorrer estresses de várias ordens, o que vem 
comprometer a saúde e o bem estar do plantel de aves alojado. Por ser uma prática controversa foram 
feitas buscas em literatura específica para discussão do tema, verificando-se a normatização e/ou 
recomendação de diferentes países.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram pesquisadas as legislações e códigos de práticas sobre o bem estar de poedeiras comerciais no 
Brasil e em diferentes países e que tratam do tema da debicagem. No método de busca para o tema da 
pesquisa considerou-se as normas vigentes e/ou recomendações (quando existente) dos maiores 
produtores de ovos mundiais. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na produção de ovos comerciais, a bicagem agressiva entre as poedeiras ainda é um dos principais 
desafios no bem estar das aves (1).No entanto, para a prevenção desse comportamento agressivo, a 
debicagem ainda se constitui no manejo mais eficiente. Apesar de controverso, sob a perspectiva do bem 
estar animal, esse procedimento ainda é recomendado conforme mostrado na Tabela 1. Após 
levantamento bibliográfico, observou-se: 1) um número bastante inferior de normas e recomendações em 
práticas que abordam o bem estar de aves de postura comercial, e 2) particularmente, quanto a 
debicagem/corte parcial da ponta do bico da ave, o manejo indicativo é ainda de adoção dessa prática. 

 
CONCLUSÕES 

A prática da debicagem é recomendada como o método mais eficiente para coibir a bicagem de penas, 
canibalismo, mortalidade e queda no desempenho produtivo de aves de postura. Verificou-se que 
grandes produtores mundiais de ovos ainda não regulamentam ou faz recomendações quanto ao manejo 
da debicagem, como por exemplo, China, México, Índia entre outros.  
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Tabela 1. Legislações ou recomendações que tratam do bem estar de poedeiras comerciais com informação/ 
normatização específica sobre debicagem. 

Legislação/Recomendação 
País que 

regulamenta/recomenda 
Resumo do texto que trata da 

debicagem 

Council Directive 1999/74/CE 
EC laying down minimum standards 
for the protection of laying hens 
(Hens Directive). 

União Europeia /Normatiza 
Permite a debicagem desde que efetuada 
por pessoal treinado e em aves com 
menos de 10 dias de idade 

DEFRA-Code of recommendations 
for the welfare-Laying hens (2002). 
Defra Publications. 
 

Inglaterra/ Recomenda 

A debicagem é permitida: 
- quando efetuada por pessoas acima de 

18 anos de idade 
- em aves de postura com menos de 10 

dias de idade 
- sob inspeção veterinária 

Real Decreto 3/2002, de 11 de 
enero, por el que se establecen las 
normas mínimas de protección de 
las gallinas ponedoras. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación-
«BOE» núm. 13, de 15 de enero de 
2002-Referencia: BOE-A-2002-831 - 
TEXTO CONSOLIDADO - Última 
modificación: 4 de junio de 2011. 

Espanha/Normatiza* 
 

*(Apesar de ser país membro da 
EU, a Espanha incorporou as 
recomendações da Diretiva 

1999/74/CE ás suas normativas 
internas) 

Permite a debicagem desde que efetuada 
por pessoal treinado e em aves com 
menos de 10 dias de idade 

Animal Husbandry Guidelines for 
U.S. Egg Laying Flocks 2017 
Edition-United Egg Producers-UEP. 

Estados Unidos/Recomenda 

Após a debicagem:  
- facilitar a utilização de bebedouros e 

comedouros pela ave 
- fornecer dieta de alta densidade evitando 

a perda de peso da ave 
- não debicar após oito semanas de idade 

da ave 
- durante duas semanas após a 

debicagem, evitar movimentar as aves 
ou submeter a condições de estresse 
(vacinação, por ex.) 

Boas Práticas na Produção de Ovos 
Comerciais para Poedeiras Alojadas 
em Gaiolas – CT 60-Embrapa-2016. 

Brasil/Recomenda 

- Efetuar o corte da ponta do bico entre 
sete e 10 dias de idade das aves 

- Deve ser realizado apenas por 
indivíduos treinados 

- constante regulagem e manutenção dos 
equipamentos 

- fornecer solução de eletrólitos na água 
(dois dias antes e após a pratica) 

- aumentar a quantidade de ração nos 
comedouros nessa fase para facilitar o 
acesso das aves 

Protocolo de Bem Estar para Aves 
Poedeiras – ABPA (UBABEF-2008). 

Brasil/Recomenda 

- Realizar a debicagem entre 7 a 10 dias 
de idade da ave. Se necessário a 
segunda debicagem, até 12 semanas de 
idade 

- É recomendável que o número máximo 
de aves debicadas/hora seja de 600 
aves na primeira debicagem e 300 na 
segunda debicagem. 

- Após a debicagem até 2 ou 3 dias 
depois, é recomendável aumentar os 
níveis de alimento e o fluxo de água para 
que as aves tenham facilidade para 
comer e beber sem ferir seu bico no 
comedouro ou bebedouro. 

- Efetuar testes de controle de qualidade 
da debicagem por meio de amostragem 
a cada 3 horas de trabalho 
aproximadamente. 
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INTRODUÇÃO 

O uso de espécies vegetais para a cura e prevenção de doenças remonta ao início da civilização, desde 
que o homem começou a usar e modificar os recursos naturais para seu próprio benefício. O conceito de 
planta medicinal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é qualquer planta que possui, em um 
dos órgãos ou em toda planta, substâncias com propriedades terapêuticas ou que sejam ponto de partida 
na síntese de produtos químicos ou farmacêuticos (5) que possam ser usadas para prevenir, aliviar, curar 
ou modificar um processo fisiológico normal ou patológico. No Brasil, a espécie de Achyrocline 
satureioides (marcela) é comumente utilizada na medicina popular, na forma de chá, para o tratamento de 
problemas digestivos e inflamatórios (4). A. satureioides é uma planta herbácea perene, de 60-120 cm de 
altura, nativa de campos e áreas abertas do Sul e Sudeste do Brasil. Possui folhas simples, com 
revestimento alvo-tomentoso na face inferior. Inflorescências axilares e terminais, com capítulos 
amarelados (5). A bactéria Escherichia coli é uma espécie gram-negativa da microbiota normal do trato 
intestinal de humanos e outros animais de sangue quente, e tem sido usada como modelo em testes de 
eficiência de medicamentos e germicidas (1). Os estafilococos são bactérias gram-positivas que 
colonizam a pele e as membranas mucosas dos seres humanos e outros mamíferos. Staphylococcus 
epidermidis é a espécie mais frequentemente isolada do epitélio humano, sendo encontrado 
principalmente nas axilas e narinas (6). Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial 
antimicrobiano in vitro do extrato hidro-alcoólico de marcela (Achyrocline satureioides) sobre as cepas de 
Escherichia coli e Staphylococcus epidermidis. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
As flores de Achyrocline satureioide foram coletadas em horta caseira, numa residência no município de 
Concórdia– SC no mês de junho de 2015. Em seguida foram submetidas à trituração mecânica. A 
obtenção dos extratos hidroetanólicos foi realizada por meio de extração com etanol 80%, usando a 
proporção 1g de flores para 4 mL de etanol (2). Após sete dias a 4°C, os extratos foram colocados em 
estufa a 50 °C até total evaporação do etanol. O extrato produzido foi ressuspendido em água destilada, 
nas concentrações 200, 300, 400 mg/mL, na proporção de uma repetição por concentração. Para a 
avaliação antibacteriana foram utilizadas cepas padrão de Escherichia coli (amostra isolada em 
laboratório) e Staphylococcus epidermidis (CCCD5010). As culturas bacterianas, previamente crescidas 
em caldo BHI por 24 horas, foram diluídas até a turvação 0.5 da escala de McFarland (10

8 
UFC/mL) e 

semeadas na superfície de ágar Mueller-Hinton. A seguir, discos de papel de filtro impregnados com 17 
μL das respectivas concentrações do extrato vegetal, foram colocados sobre a superfície do ágar 
inoculado. Após foram incubados por 24 horas a 37ºC ± 1°C, após serão observados se haverá a 
presença de inibição dos halos das amostras bacterianas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo mostrou que os extratos de marcela tiveram ação antimicrobiana sobre as cepas 
bacterianas de E.coli e S. epidermides, com tamanhos de halos que variaram até 10 mm, sendo que com 
os antibióticos controles também apresentaram 10 mm de tamanho de halo. Para E. coli a única 
concentração de extrato que não apresentou atividade antibacteriana foi a de 200 mg, sendo necessários 
extratos mais concentrados (Tabela 1). As variações na atividade antibacteriana e sua relação com a 
concentração dos extratos podem estar relacionadas ao micro-organismo avaliado, a origem da planta, a 
época da coleta, se os extratos foram preparados a partir de plantas secas e a quantidade de extrato 
testada (4,3). Outros estudos mostraram que extratos aquosos de marcela não apresentaram atividade 
antimicrobiana nos cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus, Enterococcus faecali e Salmonella 
choleraesuis (4). 
 

CONCLUSÕES 

Com os resultados é possível inferir que houve atividade antimicrobiana da Achyrocline satureioides 
(macela) sobre E.coli e S.epidermidis. As concentrações que apresentaram atividade antimicrobiana 

serão submetidas a ensaios para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) para cada uma 
das espécies bacterianas 
 

 
 
 
 



 

80 

 

REFERÊNCIAS 

 
1. BASTOS, Paula A.M.B et al. SOBREVIVÊNCIA DE Escherichia coli 0157:H7 EM IOGURTES. 

Universidade Federal Fluminense. Ano 2009. 
2. BOURCKHARDT, GilianF. AVALIAÇÃO in vitro DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS 

VEGETAIS DE Malva parviflora L. Universidade do Contestado Campus Concórdia. Ano 2008. 
3. CALVO, D. et al. Achyrocline satureioides (Lam.) DC. (Marcela): antimicrobial activity on 

Staphylococcus spp. and immonomodulating effects on human lymphocytes. Revista 
Latinoamericana de Microbiologia, v. 48, n.3-4, p. 247-55, 2006.   

4. GRAZZIOTIN, Neiva A. SEELIG, Ana P. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIBACTERIANADEEXTRATOS AQUOSOS DEINFLORESCÊNCIAS DE Achyrocline satureioides 
DE TRÊS MARCAS COMERCIAIS. Revista Perspectiva, Erechim. Vol. 38. Ano 2014. 

5. LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova Odesa, São 

Paulo: Instituto Plantarum, 2002.  
6. THEISEN, Juliana et al. SUSCETIBILIDADE DE Staphylococcus epidermidis À VANCOMICINA, 

RIFAMPICINA, AZITROMICINA E ERITROMICINA. Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul. Ano 

2010. 
 
 
Tabela 1. Tamanho médio do halo formado em cultivos de E. coli e S. epidermidis frente sob diferentes concentrações 
do extrato vegetal de Achyrocline satureioides.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bacterias Concentração do extrato (mg/mL) Diâmetros dos halos (mm) 

E.coli 

200 0,0 mm 

300 10 mm 

400 10 mm 

  

Controle (Gentamicina 10 mg) 
 

10 mm 

   

S. epidermidis 

200 9 mm 

300 10 mm 

400 10 mm 

   

Controle (Vancomicina 30 mg) 
 

10 mm 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos de origem animal, onde a área da avicultura é a mais 
desenvolvida. Dentro desta, o segmento ovos para consumo vêm aumentando seu destaque, tanto que 
atingiu nesse trimestre sua maior produção desde o ano de 1987, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) (1). Esse aumento da produção de ovos é resultado do alto valor 
nutritivo dos mesmos; das várias formas de aproveitamento, desde a gema até a casca, e da atual crise 
econômica, em que se torna mais barato usá-lo como substituto de carne nas refeições. Com isso, vêm 
se buscando melhorias nas granjas de poedeiras comerciais, tanto em infraestrutura, nutrição e manejo, 
entre tantos outros fatores que vão influenciar na produção de ovos. No que tange ao manejo, um dos 
fatores que afeta drasticamente o início da postura, taxa de postura, tamanho do ovo, qualidade da casca 
e etc., é o regime luminoso, podendo ser citados o natural, contínuo e intermitente. Entende-se por 
programa de luz natural quando é somente fornecida iluminação natural; no contínuo é usada esta 
iluminação e, quando esta acaba, há fornecimento de luz artificial, mantendo os animais sempre na 
presença de estímulo luminoso; já no programa intermitente, horas de luz são intercaladas com horas de 
escuro. Objetivou-se com esta revisão bibliográfica discutir os resultados dos últimos trabalhos científicos 
publicados sobre esses três manejos de luz. 
 

MATERIAL E METÓDOS 

Metodologicamente, o resumo estrutura-se em um estudo bibliográfico sobre o assunto tema. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os estímulos luminosos que são captados via retina, ou via transorbitária ou craniana, são transformados 
em estímulos nervosos que controlarão o ciclo cicardiano, este controlará as atividades metabólicas da 
ave, bem como produção hormonal. Como exemplo, a ação luminosa no fotoperíodo positivo, a qual é o 
estímulo responsável por fazer o hipotálomo secretar o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), que 
por sua vez induzirá a hipófise a liberar hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante  (FSH), 
estes atuarão no folículo ovariano,  desencadeando a ovulação do maior folículo, e pela produção de 
progesterona, estimulada pelo FHS, haverá secreção do albúmen, já a liberação de estrogênio, 
impulsionada pelo LH, agirá não só na mobilização de cálcio dos ossos para formação da casca do ovo, 
como também na síntese da gema pelo fígado. Segundo Araújo et al. (2) a suficiente iluminação da fase 
fotossensível propiciará a adequada descarga hormonal, que controlará as funções comportamentais, 
características sexuais secundárias e funções reprodutivas, dentro dessa última, está a hierarquia 
folicular, que vai manter a persistência da postura. O uso de programas de luz inadequado pode atrasar o 
início da postura, causar sobrepeso nas fêmeas, provocar picos de baixa produção, entre outros (2). 
Como já mencionado, o fotoperíodo positivo estimula o aparelho reprodutor das aves, mas para que estas 
possam expor todo seu potencial genético para produção de ovos é necessário contar também com 
vários fatores, entre estes, os nutricionais. Estímulos luminosos, na fase fotossensível, podem determinar 
o peso final das aves no início da postura, demonstrando que o consumo de ração pode ser alterado de 
acordo cada programa de luz utilizado (3). Summerns & Lesson (1982) citados por Makiyama (3), afirmam 
que o peso das aves e sua reserva de gordura corporal vai ser o principal influenciador do peso dos ovos. 
No experimento realizado por Freitas et al. (4), as aves submetidas ao programa de iluminação 
intermitente e iluminação natural consumiram  menor quantidade de ração em comparação com as do 
programa contínuo. O peso dos ovos foi semelhante nos programas de iluminação testados. A produção e 
a massa de ovos foram maior no programa luz natural. As aves do programa luz natural apresentaram 
melhor conversão alimentar quando comparadas com as do intermitente, enquanto as do programa 
contínuo apresentaram pior conversão. Portanto, concluiu-se que o programa de iluminação intermitente 
ou apenas iluminação natural, em dias de luminosidade crescente, pode ser usado em galpões abertos 
permitindo manter o desempenho zootécnico de poedeiras leves, ao final de postura. Já Freitas et al. (5) 
observaram diminuição na produção de ovos em poedeiras semi-pesadas submetidas a somente luz 
natural, quando comparadas às submetidas aos programas contínuo e intermitente, além de terem menor 
massa dos ovos. Neste estudo, não houve alteração no consumo de ração. Com essa comparação, pode-
se constatar que as poederias semi-pesadas necessitam de estímulo luminoso mais longo para manter a 
produção de ovos, mas em ambos os experimentos não houve alterações nem no peso dos ovos e nem 
na espessura da casca. Em experimentos realizados com poedeiras da linhagem Hy Line Brown, as aves 
submetidas ao programa de luz contínuo apresentaram maior produção de ovos em relação às expostas 
a dois programas intermitentes diferentes; porém, não houve alteração para peso dos ovos (6).  
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Estudos demonstram também melhora na qualidade do albúmen dos ovos de acordo aumento do 
estimulo luminoso, isso se deve aos resultados desse estímulo sobre hormônios que coordenam o 
funcionamento do oviduto das aves (7).  
 

CONCLUSÕES 

Os estímulos luminosos têm alta influência sobre as poedeiras. Cada categoria de poedeira, leve e semi-
pesada, apresenta exigências luminosas específicas, as quais devem ser ofertadas. Mas, nunca 
esquecendo do custo-benefício (custos com energia elétrica), bem-estar das aves e demanda do 
mercado.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com informações divulgadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2016, a 
população do planeta Terra era de 6,1 bilhões de pessoas, sendo que, há um crescimento de 77 milhões 
de pessoas a cada ano (1). Com isso, cada vez busca-se mais formas de obtenção de alimentos, tendo-
se muito em destaque a necessidade do aumento da produção de proteína animal. Uma das estratégias 
que vem tendo utilizada para atender essa demanda é produção de animais em larga escala 
(confinamento) e em menor tempo possível. Uma produção que pode se encaixar nesse método, é a 
piscicultura que vêm crescendo mundialmente, e no Brasil têm conseguido cada vez mais adeptos. 
Porém, nos últimos anos, vêm se destacando a preocupação da sociedade em relação à qualidade da 
produção dos animais, bem como as condições de bem-estar destes, desde criação até o abate e, do 
abate até o produto final que chega para o consumidor. Na produção de peixes, essa questão está sendo 
intensamente discutida, principalmente no que tange a senciência dos mesmos.  Objetivou-se entender o 
quanto o mercado consumidor preza pelo bem-estar de peixes na região oeste de Santa Catarina. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizada pesquisa on-line, via Google docs, com perguntas objetivas sobre o bem-estar de peixes. As 
questões foram:  
1. Se na opinião do público em geral, os peixes sentem dor? 
2. Quando a resposta era positiva, qual das formas de abate é considerada a menos dolorosa, dentre: 
atordoamento elétrico, por choque; golpe letal na cabeça; choque térmico (com utilização de gelo no pré 
abate); secção da medula e sangria das brânquias; remoção da água (morte por asfixia)? 
3. Qual causa mais dor ao peixe: atordoamento elétrico, por choque; golpe letal na cabeça; choque 
térmico (com utilização de gelo no pré abate); secção da medula e sangria das brânquias; remoção da 
água (morte por asfixia)? 
4. A forma como os peixes são abatidos gera alterações na carcaça? 
5. Ao comprar peixes, averiguam a procedência do mesmo e sobre a forma de manejo durante a criação? 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Obteve-se duzentas e quatro respostas, sendo que 93,6% das pessoas que responderam acreditam que 
peixes sentem dor, e destas, menos da metade das pessoas que participaram da pesquisa acham que o 
golpe letal na cabeça é a forma menos dolorosa (Figura 1), enquanto a grande maioria acha que a 
remoção da água é a forma mais dolorosa de abate (Figura 2). No que diz respeito à forma com que o 
peixe é abatido, a maioria (76,5%) acha que de fato isso pode agregar alterações na carcaça, bem como 
também a maioria (58,3%) respondeu que ao comprar pescado, não averigua a procedência e manejos 
aplicados nos mesmos. São incontáveis os autores que, a partir de pesquisas, afirmam que os peixes não 
só sentem dor, mas também têm senciência, conseguindo distinguir “bom de ruim”, “prazeroso de 
desagradável” (2). Então, torna-se elementar que a forma com a qual os animais têm seu manejo de 
criação e de abate causará ou não dor aos mesmos, sendo que, os principais pontos de bem-estar para 
peixes são a densidade de lotação, o transporte e a técnica de abate utilizado (3).  O momento que requer 
maior atenção é o abate, uma vez que se ocorrer algo desagradável ao animal no pré-abate, gerará 
estresse agudo no mesmo, que por sua vez, além de ser ruim para o bem-estar, também alterará 
características físicas e químicas da carcaça (4). 
 

CONCLUSÕES 

O mercado consumidor está interessado no bem-estar animal. Inclusive, no caso de peixes, já sabe julgar 
a forma de abate menos agressiva ao animal. Ainda falta maior interesse, no momento da compra, sobre 
informações de manejo de criação dos peixes.  
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Figura 1. Resultado referente à questão 2: Qual das formas de abate é considerada a menos dolorosa? 

 
 
 

 
 

Figura 2. Resultado referente à questão 3: Entre as formas de abate, qual causa mais dor ao peixe? 
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INTRODUÇÃO 

A ictiofauna da região Neotropical é uma das mais ricas e diversificadas do mundo (4).
 
No Brasil, a 

elevada diversidade de peixes de água doce é atribuída principalmente a presença de grandes sistemas 
hidrográficos (1).

 
Porém, grande parte dos rios brasileiros têm sido intensamente degradados, 

principalmente por conta de atividades humanas (grandes cidades, áreas agrícolas, indústrias, etc.) 
estabelecidas no entorno das bacias hidrográficas (5).

 
Os impactos ambientais geralmente estão 

relacionados a contaminação dos recursos hídricos, resultando em alterações das características físicas e 
químicas da água, perda de habitats, desestabilização das cadeias tróficas e modificações na distribuição, 
composição e diversidade das comunidades aquáticas, especialmente dos peixes. Estudos morfológicos 
têm sido historicamente utilizados para gerar informações taxonômicas e evolutivas sobre as espécies de 
peixes (6). No entanto, além do aspecto taxonômico, estes estudos permitem a verificação de variações 
morfológicas entre populações da mesma espécie que ocupam áreas distintas. Essa variação é esperada 
devido a diversos fatores, entre eles a plasticidade fenotípica dos indivíduos e sua capacidade de 
resposta frente as flutuações das variáveis ambientais, especialmente em ambientes impactados. Nesse 
caso, pesquisas que considerem a variação morfológica em populações de peixes são importantes para a 
caracterização e determinação do grau de influência das modificações e impactos ambientais sobre os 
organismos, contribuindo para o planejamento e execução de ações de gestão e manejo dos recursos 
naturais e para a conservação da biodiversidade em ambientes aquáticos impactados. O cascudo-chicote 
Loricariichthys anus Valenciennes, 1835 é um pequeno peixe da família Loricariidae, que ocorre em toda 

a região neotropical, especialmente nas bacias hidrográficas dos rios Uruguai e Paraná. Trata-se de uma 
espécie com hábitos demersais, com adaptações fisiológicas e anatômicas voltadas para alimentação 
detritívora, consumindo principalmente matéria orgânica acumulada junto ao fundo (3). Devido a essas 
características, torna-se uma espécie altamente sensível às modificações ambientais decorrentes da 
contaminação dos ecossistemas, especialmente em ambientes que recebem elevadas cargas de 
contaminantes e poluentes. Os impactos ambientais podem desencadear modificações morfológicas em 
função do ambiente onde a população está inserida, alterando, por exemplo, as taxas de crescimento dos 
indivíduos. Desta forma, o presente estudo objetiva caracterizar possíveis variações morfológicas em 
populações do cascudo-chicote Loricariichthys anus distribuídas no reservatório da UHE Itá, localizado no 

rio Uruguai, município de Concórdia, oeste do estado de Santa Catarina, Brasil. Por se tratar de uma 
região com intensa atividade agrícola e histórico de contaminação dos corpos hídricos por efluentes 
(principalmente agrícolas), é esperado que grande parte dos poluentes e contaminantes produzidos no 
território da bacia sejam carreados e acabem por se acumular no reservatório, interferindo nos processos 
ecológicos e no desenvolvimento e manutenção das populações de peixes que ocorrem no lago. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A fim de investigar a influência da qualidade ambiental sobre os padrões morfológicos das populações de 
Loricariichthys anus, seis estações de amostragem foram estabelecidas nas áreas de descarga das 
principais sub-bacias que desaguam no rio Uruguai, a montante da barragem da UHE Itá, sendo elas: 
Sub-Bacia do rio Rancho Grande (estação de amostragem 1), Sub-Bacia do rio Suruvi (estação de 
amostragem 2), Sub-Bacia do rio dos Queimados (estação de amostragem 3), Sub-Bacia do rio Dourado ( 
estação de amostragem 4),  Sub-Bacia do rio Jacutinga (estação de amostragem 5) e Sub-Bacia do rio 
Novo (estação de amostragem 6) (Figura 1). Estas sub-bacias possuem características limnológicas 
bastante diferenciadas, devido principalmente ao uso e ocupação do solo e diversidade de atividades 
(agrícolas, urbanas e industriais) observadas ao longo das suas respectivas áreas de drenagem. Desta 
forma, acredita-se que o aporte de poluentes oriundos da descarga destes rios possa influenciar nos 
processos ecológicos e na estruturação das populações de peixes dentro do reservatório, fato que 
justifica a implantação das estações de amostragem nas áreas de descarga destes rios. Até o presente 
momento, foi realizada uma campanha de campo, no mês de fevereiro/2017. Os peixes foram capturados 
com uso de redes de espera de 10 metros de comprimento, malhas 2,0 e 4,0 cm entre nós opostos, e 
esforço amostral padronizado de 24 horas em cada estação de amostragem. No laboratório, os peixes 
foram biometricamente catalogados, sendo utilizados neste estudo os caracteres morfológicos 
Comprimento Total (CT cm) e Peso Total (PT g). A variação (média e desvio padrão) destes caracteres foi 
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calculada para cada estação de amostragem e eventuais diferenças foram estatisticamente testadas 
através de análise de variância (ANOVA) seguida de Teste t, com nível de significância de 5% 9 (7). A 
captura dos peixes foi autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente (SISBIO - 55786-1) e os 
procedimentos de triagem e manipulação dos peixes foram avaliados e autorizados pelo Comitê de Ética 
no Uso e Experimentação Animal - CEUA da Universidade do Contestado - UnC (parecer 01/17). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, foram amostrados 106 indivíduos, com as maiores capturas sendo observadas nas 
estações de amostragem 2 e 5 (Figura 2). Considerando toda a amostra, os peixes mediram entre 12,50 e 
31,80 cm (média= 22,07 cm; DP= 2,53 cm) e pesaram entre 4,76 e 287,93 g (média= 53,30 g; DP= 28,75 
g). A relação comprimento/peso (CT/PT) mostrou um bom ajuste ao modelo exponencal (R

2
= 0,6514), 

demonstrando-se útil para determinação das variáveis através da equação (Figura 3). Em média, os 
maiores peixes foram capturados nas estações de amostragem 1 (CT médio= 23,60 cm; DP= 3,44 cm) e 
4 (CT médio= 23,72 cm; DP= 2,55 cm). No entanto, não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas nas médias de CT entre as diferentes estações de amostragem (Figura 4). Da mesma forma, 
o peso total (PT) dos peixes foi maior nas estações de amostragem 1 (PT médio= 60,60 g; DP= 41,49 g) e 
4 (PT médio= 69,95 g; DP= 54,02 g), e não foram observadas diferenças significativas nas médias de PT 
nas diferentes áreas do rio amostradas (Figura 5). A quantidade de indivíduos capturados até o momento 
mostra que, apesar dos impactos causados pela construção da hidrelétrica de Itá e da influência das 
distintas características limnológicas observadas nas diferentes áreas amostradas, o padrão de 
crescimento de Loricariichthys anus parece não ter sido afetado. Em geral, o crescimento dos peixes 
(avaliado pelas variações de peso e de comprimento) obedece a uma determinada relação que pode 
variar ao longo dos anos, devido a mudanças na temperatura, salinidade, disponibilidade de alimento, 
sexo, entre outros. Esse crescimento é considerado isométrico quando existe uma variação proporcional 
entre peso e comprimento, em que o peso (dimensão volumétrica) aumenta ao cubo e o comprimento 
aumenta linearmente (relação 3:1). Entretanto, esta relação nem sempre é obedecida, uma vez que, na 
maioria das espécies, os indivíduos mudam suas proporções corpóreas à medida que crescem

2
. Diante 

disso, a continuidade do presente estudo poderá mostrar alguma variação na estratégia de crescimento 
de Loricariichthys anus, possibilitando a associação destas estratégias com fatores ecológicos, 
comportamentais,  fisiológicos e, principalmente, ambietais. 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos até o momento sugerem que o tamanho e peso de Loricariichthys anus não são 
influenciados pelas características ambientais das diferentes áreas do reservatório estudadas. No entanto, 
como tratam-se de resultados preliminares, com tamanho amostral ainda bastante reduzido, essa 
correlação poderá vir a ser evidenciada no decorrer da pesquisa. A determinação do grau de influência 
das modificações ambientais na área de entorno da bacia hidrográfica sobre a estrutura das populações 
de peixes que ocorrem no reservatório da UHE Itá certamente irá fornecer informações importantes, que 
poderão contribuir para o planejamento e implementação de ações de mitigação dos impactos e manejo 
dos recursos naturais na região. 
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Figura 1. Distribuição das estações de amostragem no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá - UHE Itá, município de 
Concórdia, SC, Brasil. 

 
 

 
Figura 2. Número total de indivíduos de Loricariichthys 
anus capturados em diferentes áreas do reservatório da 
UHE Itá, município de Concórdia, SC, Brasil. 
 

 
Figura 3. Relação comprimento/peso para indivíduos de 
Loricariichthys anus capturados em cada estação de 
amostragem no reservatório da UHE Itá, município de 
Concórdia, SC, Brasil. 
 

 

 
Figura 4. Média (+- DP) do Comprimento Total (CT cm) 
de indivíduos de Loricariichthys anus capturados em 
diferentes áreas do reservatório da UHE Itá, município de 
Concórdia, SC, Brasil. 
 

 
Figura 5. Média (+- DP) do Peso Total (PT g) de 
indivíduos de Loricariichthys anus capturados em 
diferentes áreas do reservatório da UHE Itá, município de 
Concórdia, SC, Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas econômicos pautados às enchentes tornam-se corriqueiros em algumas regiões do país. 
Esse agravante está relacionado notadamente à ocupação desordenada no entorno dos cursos hídricos 
e, também, às interferências antrópicas. O Brasil possui lacunas expressivas de infraestrutura básica, 
principalmente com relação ao saneamento, abrangendo os sistemas de esgotamento sanitário, 
drenagem e, principalmente, de gestão eficaz do cumprimento da legislação para a preservação das 
Áreas de Preservação Permanente - APPs nos rios e nascentes (3). Como a maioria das ruas, calçadas, 
quintais e espaços abertos da cidade estão asfaltados ou cimentados, as águas das chuvas rapidamente 
escorrem para sarjetas e bocas de lobo e, em pouco tempo, alcançam os rios, sendo que, logo após as 
chuvas cessarem, encontramos as ruas e calçadas nos lugares mais altos secas e, as baixadas, 
alagadas. Com o desenvolvimento urbano, há um aumento do escoamento superficial, causando maiores 
cheias urbanas, devido ao desequilíbrio do balanço hídrico nas cidades, exigindo-se assim que sejam 
implementados sistemas de drenagem sustentáveis e de controle na fonte. As inundações nos grandes 
centros urbanos são recentes devido à tradicional forma das obras de canalizações, e de intensa 
impermeabilização produzida pelo tipo de desenvolvimento urbano (5). Desta forma, este trabalho tem o 
objetivo de fazer uma revisão bibliográfica abrangendo alternativas construtivas para a minimização de 
riscos de alagamentos na região central no município de Concórdia/SC. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Através de uma revisão bibliográfica, buscou-se por diversas alternativas que são passíveis de serem 
implantadas em grandes áreas urbanas para diminuir os riscos de ocorrências de alagamentos. A 
pesquisa delimitou-se a materiais comercializados que permitem a rápida infiltração da água em terrenos 
urbanos. Práticas como o uso do concregrama (bloco de concreto vazado que permite a permeabilidade 
da água no solo) e o uso de blocos intertravados, os quais também possibilitam a passagem da água da 
chuva, além dos populares telhados verdes, que são pequenos jardins nos tetos das residências que 
interceptam as chuvas e ainda proporcionam um embelezamento da região, são alternativas bem-
sucedidas em várias partes do planeta, e que podem ser implantadas em grandes centros urbanos. 
Também existem medidas que tornam a cidade mais permeável através da criação de quintais com 
grama, parques, jardins e calçadas gramadas, ocorrendo, desse modo, a interceptação da chuva, 
fazendo-a infiltrar mais rapidamente (6). Desta forma, a metodologia utilizada está relacionada com o 
acesso à bibliografia existente sobre o assunto, onde a eficácia de cada alternativa para reduzir os riscos 
de alagamentos está comprovada cientificamente. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação de pavimentos permeáveis, de elevada porosidade e boa drenabilidade, é comum em várias 
metrópoles mundiais, e de eficácia comprovada. Para minimizar os alagamentos, são necessárias 
medidas de controle local, como pavimentos permeáveis e micro reservatórios de retenção. Os 
pavimentos permeáveis são superfícies porosas ou perfuradas que permitem a infiltração de parte do 
escoamento superficial, assentados diretamente sobre o solo natural compactado (6). Araújo (2) classifica 
os pavimentos permeáveis em três tipos: pavimento de asfalto poroso, de concreto poroso e de blocos de 
concreto perfurado preenchido de areia ou grama. Segundo Li (4), o uso de concreto permeável teve 
inicio há mais de 150 anos, embora a sua real aplicação para as mais diversas finalidades somente veio 
apresentar grande avanço há pouco mais de 20 anos. Para o correto dimensionamento da espessura das 
camadas de um pavimento permeável, consideram-se vários fatores importantes na área de aplicação. 
Entre eles, citamos o tráfego, tipo de carregamento, número de solicitações, tempo hidráulico de 
armazenamento, tempo de retenção e condutividade hidráulica. Aplicando essas considerações, é 
possível a implantação de um pavimento permeável que atenda às necessidades técnicas concernentes à 
infraestrutura de transportes e à drenagem urbana, tendo em vista as questões de sustentabilidade (7). 
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CONCLUSÕES 

Considera-se, para tanto, que os tangíveis benefícios econômicos e ambientais advindos do uso de 
pavimentos revestidos com concreto permeável, além de áreas de terrenos permeáveis, tornam-se 
indispensáveis à aplicação de técnicas construtivas visando à minimização de fatores causadores de 
alagamentos em áreas urbanas. A aplicação de técnicas que possibilitem o aumento da infiltração de 
água são medidas mitigadoras contra a incidência de alagamentos na área central de Concórdia/SC. 
Portanto, espera-se que este trabalho venha a ter contribuído para um melhor entendimento com relação 
aos impactos negativos que a impermeabilização do solo provoca, permitindo traçar cenários de 
construção de sistemas de infiltração confiáveis, estabelecendo um controle de inundações urbanas 
provenientes da crescente ocupação e impermeabilização desordenada do solo, propondo um conforto da 
população, o respeito ao meio ambiente, controle de inundações e, principalmente, a recarga do lençol 
freático (1,3). 
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INTRODUÇÃO 

O gás metano (CH4) gerado a partir da decomposição de lixo orgânico é prejudicial para o aquecimento 
global, juntamente com o gás carbônico (CO2) (BARBOSA; IBRAHIN, 2014). Estima-se que no ano de 
2012 ocorreu a emissão de 2142,707Gg (Gigagramas) de metano para a atmosfera provenientes de 
resíduos sólidos (SANTOS et al., 2014). Em particular, os aterros sanitários são responsáveis por um 
percentual de 6 a 8% do total das emissões de gás metano (PEREIRA, 2016). Assim como o metano, a 
amônia também é gerada a partir da decomposição de materiais orgânicos. O gás amônia é incolor, tóxico 
e corrosivo em condições ambientais normais (LORENA, 2017). O mesmo possui odor irritante, e assim 
como o metano, é inflamável e provoca asfixia, caso inalado. As pessoas que residem nas proximidades 
de aterros sanitários estão sujeitas a contraírem doenças crônicas causadas pela poluição do ar 
(PEREIRA, 2016). O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um robô móvel, será dotado de 
sensores químicos, sendo capaz de identificar e quantificar os níveis dos gases amônia e metano 
presentes na atmosfera, baseando-se nos princípios dos narizes eletrônicos e da robótica (NIKU, 2014). A 
utilização da robótica neste contexto se justifica, pois evitaria que seres humanos se contaminem ao 
entrarem em contato com os gases, já citados, presentes no ambiente em estudo. São objetivos do 
trabalho: Geral: Detectar os gases amônia e metano em um ambiente real, inspirado na técnica do nariz 
eletrônico, com o auxílio de sensores químicos embarcados em um robô móvel. Específicos: Analisar os 
trabalhos correlatos; Projetar o robô móvel; Aquisição dos dados dos sensores; Implementar o controle 
remoto dos movimentos do robô e Validar as técnicas desenvolvidas. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O robô projetado possui tração diferencial e atualmente é controlado remotamente por um dispositivo 
móvel. O mesmo está equipado com dois sensores, sensíveis a amônia e metano e também foi 
incorporado um sensor de umidade e temperatura. O controle dos movimentos é realizado de forma 
remota com o auxílio de um aplicativo desenvolvido para a plataforma Android. Cabe salientar que neste 
trabalho não serão aplicadas técnicas de pré-processamento nem de inteligência artificial, logo, não será 
incorporado, de fato, um nariz eletrônico (NE) no robô. No entanto, quando dotado dessas ferramentas, 
poderá atuar como tal para as substâncias detectadas pelos sensores de gases selecionados.   
Para desenvolver o robô móvel para o presente projeto foi necessário adquirir os seguintes materiais: 
 Arduino UNO: Microcontrolador responsável por controlar o robô. 
 Sensor Ultrassônico HC-SR04: Identifica obstáculos, assim o robô pode desviar dos mesmos. 
 Sensor de Gás Metano MQ-4: Identifica e quantifica o gás metano. 
 Sensor de Gás Amônia MQ-135: Identifica e quantifica o gás amônia. 
 Sensor de Temperatura e Umidade DHT11: Mede temperatura e umidade. 
 Motores elétricos de corrente contínua 200RPM: Responsáveis pela movimentação do robô. 
 Buzzer: Dispositivo elétrico que libera um sinal sonoro quando ligado, será responsável por dar aviso 

de que os gases metano ou amônia foram detectados no local em estudo. 
 Ponte H HG7881: Placa utilizada para controlar a velocidade e o sentido de rotação dos motores. 
 Módulo Bluetooth HC-05: Módulo utilizado para conectar o robô com o dispositivo móvel através de 

Bluetooth. 
 Protoboard 170 pontos: Placa utilizada para a colocação de componentes e facilitação de conexão. 
 Bateria Turnigy 2200mAH: Responsável pelo armazenamento de energia elétrica para o robô. 
 Base robótica: Base para montagem do robô. 
A metodologia do trabalho prevê as seguintes etapas (algumas já realizadas): 
 Análise dos compostos gasosos em um aterro sanitário da região (realizada nos marcos de uma tese 

de doutorado) 
 Projetar o robô, cotar e comprar os componentes (realizada); 
 Montagem, programação e testes das componentes do robô (realizada); 
 Desenvolvimento de aplicativo para controlar o robô remotamente (realizada); 
 Coleta de dados em campo (a realizar); 
 Análise de resultados (a realizar). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O robô ainda não foi testado em campo, mais o projeto foi concluído (Figura1) assim como os testes das 
suas componentes e dos movimentos. Na Figura 2 é possível observar a tela do aplicativo para o 
dispositivo móvel. Os dados apresentados na imagem não são de leituras feitas em ambiente de risco, 
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como é o objetivo da presente pesquisa. As mesmas são somente ilustrativas dos testes de 
funcionamento realizados com o robô. 
 
 

CONCLUSÕES 

Após alguns testes em laboratório, foi possível concluir que para o robô informar a concentração dos 
gases amônia e metano será necessária a calibração do instrumento. Outra alternativa, mais custosa, 
seria implantar sensores que detectem somente esses tipos de gases, ou específicos. Atualmente, estão 
sendo realizadas leituras nas proximidades de um aterro sanitário.  Salienta-se que a combinação do 
sensoriamento químico e a robótica, cria novas oportunidades para a monitoração ambiental, dadas pela 
flexibilidade e robustez desses sistemas que, inclusive, podem substituir o homem nessa atividade. 
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Figura 1. Robô detector de substâncias gasosas 

 
 
 

 
 

Figura 2. Programa para dispositivo móvel 
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INTRODUÇÃO 

A monitoração ambiental é um tema de intensa relevância na atualidade. Problemas como o efeito estufa 
e a emissão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) estão na agenda dos países. No Brasil, em particular, o 
destino final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) encontra-se associado a consideráveis problemas 
ambientais. Isto se deve ao incremento no consumo de bens descartáveis e ao aumento da renda pela 
população, o que propicia o crescimento no volume de resíduos (ABRELPE, 2014). Por esses motivos, a 
medição e controle dos compostos gasosos torna-se uma atividade fundamental para mitigar os efeitos 
adversos à natureza, economia, e fundamentalmente na saúde humana (BELGIORNO et. Al, 2012). Uma 
valiosa fonte de informação sobre as propriedades de um dado odor pode ser obtida a partir da análise de 
compostos voláteis, a qual pode ser realizada utilizando o sentido do olfato humano ou através de 
técnicas instrumentais - cromatográficas e o nariz eletrônico (DENTONI et al., 2012). No presente trabalho 
utilizam-se os dados processados por um protótipo de nariz eletrônico (NE), obtidos a partir de medições 
de gases realizadas em um aterro sanitário da região. Estes dados foram gerados inicialmente para a 
plataforma MATLAB®. Embora o reconhecido potencial desta ferramenta, a mesma gera custos elevados. 
Nesta pesquisa foi iniciado o estudo e implementação das diversas funções que realizam o tratamento 
matemático desses dados, mas usando plataformas de softwares livres. São objetivos do trabalho: Geral:  
Desenvolver algoritmos de pré-processamento para a análise de amostras odorantes usando uma 
plataforma de software livre. Específicos: Analisar os dados obtidos pelo nariz eletrônico e inicialmente 
processados pelo MatLab®. Converter os arquivos para o Octave®. Filtrar os dados utilizando algoritmos 
de pré-processamento. Validar as técnicas estudadas. 
 

REFERENCIAL 

Existe um interesse crescente no monitoramento de variáveis ambientais devido ao impacto negativo do 
desenvolvimento humano. Para analisar essas informações utilizam-se diversos softwares proprietários, 
que fornecem diversas opções de processamento com alto desempenho. Em contraposição, há uma 
tendência pela utilização de softwares livres. Octave® (GNUOctave) é uma aplicação desenvolvida 
utilizando a filosofia OpenSource. A principal vantagem deste tipo de aplicações em relação aos seus 
equivalentes comerciais, tal como o MatLab® (http://www.mathworks.com/) é o custo, pois as ferramentas 
OpenSource são de utilização livre, sendo, inclusive, o seu código fonte disponibilizado para os 
desenvolvedores. Assim, softwares com este tipo de licença, podem ser livremente distribuídos e 
instalados sem restrições. O Octave® permite efetuar cálculos com números reais, escalares, complexos 
e matrizes, assim como resolver sistemas de equações algébricas e integrar sistemas de equações 
diferenciais ordinárias e diferenciais algébricas, por exemplo. Também permite gerar gráficos 2D e 3D, 
utilizando o Gnuplot. O Octave® é em boa medida compatível com o MatLab® (GNUOctave). 
 

METODOLOGIA 

Este trabalho baseia-se na verificação da hipótese de que o software livre pode auxiliar de forma efetiva 
no processamento das informações provenientes do meio ambiente. Para tanto, foram analisadas as 
plataformas Rstudio® e Octave® em substituição ao MatLab®. O MatLab® é o software comercial mais 
popular aplicado na computação numérica, aplicado em matemática, estatística, engenharia e outros 
diversos campos, e ensinado nos diversos cursos através de licenças educacionais. Existem outros tipos 
de licença, de cunho profissional, com valores elevados. Surge assim a ideia de explorar plataformas 
alternativas, gratuitas, que forneçam similares padrões técnicos. Em particular, na análise de substâncias 
ambientais começa a ser usado o Rstudio. O software R é muito utilizado na análise estatística, porém, 
para a finalidade desde projeto, seria necessário importar previamente os dados a partir de uma planilha 
criada para o Excel (ou um formato TXT). Além disto, o RStudio não é compatível com o MatLab®, sendo 
necessário reescrever todos os códigos criados previamente. Por outro lado, o Octave é uma plataforma 
de programação de alto nível, na linha de comando, também destinada ao tratamento de problemas de 
computação numérica. Possui, como vantagem, para a atual pesquisa, que os códigos criados 
previamente para o MatLab®, podem ser portados para o Octave com poucas alterações. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente foram pesquisados os recursos estatísticos comumente empregados na análise de 
substancias gasosas. Seguidamente, foi estudado o Software R, explorando seus recursos para a 
finalidade proposta. E, na sequência, foi analisado o Octave®. Na terceira, e atual etapa, estão sendo 
analisadas as amostras coletadas em um ambiente real, processadas por um NE (GARCIA, 2016), mas 
usando o Octave®, Figura 1. Posteriormente, na etapa final da pesquisa, serão comparados os resultados 
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alcançados com os obtidos a partir do processamento do NE usando o Matlab®. Na Figura 1 apresentam-
se os sinais de resposta Rs, obtidos por um NE, correspondente a seis sensores químicos MOS 
submetidos a uma amostra odorante. R0 representa o sinal de saída para o gás de referência (geralmente 
ar filtrado), conhecido como linha base. No momento de expor os sensores à amostra odorante, a 
amplitude do sinal de saída Rsnm(t) começa a aumentar até alcançar o valor de saturação ou estado 
estacionário ΔR. Finalmente, ao passar novamente o gás de referência pelo sensor, a resposta retorna ao 
valor de linha base. A forma da resposta Rsnm(t) de cada sensor (ilustradas pelas curvas coloridas) 
depende da interação entre as moléculas da substância odorante com o sensor. As diferencias nos 
perfiles de Rs depende da sensibilidade de cada sensor à amostra gasosa em análise. Assim, utilizando-
se o conjunto de respostas obtidas pelo arranjo de sensores, para diferentes substâncias, pode-se obter 
um padrão que identifique um odor particular. (GARCIA, 2016). 

 
CONCLUSÕES 

Até o momento, foi realizada a etapa de coleta de amostras gasosas na superfície de lixo fresco, em um 
aterro sanitário da região, executada por um doutorando. As amostras foram processadas por um NE com 

o auxílio dos algoritmos desenvolvidos para o MatLab® em (GARCIA, 2016). E foi iniciada a 

implementação dos algoritmos na plataforma de software livre Octave®, com resultados parciais, 
ilustrados pela Figura 1. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento devendo ser finalizada até o final do 
ano. 

 
REFERÊNCIAS 

1. ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama 
dos resíduos sólidos no Brasil de 2014. Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panora-
ma2014.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2017. 

2. BELGIORNO V., NADDEO V., ZARRA T., 2012, Odour Impact Assessment Handbook. John Wiley 
and Sons, Inc., Hoboken, USA. 

3. DENTONI L, CAPELLI L, SIRONI S, REMONDINI M, DELLA TORRE M, RICCÒ I, DEMATTÈ F, 
ZANETTI S, GRANDE M.I. (2012) Electronic noses for the qualitative and quantitative determination of 
environmental odours. Chemical Engineering Transactions, 30, 211-216. 

4. GARCIA, Fernando. Avaliação de Técnicas de pré-processamento para um nariz eletrônico baseado 
em sensores MOS. Itajaí:Univali, 2016.p.1-105.2.  

5. GNUOctave. Disponível em: <https://www.gnu.org/software/Octave Acesso em 4 de Set. 2017. 
 
 

 
Figura 1. Resposta típica de sensores de gases, submetidos a uma amostra odorante, ilustrada pelo Octave®.  
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INTRODUÇÃO 

Com avanços tecnológicos nas indústrias, aperfeiçoamento de processos e equipamentos, torna--se 
contribuinte para o rendimento, gerando resultados satisfatórios com crescimento nas indústrias e cliente 
exigentes. A necessidade das indústrias em preparação de profissionais para tais atividades é 
fundamental, tanto em questões de profissionalismo, como também em equipamentos, buscando 
adequações as normas regulamentadoras, que adequam os equipamentos, procurando prevenções e 
segurança nas atividades, minimizando os riscos existentes para seus colaboradores e clientes. Há 
estatística de 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil, o que se considera inaceitável, pois a 
grande maioria é resultados de acidentes e doenças plenamente evitáveis (1). Ocorrências de acidentes 
de trabalho produz consequências negativas nas mais variadas para os três segmentos envolvidos na 
relação trabalhista: Colaborador, Companhia e Governo. Consequências negativas abrandem um efeito 
dominó no segmento trabalhista, como por exemplo: O Colaborador, pode-se dizer em um acidente de 
trabalho, ele terá o salário reduzido enquanto estiver recebendo o benefício previdenciário, perda de 
membro ou órgão funcional, sofrimento físico ou psicológico, anos em equipamentos e máquinas, gastos 
com substituição do colaborador, treinamento e etc. Cabe ao Governo, despesas com atendimentos 
médico-hospitalar, pagamentos de benefício previdenciários diversos, remédios, transportes. Mas além de 
tudo, não será a Companhia ou o Governo que sentirá a falta ou o maior prejuízo de todos mencionados, 
e sim será a família do Colaborador. A privação em preparação de acessórios e equipamentos de 
proteção das companhias, juntamente com a negligência do Colaborador, é um dos principais relatos em 
acidentes de trabalho.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste item apresenta-se um breve referencial teórico para subsídio prático do projeto. 
 

METODOS CONSTRUTIVOS E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
Um projeto de Sistema de Posicionamento Global e Sistema de Iluminação constitui-se em duas 
principais partes, onde encontra-se o sistema responsável por indicar coordenadas de localização, por 
meio de SMS, enviando-as a quem solicitar o posicionamento de onde o equipamento estiver instalado. 
Esse sistema funciona com o auxílio de um micro controlador, ATmega328. O Sistema de Iluminação terá 
duas funcionalidades, onde ilumina o ambiente no qual o operador da máquina florestal possa se deslocar 
em segurança, com um ajuste de tempo de até 30 minutos. Sua outra funcionalidade constitui um 
acionamento interrompido em determinado tempo com o intuitivo de visualizar a máquina florestal no qual 
o equipamento estiver instalado em casos de emergências. O Sistema de Iluminação, composto por um 
Chip de LED (Light Emitting Diode), e o seu controle de tempo se deve pelo microprocessador 
ATmega328. O equipamento possui sua própria energia, uma bateria CC de 12 V e 7 A. A bateria 
conectada ao Alternador da máquina florestal, para repor a sua energia, e assim mantendo sua 
funcionalidade em até casos de circuitos eletrônicos na máquina florestal. 
 
APLICAÇÕES 
A matriz de LED, utilizada no sistema de iluminação, pode possuir uma vida útil de 100.000 horas (2). 
Alguns fatores de vantagens aplicam-se em relação a isso, tanto que na manutenção reduzida e em até 
em suas instalações. Seu fator de desvantagem é sua mão de obra especializada, onde requer cuidados 
especiais para que seus benefícios sejam alcançados. A matriz de LED possui a operação de 12 V e 50 
W de potência, potência é igual a tensão elétrica multiplicado pela corrente elétrica (P=V x i), onde 
teremos o consumo da matriz de LED, que por sua vez é será de 4,16A por hora, e sua autonomia 
energética de mais de uma hora. O Sistema de Posicionamento Global funcionara com a energia 
fornecida pelo microprocessador, 5 V. 
 
SISTEMA DE CONTROLE 
O microprocessador ATmega328 opera com uma tensão de 5 V a 12 V CC. Um microprocessador possui 
portas de conexão de entrada e saída de informação. No algoritmo em que está armazenado as 
informações sobre tempo de operações e sobre a funcionalidade do Sistema de Posicionamento Global, e 
o ajuste de tempo da iluminaria. O controle automático tem desempenhado um papel fundamental no 
avanço da engenharia e da ciência. Além da extrema importância em sistema de veículos espaciais, 
sistemas robóticos e similares, o controle automático tem se tornando de grade importância e parte 
integrante dos modernos processos industriais e de produção (3).  
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MÉTODOS 
A pesquisa iniciou com a análise e levantamento teórico dos materiais a serem utilizados no projeto de 
Sistema de Posicionamento Global e Sistema de Iluminação de emergência, com ênfase na proteção 
provida pelo invólucro do equipamento elétrico contra contato nas partes vivas, contra a penetração de 
corpos sólidos estranhos e contra a penetração de água, de índice de proteção IP65 de acordo com a 
NBR 6146 (4). O sistema de iluminação de emergência respeita as normas brasileiras de acordo com o 
fluxo luminoso em seus respectivos ambientes de instalação. Desenvolvido um sistema de ajuste de 
tempo, no qual pode ser acionado facilmente. Projetado um sistema de Posicionamento Global, 
controlado pelo microprocessador ATmega328 juntamente com um algoritmo desenvolvido especialmente 
e tendo em vista gerar dados precisos resultantes do posicionamento do local aplicado, garantindo sua 
funcionalidade e enviando o posicionamento global por meio de sinal de celular GPRS. Realizados testes 
em diversas simulações de situações climáticas, provando sua durabilidade, com analise de 
comportamento em diferentes situações, e sua eficácia em relação à iluminação na máquina, no que 
consiste no auxílio do operário no momento do desembarque, evitando acidentes de trabalho. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com este projeto, busca-se o processo de locomoção de equipes de mecânica, em que muitas vezes 
quando solicitado devem fazer buscar em fazendas de 80 a 300 mil m², onde as máquinas florestais 
estiverem. A seguir, o gráfico mostra simulações feitas com o sistema de posicionamento global. O 
Sistema de Iluminação possui a potência de 50 W em casos de emergência, das equipes de manutenção 
ao local em que a máquina florestal estiver. O projeto auxilia nas manutenções mecânicas, em trocas de 
equipes de trabalho, entre outros. Com aplicações do projeto há contribuição com o operador da máquina, 
que, em momento de emergência, possui iluminação para desocupar com maior segurança evitando 
possíveis acidentes de trabalho. O projeto possui contribuições para a comunidade científica e para 
pesquisa de novos equipamentos de aplicações florestais. 
 

CONCLUSÕES 

O projeto que contribui com a redução dos custos da empresa no que se trata do descolamento da equipe 
de manutenção e de redução de tempo útil, visto que, a empresa terá o posicionamento global do 
equipamento no campo. Evitando eventuais acidentes de trabalho, com o sistema de iluminação, onde 
também irá auxiliar nas buscas da máquina florestais em eventos noturnos, quando acionada. Possuindo 
uma autonomia energética de mais de uma hora, que de acordo pelo gráfico de simulações de 
deslocamento, terá energia suficiente de fazendas de 35 km de distância, ou seja, com o deslocamento 
das equipes de aproximadamente 52 minutos. 
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Figura 1. Esquemático do Sistema de Posicionamento 
Global e do Sistema de Iluminação com a bateria CC de 
12 V. 
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INTRODUÇÃO 

A adoção e implantação de certificações ambientais por parte de empresas é uma prática que vem 
crescendo constantemente, principalmente devido às preocupações existentes com a preservação do 
meio ambiente, fruto dos impactos causados pelas atividades industriais. No ano de 2012 foram emitidos 
83 certificados ISO 14001, enquanto que no ano de 2015 esse número passou para 662 (1). A série de 
normas da ISO 14000 surgiu a partir da necessidade de desenvolver um padrão para a avaliação e 
gerenciamento dos impactos ambientais gerados por uma organização. Dessa forma, em março de 1993, 
a ISO estabeleceu o Comitê Técnico 207 para criar a série de normas internacionais para gestão 
ambiental, a ISO 14000. Posteriormente, em 1996 a norma ISO 14001 foi concebida e publicada com 
base na norma britânica BS 7750:1992, a qual estabeleceu o primeiro padrão ambiental do mundo (2). 
Dessa forma, esse trabalho, sem atendo somente à norma ISO 14001, tem por objetivo comparar as 
diferentes versões da referida norma, buscando destacar as principais alterações ocorridas e suas 
implicações nos sistemas de gestão ambiental. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A norma ISO 14001, publicada no ano de 1996 em sua primeira edição, que tem sua base apoiada e 
fundamentada no conceito Plan-Do-Check-Act, ou também denominado ciclo PDCA, sofreu sua última 
revisão no ano de 2015 (2), estando em sua terceira edição, sendo a segunda publicada em 2004 (3). 
Dessa forma, o presente trabalho consistiu em estabelecer um comparativo, através da leitura e análise 
dos 10 principais itens que compõem o escopo na norma (1 ao 10), entre a segunda e a terceira edição, 
destacando as principais modificações e suas implicações no sistema de gestão ambiental. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o item 1 Escopo, a nova norma determina que para que a organização possa portar declaração de 
conformidade é necessário que todos os requisitos da norma sejam incorporados ao sistema de gestão 
ambiental, de forma que na versão anterior não havia necessidade de aplicação total dos requisitos 
presentes na norma. Para o item 2 Referências normativas, não houve alterações. No item 3 Termos e 
Definições, houve adições e remoções de alguns termos bem como a separação dos termos em 
subtítulos conforme aplicável a cada item da norma atual. O item 4 da norma anterior foi separado em 7 
itens na nova edição, sendo que o item 4 da atual versão traz a necessidade de definir o contexto em que 
a organização está inserida, devendo-se definir também as partes interessadas e questões internas e 
externas que de alguma forma possam afetar o sistema de gestão ambiental, as quais são obrigações 
novas conforme a nova norma, permanecendo igual somente a necessidade de melhoria continua dos 
sistema de gestão ambiental e da definição do escopo do sistema. Para o item 5 Liderança, o qual 
também é novo, traz a necessidade de a alta direção demonstrar comprometimento com o sistema de 
gestão ambiental através do atendimentos dos requisitos definidos pela norma, permanecendo inalterado 
somente o subtítulo Política Ambiental, que passou de 4.2 para 5.2. O item 6 Planejamento, anteriormente 
4.3, passou a determinar a necessidade de identificar e abordar riscos e oportunidades, visando 
principalmente prevenir e reduzir efeitos indesejáveis que possam afetar a organização, permanecendo 
inalterado os demais itens. O item 7 Apoio, 4.4 na versão anterior, sofreu algumas alterações pontuais, 
principalmente concernentes à comunicação interna e externa no que se refere à coerência e 
confiabilidade das informações, bem como evidências de que a comunicação está sendo feita de forma 
adequada. Outra modificação importante trazida pela nova norma é pertinente ao controle de informações 
documentadas, sendo que os documentos e informações relacionados ao sistema de gestão ambiental 
devem estar suficientemente seguros. Para o item 8 Operação, item 4.4.6 na versão anterior, trouxe 
avanços no controle de terceiros, os quais podem gerar impactos no SGA, bem como o controle do ciclo 
de vida do produto até sua disposição final, permanecendo os demais subitens inalterados. Quanto ao 
item 9 Avaliação de Desempenho, item 4.5 e 4.6 na versão anterior, a nova verão traz a necessidade de 
promover comunicação interna e externa do desempenho ambiental da organização, bem como reter 
informação documentada como evidência das avaliações de desempenho, principalmente dos resultados 
das análises críticas por parte da alta direção. Outro avanço importante trazido pela nova norma é a 
necessidade de definir ações para que os requisitos não atendidos pela organização sejam atendidos. O 
item 10 Melhoria, o qual é novo na versão 2015, englobando o subitem 4.5.3 da versão anterior, explicitou 
a necessidade de buscar a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental, seja através da 
determinação de oportunidades de melhoria, bem como através de não-conformidades e ações corretivas.   
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CONCLUSÕES 

A nova norma trouxe um grandes avanços e esclarecimento, no entanto, trouxe também uma maior 
responsabilidade para as organizações certificadas, principalmente no que concerne ao plano para 
resposta à emergências, controle de documentos e segurança das informações, prevenção e controle dos 
impactos gerados pelo produto através da análise e controle do ciclo de vida do produto até sua 
disposição final e ações propostas para correções de desvios. As alterações trazidas pela nova norma 
apontam para uma tendência em que organizações certificadas poderão estabelecer relações comerciais 
somente com outras empresas certificadas, fato que já ocorre no sistema de certificação FSC (Forest 
Stewardship Council). 
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INTRODUÇÃO 

Percebendo a supressão avançada, acelerada e nociva sobre a vegetação nativa do Brasil, madeireiras e 
empresas de móveis, celulose e papel buscaram um novo conceito: o cultivo de espécies exóticas, com 
característica de rápido desenvolvimento, para se tornarem uma matéria-prima abundante e atender às 
necessidades de produção em larga escala, visando uma maior rentabilidade econômica (1). Atualmente 
o país é um dos maiores produtores de florestas plantadas, principalmente dos gêneros Pinus e 
Eucalyptus. As vantagens principais dessas florestas plantadas estão ligadas diretamente ao sequestro 
de carbono da atmosfera e a uma menor pressão sobre a vegetação nativa, ou seja, as árvores nativas 
são preservadas e as espécies exóticas são usadas para os mais variados fins comerciais (2). Porém, o 
cultivo dessas espécies exóticas, segundo (3) et al., acaba por ocasionar algumas consequências ao meio 
ambiente, principalmente no que se refere ao consumo excessivo de água e à não produção de frutos. 
Desse modo, o objetivo desse trabalho foi o de determinar a área do município de Concórdia/SC coberta 
por reflorestamento, através do emprego de ferramentas específicas de Geoprocessamento. Outro 
objetivo com a realização do trabalho foi o de mostrar a funcionalidade dos Softwares disponíveis, 
evidenciando a possibilidade de obtenção de um volume elevado de informações de maneira rápida e de 
qualidade, fazendo-se uso do Sensoriamento Remoto, uma técnica de se obter informações sobre um 
determinado objeto, área ou fenômeno através de dados coletados por um equipamento, que não entra 
em contato direto com o objeto, área ou fenômeno estudado (4). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Para a determinação da área atual de floresta plantada com Pinus e Eucalyptus na cidade de Concórdia, 
foi necessário realizar o download de uma imagem de satélite LANDSAT 7, obtida gratuitamente do site 
do United States Geological Survey (Serviço Geológico dos Estados Unidos), através do endereço 
http://earthexplorer.usgs.gov/. Com o Software ENVI 5.0 foi aplicada uma composição colorida, com o 
propósito de melhorar a discriminação entre os objetos contidos na imagem. Com o ENVI 5.0 também foi 
realizado o recorte da área retangular que envolve a cidade de Concórdia, para facilitar o processamento 
digital da imagem. Além disso, com esse mesmo Software, foi realizada a classificação supervisionada, 
evidenciando quais os usos do solo presentes na imagem. Para o recorte da imagem classificada 
exatamente no perímetro do município de Concórdia, utilizou-se o Software QGIS 2.14.11, através da 
adição de uma camada máscara (shapefile). Já para a segmentação/vetorização da imagem, ou seja, a 
divisão da imagem em polígonos, para possibilitar posteriormente o cálculo da área de floresta plantada, 
foi utilizado o Software ArcGIS 10.2.1. Por fim, ainda utilizando o Software ArcGIS 10.2.1, determinou-se a 
área, em hectares, referentes à presença de floresta plantada no município de Concórdia. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o download da imagem e de seu processamento digital no Software ENVI 5.0, foram definidos três 
usos do solo no município de Concórdia: água, vegetação nativa e reflorestamento com Pinus e 
Eucalyptus. Foi criada ainda outra classe de solo, denominada de "outros usos", que continha os 
elementos de menor relevância para o atendimento do objetivo deste trabalho. Essa classe englobou 
áreas edificadas, plantações e solo exposto. Com o auxílio do Software QGIS 2.14.11, foi possível 
recortar a imagem classificada anteriormente exatamente no perímetro do município (Figura 1). A etapa 
realizada nesse Software foi essencial, visto que foi possível, na sequência, calcular a área de floresta 
plantada somente no município concordiense, anulando possíveis interferências com áreas de floresta 
plantada em municípios vizinhos. Então, para finalizar o trabalho, com o auxílio do Software ArcGIS 
10.2.1, foram criados polígonos para cada uma das classes de uso do solo classificadas anteriormente no 
Software ENVI 5.0 (Figura 2). A poligonização, ou seja, formação de áreas fechadas, no Software ArcGIS 
10.2.1, foi de extrema importância, de modo que pôde ser calculada, finalmente, a área de floresta 
plantada no município de Concórdia. Desse modo, o Software ArcGIS 10.2.1, através da junção de 
polígonos com características idênticas, neste caso, através da união dos polígonos referentes às áreas 
de floresta plantada, forneceu como produto final, uma área de 4.550 hectares de plantio com Pinus e 
Eucalyptus, plantio este distribuído em 9.556 pontos do município. Essa área de floresta plantada 
corresponde a cerca de 5,70% do território do município de Concórdia. 
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CONCLUSÕES 
De maneira geral, os plantios com objetivos comerciais de árvores dos gêneros Eucalyptus e Pinus têm 
suas vantagens, pois ajudam a reduzir a pressão pela utilização das florestas nativas como fonte de 
matéria-prima, contribuindo em muito para a proteção dessa vegetação tão importante. Desse modo, 
quanto maior for a disponibilidade de madeira plantada, menor será o avanço sobre a vegetação nativa. 
No município de Concórdia, portanto, a floresta nativa está relativamente protegida de grandes 
supressões, pois cerca de 5,70% de seu território está ocupado por florestas plantadas, sendo geralmente 
estas as fontes de matéria-prima para as indústrias locais. Com relação às ferramentas de 
Geoprocessamento utilizadas, ficou comprovada a sua perfeita funcionalidade ao calcular a área de 
floresta plantada no município de Concórdia, mostrando que em um mundo moderno e tecnológico como 
o que estamos vivenciando, o domínio dessas tecnologias permite ao profissional de uma área afim, obter 
um grande número de informações de maneira rápida e confiável. Trabalhos que demorariam dias ou 
meses podem ser concluídos em algumas horas, sem mesmo estar em contato direto com o local de 
estudo. O Sensoriamento Remoto, juntamente com os diversos Softwares de processamento digital 
existentes atualmente, propiciaram uma revolução na maneira de coleta e análise de informações, 
permitindo realizar trabalhos de boa qualidade técnica e, principalmente, reduzindo os custos com 
deslocamentos e tempo de trabalho. 
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Figura 1. Classificação do uso do solo do município de Concórdia. 

 
 
 

 
Figura 2. Polígonos criados para cada classe de uso do solo. 
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INTRODUÇÃO 

O solo é um sistema complexo que envolve reações químicas, características físicas e bióticas (meso, 
macro e microfauna), e devido a isso acumula diversas funções. O mesmo pode servir de base quanto a 
questão estrutural de fundações, funciona como filtro natural, de água, de poluentes e outras espécies 
químicas, é habitat de organismos vivos, é fundamental para produção de alimentos, além de atuar na 
ciclagem de nutrientes, estando intimamente ligado a seus ciclos (COELHO et al., 2017). Dentre os 
nutrientes que são ciclados pelo solo, pode-se citar, o nitrogênio (N), sendo que o mesmo é o nutriente 
mais exigido pelas plantas, porém não possui reservas no solo por ter uma dinâmica complexa que não 
deixa efeitos residuais após adubações. Logo, as formas de disponibilização são variadas, e para que 
este nutriente seja de fato disponibilizado deve ocorrer a interferência de bactérias fixadoras de N, que 
vivem no solo (RAIJ, 1991). O processo que trata da circulação de nitrogênio entre atmosfera-solo-planta 
é denominado ciclo do nitrogênio, onde o solo e seus componentes mediadores, são responsáveis por 
assimilar o nitrogênio da atmosfera e convertê-lo numa forma que pode ser usada pelas células vivas, 
como plantas (LIMA et al., 2007). Com isso, esta revisão tem como objetivo principal demostrar através de 
pesquisas bibliográficas, a importância do solo como mediador no ciclo do nitrogênio. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de consultas em periódico, trabalhos e livros relacionados ao 
tema. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

CICLO DO NITROGÊNIO: DINÂMICAS DO NITROGÊNIO NO SOLO E PROCESSOS ENVOLVIDOS 

 
Troeh & Thompson (2007) citam que o nitrogênio se modifica entre suas várias formas enquanto move-se 
entre solo-organismos vivos-solo, logo o ciclo do nitrogênio é considerado um ciclo aberto, pois esses 
nutrientes podem entrar ou deixar o circuito em diferentes formas moleculares. De acordo com Brady 
(1979) ao longo do tempo ocorrem consideráveis adições e liberações de nitrogênio, acompanhadas de 
transformações complexas. As formas de disponibilização de nitrogênio para as plantas são conhecidas 
como mineralização. Este processo se baseia na decomposição de materiais orgânicos por 
microrganismos, que usam este como fonte de energia, deixando o excesso disponível no solo na forma 
inorgânica. A conversão da forma inorgânica para a forma orgânica ocorre, caracterizando o processo de 
imobilização, deixando novamente o nutriente indisponível, é importante salientar que processos de 
imobilização e mineralização ocorrem de forma simultânea no solo (LOPES, 1998). Lopes (1998) cita 
ainda que a velocidade das reações entre orgânico e inorgânico, tem relação com a decomposição, que 
depende da relação Carbono: Nitrogênio (C:N), onde compostos com baixa relação C:N favorecem a 
mineralização, e compostos com alta relação favorecem a imobilização. Além disso, algumas 
características próprias do solo influenciam diretamente sobre a nitrificação, ou desnitrificação, pH baixos, 
por exemplo, possuem também baixas taxas de desnitrificação, umidade, sendo que solos secos tendem 
inativar/inibir as atividades microbiológicas, pois esta condição interfere sobre a atividade da urease e a 
volatilização da amônia; a temperatura influência na velocidade de reações dos processos, temperaturas 
ótimas acima do grau de congelamento até 30º propiciam a nitrificação, bem como os processos aerados 
(LOPES, 1998; MOTA, 2015). Baseados nestes, outros processos podem ocorrer, para que o nitrogênio 
atinja o solo o mesmo deve passar por processos de fixação, o qual envolve a ação de microrganismos, 
grupos de bactérias nitrificantes, como as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em associação com 
várias raízes de plantas leguminosas, sendo esta uma associação simbiótica com situações benéficas 
para ambas (LIMA, 2006). Posteriormente as mesmas retiram o nitrogênio atmosférico na forma de N2 e o 
incorporam em suas moléculas orgânicas, sendo esta etapa chamada de fixação biológica ou biofixação 
(ECYCLE, 2017). As bactérias fixam o N2 liberando NH3, pois em contato com solo, água e hidrogênio 
geram nitrato, ocorrendo a amonificação. De acordo com Brady (1979) a fixação de amônio no solo pode-
se dar também por minerais argilosos, como vermiculitas e/ou aqueles com estrutura 2:1. A forma como 
ocorre a fixação pode estar relacionada também à fonte de N, no caso do uso de fertilizantes comerciais, 
é dita como fixação industrial (compostos estão em formas previamente disponíveis), além destas, há 
também a fixação física/atmosférica, que é realizada por raios, relâmpagos e faíscas elétricas, através 
dos quais o nitrogênio é oxidado e carregado para o solo através das chuvas, método este natural, mas 
que não é eficiente o suficiente para suprir a demanda (ECYCLE, 2017). De acordo com Galo & Basso 
(2013), parte do nitrogênio que é encontrado no solo é originado de matéria orgânica morta e/ou 
compostos nitrogenados complexos, como proteínas, aminoácidos, ácidos nucléicos e nucleótides, 
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materiais estes que são rapidamente decompostos por microorganismos que o consomem, liberando o 
excesso na forma de NH4 + , nitrato, sendo esta uma das formas mais consumidas pelas plantas, 
caracterizando um processo de amonificação. O nitrato, todavia, pode ser perdido por lixiviação dos solos, 
ou desnitrificação, quando existe excesso de matéria orgânica, sendo reduzidos a N2 (forma elementar) 
ou NO2 (óxido nitroso/nitrito) (LOPES, 1998). Contudo o nitrito é oxidado por bactérias Nitrobacter, 
formando outra forma de nitrato NO3, já o nitrato é a forma que é movida dos solos para as raízes e 
consequentemente interior das células das plantas (GALO & BASSO, 2013). No processo de 
amonificação, as bactérias envolvidas são determinantes para destinação do íon amônio, as bactérias 
desnitrificantes transformam o NH4 + em N2, fazendo com que o mesmo retorne como gás para a 
atmosfera, ou pode ser utilizado por bactérias (Nitrosomonas e Nitrosococos) quimiossintetizantes, que ao 
oxidarem o NH4 + , liberam energia e produzem compostos orgânicos a partir de CO2 e H2O (LIMA, 
2006). Segundo Martins et al. (2003) óxidos como o nitroso e outros compostos podem ser emitidos 
durante o ciclo do nitrogênio, como óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio/nitrito (NO2), ácido nítrico 
(HNO3) e amônia (NH3), sendo quimicamente reativos e classificados como fatores potencias nos 
problemas ambientais, pois estão relacionados à formação e precipitação ácida (chuva ácida), poluição 
atmosférica (smog fotoquímico), aerossóis atmosféricos e a depleção da camada de ozônio. Porém, o N 
que pode ser liberado na forma de amônia NH3 + só ocorre na presença de compostos com alta 
concentração de nitrogênio.  
 

CONCLUSÕES 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para as plantas, sendo o solo parte fundamental deste 
ciclo, pois funciona como mediador e acondiciona a maior parte do sistema de fixação e modificação nas 
formas de N. Além disso, as características do solo são capazes de influenciar diretamente nas taxas 
necessárias de N, nos processos de perdas e retenção do nutriente, assim sendo o manejo adequado 
deste traz benefícios, como maior produtividade sem gerar problemas ambientais e esgotamento do 
recursos, além de poder estar associado até mesmo à impactos à saúde humana. 
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INTRODUÇÃO 

Salmonelas aviárias podem ser divididas em dois principais tipos (tíficas e paratíficas), com base na 
biologia da infecção. A maioria dos sorovares de S. enterica é capaz de infectar as aves, geralmente 

colonizando o trato gastrointestinal inferior (5). Nem todos os sorovares vão desencadear o mesmo 
processo de resposta na ave infectada. Existem diferenças quanto aos mecanismos dos sorovares que 
são mais ou menos adaptados ao hospedeiro (1-3,5). Salmonella spp. infecta as células que revestem a 
camada epitelial do intestino delgado e grosso, como as células M, enterócitos, células caliciformes e 
podem atravessar esta barreira através de diferentes mecanismos para invadir a própria lâmina. Depois 
de atingir a lâmina própria da mucosa intestinal, a Salmonella spp. invade e persiste no interior dos 
macrófagos, assim podendo se disseminar para afetar muitos órgãos (4). Embora a persistência 
bacteriana seja uma fase chave do ciclo de vida de um patógeno e represente uma oportunidade para o 
controle da doença, muito pouco se sabe sobre como o patógeno sobrevive por longos períodos no 
hospedeiro. Para estudar os mecanismos desconhecidos utilizados pela Salmonella spp. para persistir 
nas aves e rastrear a sua rota no hospedeiro, é um grande desafio obter marcação de forma confiável em 
secções histológicas de diferentes órgãos e tecidos. O objetivo desse trabalho foi comparar a marcação 
de Salmonella spp. em tecidos com parafina de aves infectadascom S. Heidelberg e S. Typhimurium com 

o isolamento microbiológico. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Foram utilizados três grupos de aves de postura, SPF (SpecificPathogenFree). As aves foram alojadas 

em isoladores de pressão positiva. Os grupos foram classificados em grupo controle não desafiado (CN), 
grupo infectado com S. Heidelberg(SH), e o terceiro grupo infectado com S. Typhimurium(ST). Com 26 
semanas de idade, os grupos SH e ST foram inoculados por via oral e sete dias pós-infecção (dpi) as 
aves foram abatidas por desarticulação cervical, necropsiadas e colhidos fígado, baço, duodeno e ceco 
para análises laboratoriais. Os tecidos para teste bacteriológico foram submetidos à metodologia 
convencional de pré-enriquecimento, enriquecimento e isolamento de Salmonella. Foram consideradas 
positivas colônias incolores com um ponto preto central no ágar XLT4 (Xilose Lisina Tergitol 4) e no ágar 
VB (Verde Brilhante) considerou-se coloração rosada e com halo avermelhado. Foi selecionada uma 
colônia por placa que possuía as particularidades compatíveis com o patógeno e foi semeada em TSA 
(Ágar tríptico de soja) para a realização das provas bioquímicas e após, identificação antigênica pela 
técnica de aglutinação rápida em lâmina. Os tecidos utilizados para reações de imuno-histoquímica foram 
fixados em formalina a 4% e emblocados em parafina. Secções foram montadas em lâminas pré-tratadas 
com silane. Após exposição antigênica e bloqueio de peroxidase endógena, foi realizada incubação com 
anticorpo primário polivalente (Probac) a 37ºC por 2 h, na diluição de 1:2000. A incubação com anticorpo 
secundário foi feita com EnVision-Dual link (DAKO), seguindo as especificações do fabricante. A 
revelação foi feita com a diaminobenzidina. As avaliações de cada ave foram realizadas com microscopia 
óptica sob o aumento de 200X. Tais análises consistiram na quantificação de células positivas em dez 
campos distintos.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises bacteriológicas das aves do grupo CN foram negativas para Salmonella spp. no baço, fígado, 
duodeno e ceco, entretanto observamos algumas células positivas na imuno-histoquímica (Tabela 1) no 
baço e no fígado de todas as aves do grupo CN, indicando contaminação nessas aves. As aves dos 
grupos infectados, tanto grupo SH e o grupo ST, apresentaram positividade nas análises bacteriológicas e 
imuno-histoquímicas em vários tecidos; sendo que o ceco foi o tecido que apresentou positividade em 
ambas análises para todos as aves dos dois grupos infectados. Na comparação da imuno-histoquímica 
com a bacteriologia (Tabela 1) das amostras, nota-se que o grupo SH apresentou diferenças em relação 
aos órgãos duodeno, de dois animais e baço, de um animal, onde na bacteriologia mostraram-se 
negativos e na imuno-histoquímica positivos. Os órgãos fígado e ceco apresentaram semelhança nos 
testes. Em relação ao grupo ST em alguns tecidos a análise bacteriológica foi negativa e a imuno-
histoquímica foi positiva. As células que apresentam essa positividade, na grande maioria das vezes, são 
macrófagos. Essas células são capazes de fagocitar a Salmonella e prevenir sua multiplicação por meio 
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de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio; bem como essa presença no interior dos macrófagos pode 
caracterizarum estado de portador assintomático (Figura 1). Uma característica da salmonelose aviária é 
a infecção persistente ou estado de portador. O transporte intestinal pode ocorrer por vários meses após a 
infecção com determinados sorovares, tais como S.Typhimurium e S.Enteritidis, enquanto sorovares 
hospedeiro-específico aviário, como S. Pullorum, podem persistir em números baixos no interior dos 
macrófagos no fígado e baço por toda vida do animal. Esta persistência é em face de uma resposta imune 
substancial exigindo a evasão ou a modulação da resposta pela bactéria (6). 
 

CONCLUSÕES 

Ambos os protocolos avaliados produziram resultados complementares; isto é, os resultados positivos 
observados nas análises bacteriológicas também foram obtidos nas análises de imuno-histoquímica. No 
entanto, alguns tecidos que foram negativos nas análises bacteriológicas apresentaram uma discreta 
positividade nas análises de imuno-histoquímica. Sendo que as células que apresentavam essa 
positividade eram macrófagos. Portanto, na comparação da análise bacteriológica com a imuno-
histoquímica, notou-se uma sensibilidade maior na imuno-histoquímica, indicando que esta análise 
representa uma abordagem adequada e refinada para essa avaliação. Assim, foi possível detectar o 
patógeno em pequena quantidade, mas relevante para o estudo.  
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Figura 1. Imagens representativas da marcação para Salmonella spp.em baço, fígado, ceco e duodeno de aves dos 
grupos controle negativo (a, d, g, i), grupo Heidelberg (b, e, h, j) e grupo Thyphimurium (c, f, i, k) com 7d.p.i ( n =5 por 
grupo). Aumento original, X200. 
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Tabela 1. Comparação entre análises bacteriológica e imuno-histoquímica nos tecidos das aves controle e 
contaminadas com salmonelas. 

 
BAC: análise bacteriológica 
IMH: imuno-histoquímica 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a produção leiteira constitui-se em uma importante atividade que permite um aporte financeiro 
regular aos pequenos produtores (1). A água usada durante a ordenha, para a higienização dos tetos, 
utensílios e equipamentos pode interferir significativamente na qualidade do leite produzido, logo a água 
utilizada no processo deve ser de qualidade, seguindo as normas da Portaria n° 518 (2). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o período de março de 2015 a maio de 2015, no município de Concórdia, coletou-se um total de 
30 amostras de água, selecionadas aleatoriamente em 30 propriedades leiteiras. As propriedades são 
caracterizadas pela mão- de- obra familiar e produção diária média de leite de 133 litros, variando de 30 a 
350 litros. Foi realizada a coleta da água utilizada para a higienização do úbere dos animais, 
equipamentos e utensílios da ordenha, com o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica da água. 
Após avaliou-se os efeitos da qualidade microbiológica e física da mesma sobre os valores de contagem 
bacteriana total, gordura, lactose, proteína e contagem de células somáticas do leite destas propriedades. 
Os resultados foram interpretados por meio de análise multivariada, através dos coeficientes de 
correlações parciais amostral. Utilizou-se o software SAS (2000) para auxílio da análise estatística e 
estatística descritiva. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A principal atividade desenvolvida em 53,4% das propriedades foi a produção de leite, conciliada com 
outras atividades, conforme a figura 1. Quanto à origem, 36,6% das amostras são oriundas de fonte, 
53,4% de poço artesiano e 10% de riacho, conforme a Figura 2. Quanto à água utilizada no processo da 
ordenha, em 53,4% das propriedades esteve fora dos padrões determinados pela portaria n° 518/2004 do 
Ministério da Saúde para coliformes totais e termotolerantes. O parâmetro de contagem de células 
somáticas (CCS) não esteve de acordo com a instrução normativa (IN) 62/2011 em 43,3% das 
propriedades e contagem bacteriana total (CBT) em 36,6%. 
 

CONCLUSÕES 

A qualidade microbiológica da água utilizada para o manejo de ordenha da maioria das propriedades não 
condizem com os padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação, embora não tenha sido 
verificada correlação com a qualidade do leite. Sendo assim, altos valores de CCS e CBT ocorreram por 
falhas durante o processo de ordenha e na verificação de mastite subclínica no rebanho, assim como no 
ambiente em que os animais ficam alojados. 
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Figura 1. Atividades desenvolvidas nas propriedades, selecionadas aleatoriamente, no município de Concórdia, SC. 
 

 
 

Figura 2. Origem da água utilizada no manejo da ordenha nas propriedades em estudo, município de Concórdia, SC. 
 

 
Figura 3: Destino dos dejetos produzidos na atividade leiteira, no município de Concórdia, SC. 

 
 
 

  
Figura 4. Padrão de potabilidade, segundo PORT. 518/04, quanto a origem da água em atender os padrões de 

potabilidade, nas propriedades no município de Concórdia, SC. 
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Palavra-chave: levedura encapsulada, cerveja tipo Pilsen, comportamento do processo fermentativo.  

 
INTRODUÇÃO 

Durante os últimos anos, a indústria alimentar tem revelado um rápido progresso tecnológico e científico e 
isto se deve, em parte, à necessidade de dar uma resposta à constante ao desafio imposto pela 
globalização. Uma das grandes tendências em que a indústria tem apostado é no mercado e 
desenvolvimento de bebidas, que mesmo com o aumento de oferta, as vendas globais têm crescido de 5 
a 9% anualmente, como ocorre com o mercado cervejeiro (1). A produção e o consumo de bebidas 
alcoólicas é uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelo homem, paralelamente aos processos 
de fermentação de cereais e ao longo dos anos, o estudo da aplicação de leveduras tem evoluído muito 
(2). Em função de fatores que afetam o desempenho das leveduras, uma das alternativas encontradas é a 
imobilização das células, de maneira que seja preservada a atividade catalítica desejada, para aplicação 
tanto em escala laboratorial, quanto industrial (4). As técnicas de imobilização aplicam-se tanto a células 
como a microrganismos e enzimas. A imobilização é um termo genérico empregado para descrever a 
retenção de uma biomolécula em um suporte (3). Suas principais vantagens são facilitar a separação do 
produto e permitir a recuperação do agente biológico. Com base nestas informações, o presente estudo 
investigou as potencialidades da utilização de leveduras encapsuladas na elaboração de cerveja, 
buscando possibilitar a redução de custos do processo, bem como, melhorias do mesmo. Além de 
comparar o desempenho frente a utilização de leveduras em sua forma livre. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração da cerveja, utilizou-se malte Pilsen Argentino e malte Pilsen Alemão, em porcentagem 
de 50%. O processo de encapsulação foi realizado para leveduras secas e líquidas: FERMNTIS US-05, 
seca e TeckBrew 07 English Ale, líquida. Os lúpulos utilizados foram Nugget para amargor e Hallertau 
Tradition com característica aromática, ambos em forma de pellet. Para a encapsulação, foi utilizado 
Alginato de sódio e solução de cloreto de cálcio 2%. Foi realizada a moagem, em moinho elétrico com 
capacidade para 25 kg/h de malte. O preparo do mosto foi realizado em uma micro cervejaria com 
capacidade para 50L (®Jhonas Bier). Procedeu-se a mosturação controlando-se a rampa de tempo e 
temperatura, seguida da clarificação e fervura durante 50 minutos. Circulou-se o mosto quente na tina de 
fervura por 10 minutos, tendo a formação do “trub” através do whirlpool. Em seguida resfriou-se o mosto 
em chiller, atingindo temperatura de 20°C. O mosto foi transferido para fermentadores de 5,0 L, aos quais 
fez-se a adição das leveduras de acordo com cada tratamento. A fermentação transcorreu por nove (9) 
dias, após o processo a cerveja foi transferida para embalagens higienizadas e levada para maturar 
durante 20 dias à temperatura de 0°C. As análises foram realizadas em triplicata, com o 
acompanhamento de parâmetros físico-químicos: densidade, pH, açúcares totais e teor alcóolico (IAL, 
2008); e microbiológicos: contagem de bolores e leveduras (BRASIL, 2003). Os tratamentos utilizados 
consistiram no estudo da natureza das leveduras utilizadas no processo: líquidas e secas, no processo de 
imobilização: livres e encapsuladas, sendo então denominados: levedura seca ativa (LSA), levedura seca 
ativa encapsulada (LSAE), levedura líquida (LL) e levedura líquida encapsulada (LLE) (Figura 1). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a mosturação ocorrem modificações na composição do amido presente no grão moído, o qual é 
convertido em açúcares fermentescíveis e não-fermentescíveis, através de enzimas. Para esse estudo, 
deram-se as seguintes condições de tempo e temperatura (Figura 2). As enzimas atuantes durante cada 
rampa são: hemicelulases e celulases, exopeptidases, endopeptidases, dextrinases, β-amilases e α-
amilases, respectivamente. A última rampa (78ºC/5 minutos) foi necessária para a inativação enzimática. 
Terminada a mostura, transcorreu-se a clarificação do mosto. 
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O mosto permaneceu em fervura por 50 minutos, possibilitando a coagulação das proteínas, a 
caramelização de alguns açúcares, sua esterilização e a volatilização de substâncias indesejáveis. A 
fermentação ocorreu em temperatura ambiente e variou de 16 à 23°C. A carbonatação foi realizada 
através do Primming, possibilitando a formação de espuma, sendo em seguida, a cerveja envasada. 

Durante o processo de encapsulação das leveduras, observou-se uniformidade das esferas, 
apresentando-se regulares e uniformes. Referente à integridade observou-se estabilidade durante o 
processo fermentativo, sem alteração na rigidez do suporte, tornando o meio mais límpido (Figura 3). Ao 
avaliar a densidade houveram diferenças significativas ((p<0,05) entre os tratamentos e durante o período 
de fermentação (Tabela 1). Foi possível observar que para o tratamento com levedura seca ativa 
encapsulada, a fermentação poderia ter sido encerrada aos 5 (cinco) dias de processo. A redução dos 
valores de pH pode ser observada na Figura 4. O pH final entre os tratamentos variou entre 4,41 e 4,71. 
Foi realizado o teste de Anova em nível de significância de 5%, as variações entre os tratamentos não 
foram significativas (p>0,05). Dessa forma, a utilização das leveduras livres ou encapsuladas não 
influenciaram os valores de pH durante o processo fermentativo. É possível observar a diminuição dos 
açúcares presentes na fermentação, expresso em °Plato, ao longo do tempo em todos os tratamentos 
com LSA. Os resultados foram confirmados pelo teste de Anova em nível de 5% de significância, com 
diferença significativa entre os tratamentos. Para o teor alcoólico, a análise de variância revelou 
diferenças significativas entre os tratamentos (p<0,05), tendo um resultado superior aquele observado 
para a LSA, já que converteu maior quantidade de substrato em produto (Figura 5). Na Figura 6, é 
possível observar que a LSA apresentou alta eficiência, convertendo o substrato em produto em 5 dias de 
fermentação. A partir disso, ocorreu um decréscimo do crescimento microbiano, tanto na forma livre como 
na encapsulada. A evolução das fases do crescimento microbiano são observadas em todos os 
tratamentos, sendo que tratamentos com leveduras encapsuladas apresentaram maior crescimento nas 
primeiras 48 horas. Com relação ao rendimento, eficiência e produtividade dos processos, mais uma vez 
confirma-se que o uso de levedura seca ativa apresentou resultados superiores à utilização de levedura 
líquida, sendo ainda melhores os resultados quando encapsulada (LSAE) (Tabela 2). 
 

CONCLUSÃO 

O uso de leveduras encapsuladas na elaboração de cerveja é uma proposta de grande relevância, 
constituindo uma técnica útil e promissora para aumentar a produção de alimentos e bebidas em geral, 
podendo ser utilizada como uma ferramenta para aumentar também a eficiência de processos 
biotecnológicos e, consequentemente, reduzir custos de produção, através do reaproveitamento da 
levedura e diminuição das etapas de clarificação e filtração da cerveja.  
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Figura 1. Fluxograma de elaboração de cerveja. 

 

 
Figura 2. Rampa de tempo e temperatura utilizada na 
mosturação. 
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Figura 3. Esferas de levedura desidratada (a) e líquida (b) 

encapsuladas após o processo de encapsulação. 
 

 

 
Figura 4. Análise da variação do pH entre os 
tratamentos durante a fermentação alcoólica. 

 

 
Figura 5. Análise da variação do teor alcoólico entre os 

tratamentos durante a fermentação alcoólica. 

 
Figura 6. Curvas de crescimento microbiano durante a 

fermentação alcoólica. 

 

 
 

          
 
Tabela 1. Determinação de densidade durante a fermentação alcoólica para os diferentes tratamentos. 

 

 
       
     
Tabela 2. Comparações de rendimento, eficiência e produtividade dos processos fermentativos entre os tratamentos. 
Tratamento Rendimento (%) Eficiência (%) Produtividade (g/L/h) 

LL 47,6 93,2 0,173 

LLE 48,5 94,9 0,142 

LSA 48,7 95,3 0,190 

LSAE 49,0 95,9 0,197 
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INTRODUÇÃO 

Suínos transgênicos são desenvolvidos várias finalidades. Devido a sua semelhança fisiológica e 
anatômica com a espécie humana, são utilizados na pesquisa biomédica, como biorreatores, modelos 
para estudos de doenças e como doadores de tecidos para xenotransplante (1, 2, 3). A transgenia 
também pode ser grande valiosa ferramenta para o melhoramento genético, pois pode-se alterar uma 
característica genética especifica de forma dirigida (4). Para a geração de animais transgênicos é crucial a 
transfecção, ou seja, a inserção de DNA exógeno (eDNA) necessária em uma célula ou gameta, para a 
partir daí, gerar o animal transgênico. As metodologias de transfecção celular com a finalidade de gerar 
animais transgênicos são várias, porém a maioria delas são caras, pouco eficientes ou ambas. A 
polifecção é um método de transfecção celular que usa polímeros catiônicos como veiculadores de eDNA. 
Estes polímeros e o eDNA se unem formando um complexo denominado poliplexo. Este poliplexo 
interage eletricamente com a membrana celular, facilitando a entrada do eDNA na célula (6). A 
polietilenoimina, ou PEI, é um polímero catiônico utilizado na transfecção de diversos tipos celulares, 
porém, ainda não existem relatos do uso da PEI para a polifecção de espermatozoides suínos. Para que 
níveis satisfatórios de transfecção sejam alcançados, deve-se estabelecer qual a concentração de PEI é a 
mais adequada, além de qual o tempo de incubação necessário para este polímero ultrapassar a 
membrana citoplasmática do espermatozoide. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizados dois experimentos. Inicialmente testou-se quatro diferentes concentrações, sendo 0,5 
(C1), 1 (C2), 2 (C3) ou 4 (C4) mg/ml de PEI, marcada com a sonda FITC, incubando-se durante 10 
minutos (0H), 2 (2H) e 4 (4H) horas. A conjugação da PEI ao FITC foi realizada semelhante ao descrito 
por Saito e Saitoh (2012) (8). Para as transfecções, utilizaram-se doses inseminantes de 10 machos de 
linhagens comerciais, as quais foram diluídas em BTS para obtenção de amostras com 200μl e 
2x10

6
spzt/ml e compuseram os grupos experimentais, que foram transfectados conforme seu respectivo 

grupo. Após, analisou-se as amostras por citometria de fluxo (BD Accuri™C6), para mensuração da taxa 
de incorporação de PEI/FITC. Os dados gerados foram analisados estatisticamente e selecionados os 
dois melhores grupos para os melhores grupos para o segundo experimento. Caso não haja diferença 
estatística, serão escolhidos, por economia e facilidade de trabalho, os grupos com menor concentração 
ou menor tempo de incubação. Neste, foi analisada a viabilidade espermática dos dois grupos que tiveram 
a maior incorporação da PEI/FITC. Para isso, utilizaram-se doses inseminantes de 10 machos de 
linhagens comerciais, as quais foram diluídas em BTS para obtenção de amostras com 200μl e 
2x10

6
spzt/ml, as quais foram transfectadas utilizando PEI, em concentração e por tempo conforme 

definido anteriormente. Após as transfecções, em cada amostra foi empregou-se as sondas FITC, PI, 
laranja de acridina e JC1, as quais, avaliam, respectivamente, a integridade de acrossoma (IA), de 
membrana (IM), de cromatina (IC) e potencial mitocondrial (PM). Os resultados destas avaliações são 
expressas em txas de lesão de acrossoma (LA), lesão de membrana citoplasmática (LMC), fragmentação 
de DNA (FDNA) e baixo potencial de membrana mitocondrial (bPMM) Então, analisou-se as amostras por 
citometria de fluxo (BD Accuri™C6), para mensuração das taxas de marcação por cada uma das sondas.  
Os dados gerados foram submetidos analisados estatisticamente, utilizando-se o PROC MIXED (SAS, 
versão 9.2 para Windows), com comparações utilizando o Teste Tukey, análise de interação entre as 
variáveis e nível de significância de 5% (p<0,05). Considerou-se como melhor protocolo para a 
transfecção de espermatozoides suínos, o grupo que apresentou a maior incorporação de PEI/FITC e 
ainda, obteve a melhor taxa de viabilidade espermática.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao primeiro experimento não houve interação entre a concentração e o tempo de incubação da 
PEI/FITC (p= 0.7317). Quanto a concentração, não houve diferença entre os grupos. O grupo C1 teve 
uma taxa de incorporação de 93.05±0.37%, não diferindo do grupo C2 (93.83±0.37%) (p=0,4491), do 
grupo C3 (94.40±0.36%) (p=0.0515) e do grupo C4 (94.39±0,9%) (p=0.0682). O grupo C2 também não 
diferiu do grupo C3 (p=0.6939) ou do grupo C4 (p=0.7310). Ainda, os grupos C3 e C4 não diferiram entre 
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si (p=1,0000). Quanto ao tempo de incubação, houve diferença entre os grupos (p<.0001). O grupo 0H 
teve uma taxa de incorporação de PEI/FITC de 97.82±0,32%, não diferindo do grupo 2H (97.06±0,32%) 
(0.4491), mas diferindo do grupo 4H (86.89±0,32%) (p<.0001). O grupo 4H também diferiu do grupo 2H 
(p<.0001), demonstrando, assim, uma pior performance. Quanto ao segundo experimento, as taxas de 
marcação com cada uma das sondas foram comparadas com as taxas de marcação de um grupo 
controle, ou seja, um grupo que não transfectados com PEI, mas em que empregou-se todas as sondas 
anteriormente citadas. A taxa de LA do grupo controle foi de 47,79 ±3,08, não diferindo do grupo 0H 
(58,58±3,08) (p=0,0506) ou do grupo 2H (53,18±3,08) (p=0,4429). O grupo 0H e 2H não diferiram entre si 
(p=0,4416), demonstrando a transfecção pelo método da PEI não provoca aumento nos índices de LMC. 
A taxa de lesão de membrana do grupo controle foi de 18,27±2,70, não diferindo do grupo 0H 
(19,48±2,70) (p=0,9464), mas diferindo do grupo 2H (66,46±2,70) (p<0,0001). O grupo 0H e 2H diferiram 
entre si (p<0,0001), demonstrando a transfecção pelo método da PEI provoca aumento nos índices de 
lesão de membrana plasmática, quando da incubação por 2 horas, em comparação com os demais 
grupos. A taxa de F DNA do grupo cntrole foi de 1,23±0,65, não diferindo do grupo 0H (1,30±0,65) 
(p=0,9968) ou do grupo 2H (2,05±0,65) (p=0,0,6514). O grupo 0H e 2H não diferiram entre si (p=0,6979), 
demonstrando que a transfecção utilizando PEI, não afetou os índices de integridade de cromatina. A taxa 
de bPMM do grupo controle foi de 6,59±1,40, não diferindo do grupo 0H (10,68±1,40) (p=0,1188) ou do 
grupo 2H (7,86±1,40) (p=0,8008). O grupo 0H e 2H não diferiram entre si (p=0,3470). Isso demonstra que 
a transfecção utilizando PEI, não afetou os índices de potencial de membrana mitocondrial. 
 

CONCLUSÕES 

A polietilenoimina mostrou-se capaz de transfectar espermatozoides suínos, em todas as concentrações 
utilizadas. Quanto ao tempo de incubação, 10 minutos mostrou-se um tempo satisfatório, em que a taxa 
de transfecção é satisfatória e a viabilidade espermática é mantida. 
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INTRODUÇÃO 

Na agropecuária brasileira, a suinocultura destaca-se por ser uma cadeia produtiva de grande importância 
econômica e social, especialmente na região sul. Assim, com o objetivo de aumentar a produtividade e 
controle sanitário, com redução de custos, desenvolveram-se os sistemas de produção de animais 
confinados (3), no qual há elevadas concentrações de animais em pequenas áreas territoriais, 
aumentando significativamente a quantidade de efluentes gerados. Estes, por sua vez, possuem altas 
concentrações de poluentes e, por isso, cresce a necessidade de alternativas para redução dos impactos 
causados no meio ambiente. Para o tratamento adequado destes efluentes deve-se levar em 
consideração as características físico-químicas dos mesmos, e dentre os parâmetros avaliados está a 
determinação de carbono, especialmente carbono orgânico. O carbono é um fator importante para o 
tratamento, pois influencia nos processos metabólicos de determinados microrganismos. Os métodos 
mais conhecidos para quantificar o carbono são por digestão ácida e as técnicas instrumentais de análise 
elementar. O método de determinação de carbono orgânico por digestão ácida, além de utilizar um 
volume relativamente elevado de reagentes tóxicos, gera também resíduos tóxicos (4). Por outro lado, a 
análise elementar é uma técnica instrumental que possibilita a análise de amostras sólidas (6) ou líquidas 
(5), dependendo o tipo de equipamento utilizado, para a determinação carbono sem uso de reagentes 
tóxicos. Neste caso, existem equipamentos que permitem a determinação de carbono orgânico total 
(COT) (5) ou carbono total (6). Para a determinação de carbono total, as amostras são sujeitas à 
combustão a 900 °C em uma atmosfera de oxigênio, e os gases resultantes dessa combustão são 
quantificados em um detector de condutividade térmica. Esta técnica é aplicada para a análise de 
amostras sólidas e, sendo assim, para analisar o carbono presente em efluentes suinícolas deve-se 
realizar a secagem das amostras, sem que ocorra perda de carbono. Sabe-se que durante os processos 
biológicos de degradação de moléculas orgânicas pode haver formação de ácidos orgânicos que são 
voláteis na temperatura usada na secagem (105 °C), o que poderia resultar na perda de carbono durante 
o preparo da amostra (1). A perda das espécies de ácidos orgânicos pode ser evitada com a elevação do 
pH. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar se ocorre perda de carbono durante a secagem e se a 
elevação do pH com a adição de hidróxido de sódio poderia diminuir a perda de carbono em amostras de 
efluente suinícola. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização dos testes foram coletadas amostras distintas, uma da saída da peneira (amostra A) na 
estação de tratamento de dejetos suínos, e a outra de um reator CSTR escala laboratorial no laboratório 
de experimentação e análises ambientais (amostra B), ambos localizados na Embrapa Suínos e Aves. As 
amostras A e B foram submetidas à determinação de sólidos totais (ST), fixos (SF) e voláteis (SV), com e 
sem adição de hidróxido de sódio (1 mol L

-1
), utilizando-se 20 mL de amostra. Realizou-se determinação 

de ST somente do volume de hidróxido de sódio adicionado (3 mL). Todas as análises foram feitas em 
triplicata (n = 3). Para a determinação de carbono nas amostras A e B (com e sem adição de hidróxido de 
sódio) utilizou-se o equipamento de análise elementar Flash 2000 (Thermo Fischer Scientific), seguindo 
recomendações do fabricante. Para comparação dos resultados, foi feita a determinação de carbono 
orgânico pelo método de digestão ácida, conforme Standard Methods (2). O método da digestão ácida e 
de analise elementar foram escolhidos por ser possível a execução no laboratório, e não foi possível a 
análise das amostras pelo método COT. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a escolha das amostras A e B, levou-se em consideração a possível quantidade de carbono 
presente em cada qual, uma vez que a primeira passou por tratamento físico, e a segunda por um 
processo de digestão anaeróbia. Os resultados obtidos estão mostrados na Tabela 1. Pode-se observar 
que a amostra A possui uma concentração de sólidos relativamente mais baixa e a amostra B, mais 
elevada, devido ao processo de tratamento pelo qual foram submetidas (dejeto suíno peneirado e 
digestato de reator anaeróbio, respectivamente). Comparando os resultados de carbono total com e sem 
a adição de hidróxido de sódio, é possível concluir que, em ambas as amostras, não houve diferença 
significativa, ou seja, possivelmente a etapa de secagem não causa perdas de espécies ácidas de 
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carbono. Por outro lado, comparando-se os resultados de carbono total e carbono orgânico, observa-se 
que para a amostra A, a concentração de carbono orgânico foi ligeiramente superior, enquanto que na 
amostra B, o resultado foi cerca de 35% inferior ao resultado de carbono total. Possivelmente, na amostra 
A houve uma pequena perda de carbono durante o preparo da amostra, porém de espécies não ácidas. 
Na amostra B, embora o esperado era que a concentração de carbono fosse maior pelo método 
elementar uma vez que todas as formas de carbono são detectadas, enquanto na digestão ácida somente 
a forma orgânica é detectada (6), o resultado foi o inverso. A explicação para isso é que possivelmente há 
uma maior concentração de espécies inorgânicas de carbono nesta amostra (carbonatos e bicarbonatos), 
que contribuem para o teor de carbono total e por isso a diferença no resultado. 

 
CONCLUSÕES 

Foi possível concluir que não ocorrem perdas de espécies ácidas de carbono durante a etapa de 
secagem uma vez que não houve diferença significativa entre os resultados obtidos com e sem adição de 
hidróxido de sódio. O método de análise elementar é adequado para a determinação de carbono em 
efluentes da suinocultura e os resultados podem ser utilizados na avaliação de processos de tratamento 
destes efluentes.  
 
Agradecimento: CNPq pela concessão da bolsa. 
 

REFERÊNCIAS 

1. AMARAL, A. C. do et al. Influence of solid–liquid separation strategy on biogas yield from a stratified    
swine production system. Journal of Environmental Management, v. 168, n. 8, p.229-235, 2016. 

2. EATON, A. D.; CLESCERI, L. S.; GREENBERG, A. E. (Ed.) Standard methods for the examination 
of water and wastewater. 22. ed. Washington, DC: American Public Health Association, 2012. 

3. KUNZ, A.; HIGARASHI, M. M.; OLIVEIRA, P. A. Tecnologias de manejo e tratamento de dejetos de 
suínos estudadas no Brasil. Caderno de Ciência e Tecnologia, Brasília, v. 22, n. 3, p.651-655, dez. 

2005.  
4. PIMENTEL, L.C.F.; CHAVES, C.R.; FREIRE, L.A.A. & AFONSO, J.C.  O inacreditável emprego de 

produtos químicos perigosos no passado. Química Nova, v. 29, n 5, p. 1138-1149. 2006. 

5. PRÁ, M.C.; KUNZ, A.; BORTOLO, M.; PERONDI, T.; CHINI, A. Simultaneous removal of TOC and 
TSS in swine wastewater using the partial nitritation process. Journal of Chemical Technology and 
Biotechnology, v. 87, p. 1641-1647. 

6. SCHUMACHER, B. A. Methods for the determination of total organic carbon (toc) in soils and 
sediments. U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC. 2002. 

7. VERLENGIA, Flávio; GARGANTINI, Hermano. Determinação de Matéria Orgânica em Solos-Estudo 
Comparativo de Métodos. Bragantia, Campinas, v. 27, n. 23, p.34-42. 1968. 

 
 
Tabela 1. Resultados de sólidos totais, fixos e voláteis, carbono total pelo método de análise elementar (C) e carbono 
por digestão ácida (Corg) para as amostras A e B (n = 3). 

Parâmetro 
Amostra A  Amostra B 

Sem NaOH Com NaOH  Sem NaOH Com NaOH 

ST, g L
-1 

18,44 ± 0,31 17,58 ± 0,96  57,87 ± 8,10 64,33 ± 1,61 

SV, g L
-1
 14,14 ± 0,28 12,12 ± 0,36  42,55 ± 7,10 46,11 ± 1,00 

SF, g L
-1
 5,99 ± 0,04 5,46 ± 0,01  15,32 ± 1,00 18,22 ± 0,57 

C, g L
-1
 6,79 ± 0,11 6,96 ± 0,13  22,69 ± 1,11 24,55 ± 0,37 

Corg, g L
-1
 9,09 -  14,85 - 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo de tecidos existe há cerca de 100 anos (1), e pode ser definido como um conjunto de 
procedimentos que permite o isolamento, manutenção e proliferação de células em sistemas in vitro sob 
condições controladas (2). A cultura celular vem sendo utilizada com sucesso em diferentes áreas e 
apresenta inúmeras aplicações, de produção de vacinas a biotecnologias reprodutivas (3; 4), avanços que 
só se tornaram possíveis a partir do estabelecimentos de sistemas de cultivo específicos para cada tipo 
celular. Nesse contexto o objeto deste trabalho foi estabelecer um sistema de cultivo de fibroblastos fetais 
suínos eficiente.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Fetos suínos de aproximadamente 50 dias de idade foram obtidos em abatedouro e transportados em 
frascos estéreis até o laboratório. Sob fluxo laminar, os fetos foram retirados do saco amniótico e 
transferidos para placas de petri estéreis. Fragmentos de pele foram removidos assepticamente e lavados 
3 vezes em PBS com antibiótico (50 UI/mL de gentamicina) em seguida foram cortados em pequenas 
frações de 2 a 3mm e transferidos para placas de Petri (35mm) cobertas com 2 ml de meio de cultura 
(DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 50 UI/mL de gentamicina). As placas foram 
incubadas a 37°C, 5% de CO2 em ar e alta umidade. Após a 5 dias de cultivo, foi adicionado 1 ml do meio 
de cultura fresco em cada placa, tomando o cuidado para não descolar as frações do fundo da placa de 
Petri. Ao observar aproximadamente 40% de confluência, as frações de fragmento foram retiradas 
cuidadosamente. A identificação dos fibroblastos foi realizada através avaliação morfológica através de 
microscopia óptica. Os fibroblastos permaneceram em cultivo até atingirem aproximadamente 90% de 
confluência, quando foram tratados com tripsina (tripsina 0,1%, EDTA 0,025% em PBS sem cálcio e 
magnésio) e replaqueados sucessivamente até atingir a 3º passagem, sendo congelados em meio 
contendo DMEM, suplementado com 20% de SFB e 10% de dimetilsulfoxido (DMSO). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sucesso da cultura de células, baseia-se principalmente na realização de um procedimento asséptico, 
uma vez que cerca de 70% dos problemas que surgem no cultivo são devidos a contaminações (5), o que 
foi rigidamente mantido durante o estabelecimento da cultura. Além disso, a utilização fetos suínos pode 
ter minimizados a probabilidade de contaminação, visto que os fetos estavam envoltos pelo saco 
amniótico, que proporciona um ambiente estéril aos tecidos. O meio nutritivo também é determinante para 
o cultivo celular, sendo que a escolha do meio de cultivo varia de acordo com o tipo celular a que se 
destina, por ser altamente específico, e em muitos casos precisa ser adaptado para cada tipo celular (6). 
Neste trabalho foi as células mostram fácil adaptação às condições de crescimento estipuladas, ademais, 
as células fetais tem alta capacidade de replicação e de diferenciação celular, o que pode ter contribuído 
para rápida proliferação celular.  
 

CONCLUSÕES 

O protocolo utilizado no estabelecimento da cultura de fibroblastos fetal foi eficiente para obtenção, 
manutenção e proliferação celular.  
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Figura 1. Feto suíno de aproximadamente 50 dias de idade, envolto pelo saco amniótico. 

 
 
 
 

 
Figura 2. Retirada de fragmento de pele de feto suíno. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de suínos no Brasil apresentou evoluções tecnológicas ao passar dos anos nos diferentes 
segmentos do sistema produtivo, desde modelos de produção, equipamentos para a ingestão de água e 
ração, genética, manejo dos animais, nutrição e aspectos sanitários (TAVARES et al., 2014). Grandes 
foram os desafios para se adequar a essa nova realidade, imposta por um mercado competitivo, em que 
há uma necessidade da maximização da produtividade com redução efetiva dos custos de produção (por 
exemplo, energia elétrica). Nos sistemas de produção de suínos com ventilação natural, a ambiência 
interna e externa (temperatura e umidade) dos edifícios de alojamento são fatores fundamentais no 
manejo produtivo dos animais, interferindo em todas as fases fisiológicas da cadeia, e se não controladas 
podem implicar em prejuízos econômicos à atividade (HANNAS, 1999). Nesse contexto, objetivou-se 
estudar, em um sistema de maternidade, as condições ambientais (temperatura, umidade) e o 
desempenho de leitões submetidos a dois tipos diferentes de aquecimento em escamoteadores. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos, realizados na Embrapa-Suínos e Aves, foram conduzidos nos períodos de 26 de agosto 
a 17 de setembro e entre 20 de novembro e 10 de dezembro de 2015, denominados Exp.1 e Exp.2, 
respectivamente. Os experimentos compreenderam dois tratamentos, cada um com quatro repetições, 
sendo o primeiro, escamoteador com sistema de aquecimento por LIV (Lâmpada Infravermelha de 250W 
controlada por termostato eletromecânico) e o segundo, escamoteador com seu sistema de aquecimento 
TAE (Turbo Aquecedor Eletrônico, com sistema de aquecimento por resistência elétrica e iluminação com 

LED). As medidas de temperatura e umidade foram realizadas por meio de “data-loggers”, marca 

TESTO
®
174H, alocados na parte superior dos escamoteadores efetuando registro de temperatura e 

umidade a cada 30 minutos. Em concomitância, foi acompanhada a temperatura na área interna da sala 
de maternidade e na parte externa da edificação de alojamento. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 1 e 2 apresentam os resultados de temperaturas e umidades médias registradas nos 
escamoteadores com sistemas TAE e LIV, na parte interna das salas de maternidade e na área externa 
da edificação. Existem recomendações técnicas indicando que a zona de conforto térmico para os leitões 
na maternidade situa-se entre os 30°C (nascimento) e os 24°C (desmame) (MASSABIE, 2013). No Exp.1 
foi possível verificar que para o sistema LIV as médias das temperaturas diárias obtidas no interior dos 
escamoteadores situaram-se na zona de conforto térmico, apresentando amplitude térmica de ±3,5°C. Em 
relação ao sistema TAE, embora as médias diárias das temperaturas também se situam na zona de 
conforto térmico dos leitões, observou-se uma menor incidência de valores acima dos 30°C e uma menor 
amplitude térmica. No Exp. 2, constatou-se que no sistema LIV as temperaturas também se situaram na 
zona de conforto térmico com a amplitude térmica de ± 3,5°C. No sistema TAE verificou-se que houve 
pequena variação da temperatura, embora esta tenha se mantido na faixa 30°C e sofrendo influência da 
temperatura ambiente da sala de maternidade. Em relação a variação de umidade, representada na 
Figura 2, notou-se que no Exp. 1 ambos os sistemas testados apresentaram valores adequados de 
umidade relativa para os leitões em maternidade (<70%), como recomendado por Massabie (2013). No 
entanto, no Exp. 2, houve um aumento da taxa de umidade, ultrapassando levemente o valor 
aconselhável pela literatura, sendo ocasionado, provavelmente, pela limpeza mais frequente da 
edificação. Acredita-se que esse sensível aumento não tenha implicado em prejuízos para o 
desenvolvimento dos animais. Para ambos os sistemas de aquecimento, verifica-se que quando a 
temperatura aumenta, no interior do escamoteador, a umidade possui tendência a diminuir, mantendo-se 
favorável para uma boa ambiência.  
 

CONCLUSÕES 

Face aos resultados obtidos em relação a temperatura e umidade o sistema TAE esteve dentro da faixa 
de conforto térmico recomendado para a produção de suínos, também apresentou vantagens quando 
comparado com o sistema LIV, pois ele possui um sistema eletrônico de controle com programa interno 
de monitoramento e regulagem da temperatura em quatro níveis distintos. Este sistema TAE apresentou 
uma economia de energia de aproximadamente 40%, quando comparado ao aquecimento com LIV. 
Assim, conclui-se que o sistema TAE é mais apropriado que o sistema LIV para o aquecimento de 
escamoteadores. 
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Figura 1. Temperaturas média aferida nos Exp.1 e Exp. 2. 

Figura 2. Umidade média aferida nos Exp. 1 e Exp. 2. 
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INTRODUÇÃO 

A avicultura no estado de Santa Catarina representa aproximadamente 16,0% do total de carne produzida 
no território nacional [1], com um efetivo de 129,5 milhões (referência para o ano de 2015) de cabeças de 
frangos de corte [2], produção esta, distribuída principalmente na mesorregião oeste catarinense. Paralelo 
a isso, este efetivo gera como subproduto do sistema de produção, a cama de frango de corte, resíduo 
este, que apresenta um excelente potencial agronômico em termos de nutrientes para o uso como 
fertilizante de solo, porém, problemas no manejo e utilização inadequada nas lavouras agrícolas podem 
provocar impactos negativos na qualidade do ar, do solo e dos recursos hídricos. Com isso, o uso efetivo 
deste subproduto deve levar em consideração diversos aspectos quanto ao ambiente em que será 
reaproveitado, e, diante disso, considerar a bacia hidrográfica (nas suas mais diversas escalas) como 
unidade territorial para sua gestão, tal como preconiza a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), 
Lei nº. 9.433 de 08 de Janeiro de 1997. Assim, o presente trabalho tem por objetivo estimar a excreção 
total de fósforo (P2O5) nas bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina para o ano de 2015. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
A base de dados cartográfica (vetoriais) utilizada foi obtida da plataforma Geonetwork da Agência 
Nacional de Águas (ANA), da delimitação das Unidades Estaduais de Planejamento e Gestão de 
Recursos Hídricos (UEPGRH), ano de 2014, na escala de 1:1.000.000, bem como, os trechos de 
drenagem e massas d’água, na escala 1:750.000; na plataforma malhas digitais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a divisão política municipal, ano de 2010, escala 1: 500.000. Os dados 
referentes ao número de cabeças animais (frango de corte) foram extraídos da Produção Agropecuária 
Municipal (PPM 2015). O valor referente à taxa média de excreção de fósforo (P2O5) por cabeça adotada 
foi de 0,257 g/dia [3]. Considerou-se 6 (39 dias cada) ciclos produtivos por ano com 14 dias de intervalo 
entre lotes [4]. De posse de todas estas informações, construiu-se uma base de dados geo-relacional, 
com um ID (identificador) específico para cada município e um código de união da camada cartográfica 
vetorial (número de cabeças, excreção de fósforo, malha hidráulica e divisão hidrográfica). Todo o 
tratamento dos dados cartográficos foi realizado no software QuantumGIS

TM
 v. 2.18.9. O sistema 

gerenciador de banco de dados foi o PostgreSQL v. 9.6, com o módulo PostGIS v. 2.2. Em ambiente 
computacional foram executados os recortes dos arquivos vetoriais (municípios, bacias hidrográficas, 
trechos de drenagem e massas d’água) para o estado de Santa Catarina, posteriormente, aplicou-se a 
técnica de centroide de polígonos para determinação dos pontos correspondentes a integração dos 
municípios em cada bacia hidrográfica, unindo-os aos dados de plantel de aves e excreção total de 
fósforo em toneladas por ano, aplicando-se assim o método estatístico de estimação de curvas de 
densidade (headmap) para construção do mapa temático da magnitude de pontos relacionados, quanto à 

excreção total de fósforo em cada bacia hidrográfica do estado de Santa Catarina. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Identificou-se as bacias hidrográficas do rio Chapecó, rio do Peixe e rio Jacutinga com as maiores 
concentrações no efetivo de frangos de corte, e, consequentemente, os maiores quantitativos na 
excreção de fósforo via dejetos animais (tabela 01). Este cenário pode ser avaliado sob aspectos positivos 
e negativos quando aos valores encontrados para cada bacia hidrográfica, tanto em questões de 
reaproveitamento do nutriente como fertilizante de solo como também o seu potencial poluidor. Assim, 
este trabalho é o primeiro passo para uma discussão mais aprofundada quanto ao gerenciamento de 
resíduos da avicultura a nível de bacias hidrográficas. Além disso, as bases de dados das produções 
agropecuárias do Brasil, bem como, os demais dados de importância ambiental não são disponibilizadas 
em nível de bacias hidrográficas, mesmo existindo uma política nacional que contempla essas unidades 
territoriais para gestão e manejo dos recursos naturais. Assim, apoiado nas geotecnologias, foi possível a 
integração das diferentes bases de dados, oportunizando a espacialização e reconhecimento dos 
quantitativos de excreção do nutriente fósforo pela avicultura de corte nas bacias hidrográficas do estado 
de Santa Catarina (Figura 1).    
 

CONCLUSÕES 

As bacias hidrográficas do rio Chapecó, rio do Peixe e rio Jacutinga foram identificadas com os maiores 
quantitativos de fósforo excretado via dejetos animais oriundos da produção de frangos de corte. 
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Figura 1. Mapa temático da excreção total de fósforo (P2O5) pela avicultura nas bacias hidrográficas do estado de 
Santa Catarina. 
 
Tabela 1. Quantitativos do efetivo de frango de corte e da excreção de fósforo (P2O5) via dejetos animais em cada uma 
das bacias hidrográficas do estado de Santa Catarina. 

Bacia Hidrográfica Código (ID) 
Efetivo avícola 

(2015) 
Excreção de Fósforo 

(P2O5) ton./ano 

Rio Chapecó 3 34181729 8777,9 

Rio do Peixe 6 19796064 5083,6 

Rio Jacutinga 5 17644605 4531,1 

Rio Araranguá 22 11923903 3062,1 

Rio das Antas 2 9080415 2331,9 

Rio Canoas 7 6873555 1765,1 

Rio Peperi-Guaçú 1 5693700 1462,1 

Rio Tubarão 19 5121629 1315,2 

Rio Irani 4 5078750 1304,2 

Rio Itajaí 14 4777203 1226,8 

Rio Negro 11 3077959 790,4 

Rio Cubatão do Sul 17 1874920 481,5 

Rio Itapocu 13 1092578 280,6 

Rio Urussanga 21 851214 218,6 

Rio Canoinhas 10 591117 151,8 

Rio Tijucas 15 419278 107,7 

Rio Mampituba 23 378802 97,3 

Sub-Bacias do Rio Iguaçu 9 375612 96,5 

Rio Biguaçú 16 235953 60,6 

Rio da Madre 18 147340 37,8 

Rio Pelotas 8 145290 37,3 

Rio D'Una 20 138954 35,7 

Rio Cubatão 12 5451 1,4 

Total 129506021 33257,2 
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Palavras-chave: dejetos suínos, amônia, análise por injeção em fluxo. 

 
INTRODUÇÃO 

Os dejetos animais, por serem ricos em amônia, necessitam de tratamento adequado, visto que, quando 
lançados in natura em corpos d’água, esta substância pode ser convertida a nitrato, que possui potencial 
de causar problemas sanitários e ambientais (1). A determinação das formas de nitrogênio amoniacal 
pode ser feita através dos métodos titulométrico, colorimétrico e eletrodo íon seletivo (2). Outro método 
que pode ser utilizado é a análise por injeção em fluxo (FIA, do inglês flow injection analysis), que se 
baseia na injeção da amostra impulsionada por uma bomba peristáltica, e após misturar os reagentes e a 
amostra, o fluxo é direcionado para um detector adequado para a análise que está sendo feita (3). As 
principais vantagens do método FIA são o volume relativamente baixo de resíduos gerados, a 
possibilidade de automação da análise e a elevada frequência analítica (4). Todavia, para garantir que o 
método a ser utilizado é confiável, é necessário que este seja submetido a um processo de validação, que 
consiste na avaliação de uma série de parâmetros, que refletem o grau de atendimento do método as 
necessidades esperadas. O método FIA, utilizado pela Embrapa Suínos e Aves para determinação de 
amônia em efluentes de sistemas de tratamento de dejetos suínos, foi implantado recentemente, 
seguindo recomendações do fabricante do equipamento e a literatura pertinente (5), porém não passou 
por um processo de validação. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar a validação do 
método FIA na análise de determinação da amônia. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

As análises foram feitas no equipamento FIAlab 2500 (Fialab Instrumemts, Estados Unidos), equipado 
com amostrador automático modelo ASX 260 (CETAC, Estados Unidos), utilizando o método do reagente 
salicilato combinado com nitroprussiato, conforme recomendações do fabricante do equipamento 
(adaptado, 6). Um sistema de aquecimento acoplado ao fluxo foi utilizado e a temperatura programada foi 
65°C. O comprimento de onda selecionado foi 650 nm. Os reagentes utilizados foram salicilato de sódio 
(Merck), hidróxido de sódio (Vetec), nitroferricianeto de sódio (Sigma-Aldrich), brij 35 (Sigma) e hipoclorito 
de sódio. A validação foi realizada de acordo com o Guia de Orientação sobre Validação de Métodos 
Analíticos do INMETRO (7), em que foram avaliados os parâmetros: faixa de trabalho e faixa linear, limite 
de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), recuperação, precisão e robustez. Os testes foram 
realizados no laboratório de análises físico-químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos e Aves, mantendo as 
condições de rotina da execução do método. A robustez foi testada através da avaliação da temperatura 
dos reagentes (24°C e 10°C), uma vez que a velocidade da reação colorimétrica é dependente da 
temperatura. O LD foi determinado de acordo com o critério de 3s + branco (s= desvio padrão para 10 
leituras do branco) e para o cálculo do LQ foi considerado 3LD. A recuperação foi determinada 
adicionando-se uma concentração de 3 mg L

-1
 em uma amostra de concentração previamente 

determinada. A faixa de trabalho e faixa linear foram estabelecidas testando padrões na faixa de 0,5 mg L
-

1
 até 20 mg L

-1
, e avaliando a curva (regressão linear) obtida. Todas as análises foram feitas em triplicata 

(n = 3). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Robustez: A reação de formação do complexo entre o íon amônio e o salicilato é lenta a temperatura 

ambiente e, por isso, utiliza-se um sistema de aquecimento acoplado ao sistema FIA. Na Figura 1 são 
mostradas duas curvas de calibração, feitas mantendo-se os reagentes em duas temperaturas distintas. É 
possível observar que a inclinação das duas curvas é diferente, e a 24°C houve uma declividade maior 
que na curva obtida aos 10°C, possivelmente devido ao maior avanço da reação de complexação. Os 
resultados demonstraram que a temperatura afeta a robustez do método e é necessário manter a 
temperatura constante durante a análise, preferencialmente a 24°C. 
Limite de detecção: O LD obtido após as análises foi de 0,21 mgL

-1
. Este valor é adequado para a 

determinação de amônia em amostras de efluentes de processos biológicos. 
Limite de quantificação: O LQ do método é de 0,63 mg L

-1
. Desta forma, a curva de calibração poderia 

iniciar a partir de 1 mg L
-1

. 
Faixa linear e faixa de trabalho: A curva manteve-se linear na faixa entre 0,5 mg L

-1
 e 20,0 mg L

-1
 

(Figura 2), com coeficiente de correlação linear (R
2
) de 0,9973, o que indica que a faixa atualmente 
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utilizada na análise, que é de 2,0 mg L
-1

a 10,0 mg L
-1

, poderia ser ampliada, sem que houvesse perda da 
linearidade. Entretanto, a concentração inferior da faixa avaliada é inferior ao LQ previamente 
determinado. Desta forma, foi estabelecida como faixa de trabalho as concentrações entre 1,0 e 10 mg L

-

1
, que é um intervalo adequado para as análises de rotina, embora seja possível estender a faixa de 

trabalho até 20 mg L
-1

. 
Recuperação e precisão: Os resultados do teste de recuperação podem ser observados na Tabela 1. 

Para ambas as amostras de efluentes, a porcentagem de recuperação foi boa, com resultados próximos a 
100%. A precisão, avaliada pelo desvio padrão, também foi satisfatória, com desvio padrão relativo menor 
que 10%. 
 

CONCLUSÕES 

Nas condições estabelecidas e para os parâmetros analisados, foi possível validar o método utilizado, e 
conclui-se que este atende as condições de confiabilidade de um método analítico. Além disso, pode-se 
concluir que o método é adequado para a determinação de amônia em efluentes de processos biológicos. 
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Figura 1. Curva de calibração em diferentes temperaturas para avaliação da robustez. 

 

 
Figura 2. Curva de calibração para avaliação da faixa de trabalho e faixa linear. 

 
Tabela 1. Testes de recuperação de N-NH3 em amostras de efluentes de tratamentos biológicos (n = 3). 

Amostra N-NH3 (mg L
-1
) Recuperação, % 

A 2,54 ± 0,21 - 
A+3 mg L

-1
 5,16 ± 0,05 93,14 

B 2,87 ± 0,12 - 
B+3 mg L

-1 
5,65 ± 0,18 96,25 
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INTRODUÇÃO 

Os procedimentos de manejo pré-abate podem causar muito estresse aos suínos (1, 2, 3, 4, 5, 6). Dessa 
forma, a realização de um período de descanso adequado no frigorífico é extremamente importante para 
que os suínos possam se recuperar do estresse sofrido durante as práticas de embarque, transporte e 
desembarque (1). A utilização de nebulização com água (alta pressão e baixa vazão) nas baias de 
descanso é uma prática muito comum durante o período de descanso nos frigoríficos, a fim de auxiliar o 
animal em seus mecanismos termorregulatório e minimizar os efeitos negativos causados pelo estresse 
térmico (2). Contudo, essa prática pode influenciar negativamente o comportamento dos suínos durante o 
período de descanso, resultando em maior número de suínos em pé, andando e, consequentemente, 
maior ocorrência de comportamento agonístico. Além disso, não há estudos avaliando o tempo ideal de 
utilização da aspersão. Assim, estudaram-se os efeitos de diferentes períodos de descanso no frigorífico 
(3, 6 horas) associados ao tempo de nebulização (30, 60, integral). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Setecentos e vinte suínos (seis tratamentos x oito repetições ou dias x 15 suínos) foram utilizados para 
avaliação dos efeitos do tempo de aplicação de nebulização durante os períodos de descanso. O 
comportamento dos animais (andando, brigando, deitado, parado em pé, sentado) foi avaliado de forma 
indireta (decomposição de vídeos) por apenas um avaliador previamente treinado por meio do método 
animal focal com rota de coleta contínua (6). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 
seguindo um arranjo fatorial 2 x 3, sendo dois períodos de descanso (3 e 6 horas) e três períodos de 
nebulização (30 e 60 minutos divididos no início e final do período de descanso, e tempo integral). Para 
realização da análise dos dados, foi calculado o percentual médio de tempo dispendido em cada 
comportamento em cada unidade experimental avaliada. A avaliação da unidade experimental foi feita por 
meio do acompanhamento de dois suínos em cada baia de descanso, que continha 15 animais. Foi 
realizada a análise da variância para o modelo considerando os efeitos de tempo de descanso, tempo de 
aspersão e a interação dos dois fatores. Para o detalhamento da análise os tempos de aspersão foram 
comparados entre si pelo teste t protegido, sempre que o teste F detectou efeito significativo (P < 0,05) do 

efeito principal de tempo de aspersão, ou da interação. O procedimento GLM do software estatístico SAS 
(2012) foi usado para realização das análises. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se efeito significativo (P < 0,05) da duração do período de descanso para o percentual de 
tempo andando e parado em pé, e de tempo de nebulização para o percentual de tempo brigando, parado 
em pé e sentado (Tabela 1). Também houve interação (P < 0,05) para o percentual de tempo sentado. Os 
melhores resultados para os comportamentos foram encontrados com a utilização da nebulização de 
forma intermitente, ao início e final do período de descanso. Durante o período de descanso no frigorífico, 
é ideal que os animais permaneçam em repouso (exemplo: deitados/sentados) a fim de se recuperarem 
do estresse físico e psicológico sofrido durante o manejo pré-abate. Contudo, os animais que 
permaneceram durante o tempo integral sob nebulização passaram mais tempo brigando, em pé parados 
e sentados. A partir desses resultados sugere-se que a nebulização pode representar um estímulo 
negativo aos animais e perturbar o equilíbrio do ambiente durante o período de descanso. Quando 
recebem a nebulização, os animais podem se sentir desconfortáveis, e consequentemente, levantam, 
brigam mais e, após a fadiga física das brigas, sentam para descansar. Além disso, a maior ocorrência de 
brigas pode resultar em maior número de carcaças com lesões e lesões/carcaça, o que reduz a qualidade 
final do produto e aumenta as perdas durante a produção animal (1, 3, 4). 
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CONCLUSÕES 

O uso da prática de aspersão durante o tempo integral pode influenciar negativamente o bem-estar 
animal através da maior ocorrência de comportamentos indesejados (exemplo: brigas) que podem resultar 
em prejuízos a qualidade de carne e caraça desses animais. Assim, deve-se optar pelo uso da 
nebulização de forma intermitente, ao início e final do período de descanso. Espera-se, com esses 
resultados, estimular novos estudos avaliando o efeito da nebulização com programação de intervalos 
automáticos a fim de identificar a melhor estratégia para diminuir os efeitos negativos do estresse térmico 
em ambientes caracterizados por altas temperaturas.  
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Tabela 1. Médias e erros-padrão das porcentagens de tempo gasto em cada comportamento de acordo com cada 
tratamento. 

Tempo de Descanso 
Tempo de Asperção 

Média Pr<F 
30 60 Integral 

Andando 
 

    
3 22,16±5,38

 A
 14,34±2,46 15,00±1,58 17,17±2,10

 A 
0,239 

6 9,07±1,446
 B

 9,04±2,39 12,98±2,39 10,36±1,23
 B

 0,323 
Média 15,61±3,18 11,69±1,79 13,99±1,41 13,76±1,30 0,412 
      
Brigando 

 
    

3 0,00±0,00 0,38±0,31 2,37±1,45 0,92±0,52 0,076 
6 0,24±0,16 0,83±0,51 2,30±0,59 1,13±0,31 0,079 
Média 0,12±0,083

 b
 0,61±0,29

 b
 2,34±0,76

 a
 1,02±0,30 0,008 

      
Deitado 

 
    

3 67,40±6,34 63,90±2,21 60,53±2,91 63,94±2,40
 

0,694 
6 82,39±3,85 69,45±10,2 65,85±4,48 72,57±4,03 0,106 
Média 74,90±4,07 66,67±5,08 63,19±2,67 68,25±2,40 0,117 
      
Sentado      
3 5,53±1,23

 b 
19,63±2,41

 a
 13,32±2,65

 a
 12,83±1,70 <,001 

6 7,90±3,02
 ab

 6,96±1,62
 b
 15,33±2,84

 a
 10,06±1,62 0,045 

Média 6,72±1,61
 b
 13,30±2,16

 a
 14,32±1,89

 a
 11,44±1,18 0,005 

      
Parado em pé      
3 4,90±2,61

ab
 1,75±0,44

 b
 8,79±2,88

 a
 5,15±1,38

 A
 0,037 

6 0,41±0,19 1,22±0,56 3,539±1,88 1,72±0,69
 B

 0,121 
Média 2,66±1,39

 ab
 1,48±0,35

 b
 6,16±1,79

 a
 3,44±0,80 0,030 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas na linha diferem significativamente pelo teste t (P≤0,05); 
Médias seguidas por letras maiúsculas distintas nas colunas diferem significativamente pelo teste F(P≤0,05). 
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Palavras-chave: biofilme, óleo essencial, E. coli. 

 
INTRODUÇÃO 

Um biofilme pode ser definido como comunidade de microrganismos que ao se aderirem a uma superfície, 
são capazes de produzir substâncias poliméricas extracelulares, ou seja, exopolissacarídeo, que protege 
as bactérias contra agentes antimicrobianos, permitindo sua sobrevivência em ambientes hostis GEORGE 
et al., 2005 (1). As bactérias são as que mais frequentemente produzem biofilme, ainda que algumas 
apresentem, naturalmente, maior aptidão que outras. Vários tipos de microorganismos patogênicos 
podem ser encontrados em alimentos, dentre eles destaca-se Escherichia coli, pois em condições 
higiênicas-sanitárias precárias, na produção de alimentos, esta bactéria é comum, sendo a contaminação 
principalmente por contato com material fecal ou contato nas superfícies contaminadas, MILLEZI, 2012 
(2). Algumas espécies têm propriedades antibiofilmes, dentre elas o gênero Cymbopogon spp. podemos 
destacar as espécies C. citratus, C. flexuosus e C. martinii. O representante C. flexuosus, comercialmente 
é conhecido como lemongrass e popularmente como capim-limão da Índia Oriental, MAY et al. 2008 (3). 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação antibiofilme do óleo essencial (OE) Cymbopogon 
flexuosus contra a formação de biofilme de Escherichia coli.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação da atividade antibiofilme do óleo essencial Cymbopogon flexuosus foi realizada por meio das 
metodologias de quantificação da biomassa (CV), quantificação das células viáveis (CFU). Os inóculos 
foram preparados a partir da cultura ativada da bactéria Escherichia coli. Foram utilizadas três 
concentrações de óleo: 0,38%, 0,78% e 1,56%. Os experimentos foram realizados em triplicata e o 
resultado apresentado como a média (considerou-se o desvio padrão) das três repetições. Os biofilmes 
foram inoculados em microplacas de poliestireno de 96 cavidades e incubados em shaker orbital (Tecnal, 
Brasil) a 37ºC, agitação de 80 rpm, contendo os tratamentos com OE e o controle positivo contendo 
apenas a suspensão bacteriana em meio TSB a 2x10

8
 UFC/mL, sem óleo. Após 24 horas realizou-se a 

quantificação da biomassa, corando o biofilme com o corante cristal violeta e posteriormente foi realizada 
a leitura a 630 nm em espectofotômetro Elisa (Biotek,USA). Para quantificação das células viáveis, estas 
foram submetidas por 6 minutos ao banho ultrasson (Unique, Brasil). Procedeu-se à diluição seriada das 
amostras e plaqueamento em superfície de Ágar Triptona de Soja – TSA, utilizando a técnica de 
microgota. Após 24 horas de incubação realizou-se a contagem das células viáveis em biofilmes. Para 
análise estatística utilizou-se ANOVA (Bonferroni), considerando significativo P<0,05. Os dados foram 
analisados usando o software Prisma (GrafPad Software, San Diego, CA). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior redução de células sésseis ocorreu nas concentrações 0,38% e 0,78% de OE, apresentando 
redução de 5,36 log10 UFCcm

-2
 e 4,09 log10 UFCcm

-2
, respectivamente, como mostrado na figura 1. 

Para as células planctônicas, as maiores reduções também foram nas concentrações 0,38% e 0,78%. A 
redução também foi de OE, apresentando uma redução de 3,0,8 log10 UFCcm

-2
 e 0 log10 UFCcm

-2
, 

respectivamente. Houve redução significativa (P<0,001) para as células sésseis de acordo com a ANOVA. 
As reduções de biomassa ocorreram nas concentrações 0,38%, 0,78% e 1,56%, apresentaram uma 
diminuição de 50%, 47,7% e 52,3%, respectivamente, como mostrado na figura 2 sendo significativas 
(P<0,001).  
 

CONCLUSÕES 

Nesse estudo concluiu-se que a concentração de OE a 0,38 e 0,78% foram as que houveram maiores 
reduções contra a formação de biofilme de E.coli.  
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Figura 1. Quantificação de células viáveis. 

 
 
 
 

C. flexuosus para e.coli CV

Controle 0,38 0,78 1,56
0.0

0.1

0.2

0.3
Controle

0,38

0,78

1,56

* * *

Concentrações (%)

O
D

 6
3
0
 n

m

 
 

Figura 2. Quantificação de biomassa. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de digestão anaeróbia em Reatores CSTR (Continuous Stirred Tank Reactors) são utilizados 

principalmente devido ao fato que esse modelo de reator suporta altas cargas de sólidos e pela 
possibilidade de aproveitamento do biogás gerado no processo. Se faz necessário o acompanhamento de 
alguns parâmetros do processo tendo em vista que algumas alterações repentinas podem influenciar no 
desempenho do reator. A Amônia Livre (AL) é um dos parâmetros que influenciam no processo, 
principalmente na degradação de substratos ricos em nitrogênio como os efluentes da suinocultura e 
pode ser estimada a partir do Nitrogênio Amoniacal Total (NAT). A inibição causada pela presença da 
amônia livre nos reatores ocorre basicamente porque a membrana celular dos microorganismos é 
permeável para a amônia livre que se difunde com facilidade no interior das células inibindo reações 
metabólicas (1). Com isso, o objetivo desse estudo é verificar a variação das estimativas de amônia livre 
em reator CSTR, baseado em dois métodos de predição a partir da concentração de NAT. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados amostras do digestato de um reator CSTR com 12 litros de volume útil e mantido em 
temperatura mesofílica (37ºC), por um período de 126 dias com carga orgânico volumétrica de 1 KgSV.m

-
³. 

O reator foi operado no Laboratório de Estudo em Biogás (LEB) da Embrapa Suínos e Aves. A análise de 
nitrogênio amoniacal total (NAT) foi realizada pelo método de análise de injeção e fluxo no sistema 
FIAlab-2500, conforme descrito por (2). As estimativas da concentração de amônia livre (AL) no reator 
foram calculadas através de duas metodologias descritas por Anthonisen (3) e Hansen (4), como 
observado nas equações abaixo. 
 
FA = (17/14)*(NAT*10^pH)/((e^(6,344/(273+TºC))+10^pH)    (3) 
 
FA = NAT*(1+10^-(pH))/(10^-(0,09018+2729,92)/(273+TºC))     (4) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estimativa da concentração de amônia livre no reator CSTR alimentado com dejetos suínos apresentou 
comportamentos semelhantes entre as metodologias estudadas, principalmente por ambas utilizarem 
parâmetros como pH, temperatura e  NAT. Como observado na Erro! Fonte de referência não 
encontrada., a estimativa de amônia livre no reator CSTR calculado pela equação (3) apresenta valores 

maiores que os valores calculados pela equação (4) em aproximadamente 19% para os 15 dias de 
operação. Ao longo dos 126 dias monitorados essa variação entre as duas metodologias permanece 
constante como demonstrado na Figura 1, pois a inclinação das retas é semelhante. A temperatura possui 
uma relação direta com o aumento da amônia livre no reator, sendo que em ambiente mesofílico (37ºC) a 
concentração de amônia livre no sistema é menor que em ambiente termofílico (60ºC). Com a variação de 
temperatura e principalmente o aumento do pH do meio, o equilíbrio químico é deslocado entre o íon 
amônio e a amônia livre, aumentando a concentração de AL afetando as arqueas metanogênicas e 
consequentemente a produção de metano (5). 
 

CONCLUSÕES 

A variação encontrada nas diferentes metodologias para a estimativa da concentração de amônia livre em 
reator anaeróbio é considerada pequena e ambas podem ser aplicadas para os estudos na área de 
digestão anaeróbia, pois as mesmas possibilitam o acompanhamento da concentração de amônia livre e 
possíveis efeitos inibitórios durante o processo.  
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Tabela 1. Metodologias de estimativa de amônia livre no reator de mistura completa. 

Operação 
(dias) 

pH Temperatura (ºC) NAT (mgL
-1
) 

Amônia Livre (mgL
-1
) 

ANTHONISEN HANSEN 

1 7,77 37,8 1668,8 107 86.23 
8 7,61 37,8 2123 136 109,7 

15 7,72 37,8 2752,6 223 180,5 

 

 

 
Figura 1. Variação da amônia livre estimada no reator conforme as metodologias empregadas. 
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INTRODUÇÃO 

A relação entre homem e os animais domésticos está cada vez mais estreita, resultando em benefícios 
significativos para o bem-estar dos seres humanos, assumindo desse modo, papel de destaque na 
manutenção da saúde emocional e física dos tutores (1). Este fato é condizente com a realidade de pouco 
mais de 70 milhões de cães e gatos domésticos em todo o país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (2). Contudo, paralelo as vantagens advindas desta coexistência entre o homem e animais de 
estimação, há distintas situações de vulnerabilidade, que podem viabilizar a transmissão de agentes 
patogênicos pelas fezes, uma vez que os pets são hospedeiros de parasitas com potencial zoonótico, por 
conseguinte, as fezes contaminadas por agentes parasitários podem infectar o ser humano pelo contato 
direto ou indireto com extrema facilidade e, podem contaminar o ambiente, representando risco a saúde 
pública (3). Considerando que entre os agentes parasitários zoonótico mais comuns entre esses animais são 
helmintos e protozoários gastrintestinais, o conhecimento da prevalência dos mesmos é de suma importância 
para que medidas profiláticas e de controle possam ser adotadas, tendo o intuito de evitar a transmissão 
dessas parasitoses, principalmente entre crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas, visando desta 
forma uma melhor qualidade de vida para humanos e animais (4). Pelas razões expostas, realizou-se o 
presente trabalho com o objetivo de avaliar a ocorrência de parasitas gastrintestinais em cães e gatos 
internados no hospital veterinário da Universidade do Contestado. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 

No período de julho de 2017, haviam 27 animais internados no hospital veterinário da Universidade do 
Contestado, sendo 24 cães e 3 gatos. Para detectar o parasitismo gastrintestinal, amostras fecais frescas 
foram coletadas e examinadas macroscopicamente por inspeção visual e microscopicamente pelas técnicas 
de Willis-Mollay (1921) e de Hoffmann, Pons e Janer (1934) (5). Os exames coproparasitológicos 
demonstram melhor sensibilidade em detectar animais parasitados quando são realizados exames por mais 
de uma técnica, sendo deste modo uma complementar a outra. A associação entre a frequência de 
positividade na pesquisa de parasitismo e as variáveis idade e sexo dos animais foi investigada pelo teste 
exato de Fisher, utilizando-se o nível de significância de 5%.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 27 amostras coletadas, em 17 (62,9%) foi detectada presença de ovos de parasitas (Figura 1) sem 
diferença entre percentual de positivos entre gatos e cães (p=0,605). O monoparasitismo prevaleceu nas 
amostras positivas (64,7%; n=11/17), nas demais amostras positivas foi observada a associação de dois ou 
mais agentes parasitários (35,3%; n=6/17). Nos animais com infecções por um único parasita, em 57,1% 
(8/14) destes, foram identificados ovos de Ancylostoma e, em relação às associações parasitárias houve o 
predomínio dos gêneros Ancylostoma e Trichuris, identificados em 66,7% (4/6) destas amostras. 
Estatisticamente não se observou diferenças significativas entre o parasitismo em machos e fêmeas (p= 
0,99). Uma menor frequência de parasitismo foi observada nos animais com até um ano de idade (p=0,004), 
este fato pode estar relacionado aos cuidados mais intensos, por parte dos tutores, com os filhotes, que tem 
visitas mais frequentes ao veterinário, para serem vacinados e desverminados. Dentre os parasitas 
detectados, houve predomínio de infecções por helmintos, principalmente da classe nematoda, que 
representaram 88,2% (15/17), sendo de maior relevância e potencial zoonótico os dos gêneros Ancylostoma 
e Toxocara (Tabela 1). Destaca-se ainda a detecção do Spirometra em um dos gatos, pois, este é um 
cestódeo raramente observado em exames coproparasitológicos de animais domésticos, sendo mais comum 
em animais silvestres. Em animais doentes e/ou convalescentes em ambiente hospitalar, o parasitismo 
concomitante pode agravar sinais clínicos e/ou prolongar o tempo de recuperação. Os animais positivos 
receberam desverminação adequada, conforme o tipo de parasita detectado. Isto favoreceu a condição 
clínica do animal e também indiretamente a saúde humana e ambiental. 
 

CONCLUSÕES 

Fica evidente a extrema necessidade de se realizar regularmente exames coproparasitológicos de cães e 
gatos internados, mesmo em animais que não apresentam sinais clínicos de parasitismo. É muito importante 
se avaliar em hospitais veterinários, a frequência de infecções parasitárias nos gatos e nos cães, pois os 
resultados proporcionam um tratamento específico e, com este há a diminuição dos riscos de disseminação 
de parasitas entre os animais e da contaminação do ambiente hospitalar.  
 



 

130 

 

0 5 10 15 20 25 30

Cães

Gatos

Total

Cães Gatos Total

Positivos 16 1 17

Negativos 8 2 10

Total 24 3 27

REFERÊNCIAS 

1. JUNIOR, G. P., BARBOSA, P. S. Prevalência de endoparasitas em cães errantes na cidade de Manaus, 
Amazonas. Revista Acta biomédica brasiliensia. v. 4, n. 2, p. 52-57, 2013. 

2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa nacional de saúde 2013: acesso e 
utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. 
Rio de Janeiro: IBGE; 2015. 

3. STUTZ, E. T. G. et al. Ocorrência de Ancylostoma sp. Em fezes de animais coletados em praças e 
parques públicos do município de Volta Redonda. Revista Episteme Transversalis. Rio de Janeiro, v. 7, 

n. 2, p. 90-96, 2014. 
4. SANTOS, A. L. F. et al. Parasitos com potencial zoonótico nas fezes de cães, em locais públicos, na 

cidade de Barueri, SP, Brasil. Revista Clínica veterinária. São Paulo, v. 22, n. 128, p. 34-42, 2017. 
5. TÁPARO, C. V. et al. Comparação entre técnicas coproparasitológicas no diagnóstico de ovos de 

helmintos e oocistos de protozoários em cães. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. 

Araçatuba, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 1-5, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Número de cães e gatos detectados com parasitismo nos exames coproparasitológicos realizados entre os 
internados no Hospital Veterinário - UnC. 

 
 
Tabela 1. Amostras de fezes de cães e gatos internados no Hospital Veterinário da UnC no mês de julho de 2017 e que 
foram positivas e negativas nos métodos de exames coproparasitológicos realizados (n=54 exames). 

 
 
 Parasita Método 

Ocorrência Positivo Negativo 

n % n % n % 

Ancylostoma 
 
Willis & Mollay 
Hoffmann, Pons e Janer 

16 28,1 
 

10 
   06 

 
17,6 
10,5 

41 71,9 

Trichuris 
 
Willis & Mollay 
Hoffmann, Pons e Janer 

 
03 

5,3 
 

03 
- 

 
5,3 
- 

54 94,7 

Toxocara 
 
Willis & Mollay 
Hoffmann, Pons e Janer 

02 3,5 
 

01 
01 

 
1,75 
1,75 

55 96,5 

Ancylostoma + 
Trichuris 

 
Willis & Mollay 
Hoffmann, Pons e Janer 

05 8,7 
 

03 
02 

 
5,2 
3,5 

52 91,2 

Toxocara + 
Spirometra 

 
Willis & Mollay 
Hoffmann, Pons e Janer 

02 3,5 
 

01 
01 

 
1,75 
1,75 

55 96,5 

Ancylostoma + 
Trichuris + 
Cystoisospora 

 
Willis & Mollay 
Hoffmann, Pons e Janer 

01 1,7 
 

01 
- 

 
1,7 
- 

56 98,2 

Ausência de Parasitas 
 

25 43,9 - - - - 
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INTRODUÇÃO 

Em períodos de diminuição da produção forrageira torna-se necessário o armazenamento da produção 
excedente no período favorável. A ensilagem, tem se mostrado eficiente para alimentação de ruminantes, 
pois conserva o valor nutricional da matéria prima. Quando se fala sobre a ensilagem de forrageiras logo 
se tem a preocupação quanto a sua qualidade, onde alguns dos parâmetros a serem observados é sua 
coloração, a qual é caracterizada por despigmentação ou escurecimento durante o período de ensilagem, 
seu odor também sofre transformação, porém o mesmo deve-se caracterizar como agradavelmente 
azedo/aromático, sem odores de álcool ou ácido butírico, ácido acético e odores estranhos. As perdas na 
produção são características de formação indesejáveis, como a produção de fungos a qual compromete a 
qualidade e quantidade da silagem e perdas por produção de compostos orgânicos voláteis, como 
metano, óxido nitroso, dióxido de carbono e demais aldeídos, bem como a produção de efluente. Desta 
forma, objetiva-se avaliar a conservação de diferentes recursos forrageiros por meio do processo de 
ensilagem, avaliando as características organolépticas de cor e odor e níveis de perda, sendo elas por 
fungos, efluentes ou gases. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

As avaliações foram conduzidas na área experimental do Instituto Federal Catarinense (IFC), Campus 
Concórdia, no período de verão. O município de Concórdia, Santa Catarina, está situado a 27º13’55’’ de 
latitude e 52º00’26’’ de longitude. A altitude média é de 596 m e o clima, de acordo com a classificação de 
Köeppen, é predominantemente subtropical úmido (Cfa), apresentando temperatura média anual de 19,6 
ºC e precipitação pluvial anual de 1.700 a 2.200 mm (Embrapa Suínos e Aves, 2003). A área colhida para 
produção de silagem foi em delineamento experimental de blocos casualizados, com cinco tratamentos de 
dez repetições cada, contendo 50 unidades experimentais, sendo elas: 
T1 – Milho; 
T2 – Feijão Guandu Forrageiro; 
T3 – Milho + Brachiaria Brizantha cv. ‘Marandu; 
T4 – Milho + Feijão Guandu Forrageiro; 
T5 – Milho + Brachiaria Brizantha cv. ‘Marandu + Feijão Guandu Forrageiro. 

A colheita para a silagem foi realizada quando o milho apresentou seu ponto ideal, conforme literatura, 
considerando as condições práticas no campo, o melhor momento é quando o milho estiver entre 30% e 
35% de matéria seca. Para saber quando o milho está nesta fase, o produtor pode usar a técnica da 
“linha de leite” do grão que consiste, basicamente, em saber em que ponto está o enchimento do 
grão. (ARAUJO, 2017). Para a confecção da silagem o milho, a Brachiaria Brizantha cv. ‘Marandu e o 
(feijão) Guandu forrageiro foram cortados, triturados em partículas de 0,8mm a 3,0mm e ensilados em 
quantidades correspondentes a densidade de 500Kg/m³ de matéria verde (MV) em minisilos 
experimentais, sendo feitas 10 repetições cada tratamento. Sendo que a compactação da silagem foi 
realizada com uma prensa hidráulica. Esses minisilos foram confeccionados utilizando canos de PVC com 
média de 200mm de diâmetro por 40cm de altura com capacidade de 12,56dL, sendo o fundo de madeira 
compacta, revestido com tinta impermeável e vedado com silicone, adaptado de Rezende (2001). 
Tampas, também de madeira compacta revestida com tinta impermeável, porém com furo central e 
mangueira de silicone, que serve como respiro para a eliminação dos gases produzidos a partir da 
fermentação do material ensilado. O minisilo precisa estar bem vedado para que não haja entrada de ar, 
bem como a mangueira de silicone precisa ser bem projetada para que possa haver apenas a saída do 
gás produzido. Após a abertura da produção da silagem, foram avaliadas as características 
organolépticas de cor e odor e níveis de perda, sendo elas por fungos, efluente e gases. Para as 
avaliações sensoriais dos materiais ensilados foi utilizada a metodologia de NUSSBAUM a qual 
recomenda realizar a avaliação de odores longe de lugares com diversos odores estranhos como em 
estábulos, silos e de preferência com adequado fornecimento de luz para análise visual das amostras. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação das características organolépticas demonstrou que a silagem T2 e T5 apresentaram maiores 
características de forte odor em relação ao normal de uma silagem, sendo que também o T5 apresentou 
grande alteração de cor (Figura 1). A alteração da cor pode estar associada à produção de ácido lático e 
butírico, os quais estão envolvidos na fermentação de silagens e com produção excessiva pode levar a 
uma coloração amarelada ou tons mais esverdeados. Outro fator que influencia na coloração escura são 
danos causados por umidade e o aquecimento, a qual tem alto potencial para aparecimento de mofos, o 
que também caracteriza o forte odor. Quanto às perdas novamente destacou-se o T5, que tem perda 
acentuada quanto a sua decomposição por fungos, e também ao T2 e T3 se destaca a perda por gás 
(Figura 2). A perda acentuada quanto à decomposição por fungos pode ser efeito de pouca compactação, 
vedação falha e até mesmo a falta de carboidratos para fermentação. 
 

CONCLUSÕES 

Sendo assim pode se caracterizar que o Guandu devido a sua falta de carboidratos fermentáveis não é 
indicado para silagem pura, porém sim, para uma consorciação com culturas como o milho.  
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Figura 1. Resultados das análises de características organolépticas. 

 
 
 

 
Figura 2. Resultados das análises de perdas. 
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INTRODUÇÃO 

O Calodium hepaticum (sinônimo Capillaria hepatica) é um nematódeo que parasita o parênquima 
hepático de roedores, outros mamíferos domésticos, selvagens e humanos (1). Os roedores do gênero 
Rattus são considerados os mais importantes hospedeiros e reservatórios deste parasita devido à sua 
alta capacidade de proliferação e de abrigar agentes zoonóticos (2). O ser humano infecta-se ao ingerir 
ovos embrionados através da água, do solo ou de alimentos contaminados (2). Os sinais clínicos são 
semelhantes ao das hepatites virais agudas, apresentando febre persistente, hepatomegalia e leucocitose 
com eosinofilia. O diagnóstico pode ser dado por biópsia hepática ou por exames sorológicos. Em Lages 
– SC em 2016 foi relatada a presença de ovos de C. hepaticum em amostras fecais de cães e gatos, 

estes se infectam ao ingerir ratos e eliminam ovos do parasita que contaminam o ambiente (2). No Brasil, 
foram relatados cinco casos desta parasitose em humanos, sendo três em crianças e dois em adultos (3). 
O Cysticercus fasciolaris, forma larval da Taenia taeniaformis é encontrado parasitando o parênquima 
hepático de roedores que servem como hospedeiros intermediários deste parasita e pode apresentar 
potencial zoonótico (4). Como grandes populações destes roedores associados às precárias condições 
higiênico-sanitárias são fatores que aumentam o risco de transmissão deste parasita à outros animais e 
ao ser humano, este trabalho tem como objetivo relatar a frequência de infecção por C. hepaticum e C. 
fasciolaris em ratos-pretos (Rattus rattus) capturados no Distrito de São Cristóvão, zona urbana da cidade 
de Três Barras, Santa Catarina, região carente, urbana com características de área rural, com significativa 
presença de animais de produção, frequentes alagamentos e condições higiênico-sanitárias 
desfavoráveis, como o acúmulo de lixo e a escassez de saneamento básico, fatores que favorecem a 
proliferação  de roedores. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Entre setembro/2016 e agosto/2017 foram armadas 252 vezes, armadilhas do modelo Tomahawk® 45 x 
17,5 x 15 cm e capturados 35 R. rattus. Os animais capturados foram eutanasiados de acordo com a 
resolução 1000/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (certificado aprovação nº 15/16 
CEUA/UnC) e eviscerados. Todos os fígados foram examinados e, quando detectadas lesões 
macroscópicas, um exame histopatológico foi realizado, para visualizar ovos típicos, estágios larvais e/ou 
adultos. Foram realizados cortes histopatológicos pelas técnicas rotineiras seguida de coloração por 
hematoxilina e eosina. O Teste de Quiquadrado, com correção de Yates foi usado para analisar 
diferenças na prevalência de parasitas entre os sexos dos roedores e foi considerado significativo quando 
p≤0,05. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre 35 ratos-pretos necropsiados, 48,5% (n=17) apresentaram parasitas hepáticos. Em todos os 
casos, os animais estavam aparentemente saudáveis e não mostravam nenhum sinal visível de 
insuficiência hepática, apesar do fato dos fígados estarem parasitados por uma ou mais espécies de 
parasitas. Foram observadas duas espécies de parasitas no fígado, ambas com potencial zoonótico, 
sendo uma da classe nematoda (Calodium hepaticum) e outra da cestoda (Cysticercus fasciolaris) (Figura 
1). As taxas de prevalência para C. hepaticum, C. fasciolaris e infecção mista foram 42,9% (15 ratos), 
31,4% (11 ratos) e 25,7% (nove ratos) respectivamente, sem diferença significativa (p=06209) em relação 
ao sexo dos ratos. Durante a necropsia, os fígados de 15 indivíduos apresentaram lesões macroscópicas 
de coloração amarelo claro, fígado firme, pálido e com leve aumento de tamanho. Na avaliação 
histopatológica foram observados aglomerados de ovos bioperculados com casca espessa circundados 
por reação inflamatória com infiltrados de eosinófilos e linfócitos, além de cortes transversais do parasita, 
compatíveis com C. hepaticum (Figura 2).  
 

CONCLUSÕES 

As elevadas taxas de infecção observadas sugerem que ratos-pretos podem ser um reservatório comum 
para ambos os parasitas, e é possível inferir que os roedores parasitados são uma fonte potencial de 
transmissão do parasita para animais domésticos nesta área, com risco para a saúde humana. 
Considerando-se a falta de estudos envolvendo R. rattus na região e o potencial zoonótico dos parasitas 
neles encontrados, faz-se necessário ampliar este estudo e uma abordagem epidemiológica para 
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orientação da população sobre o risco de infecção e quanto aos métodos profiláticos para que o contato 
seja evitado. 
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Figura 1. Fígado de Rattus rattus onde se observam macroscopicamente, vesícula no parênquima que corresponde a 
um Cysticercus fasciolaris (seta azul) e lesões macroscópicas com estrias amareladas constituídas por aglutinados de 
ovos de Calodium hepaticum (setas verdes). 
 
 

 

 
Figura 2. Corte histológico do fígado de Ratttus rattus onde se observam aglomerados de ovos (seta preta) e corte 
transversal de C. hepaticum (seta azul) (Coloração com hematoxilina e eosina e aumento de 160x). 
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INTRODUÇÃO 

O sistema de lodos ativados tem sido muito utilizado para o tratamento de despejos domésticos e 
industriais. O tanque de aeração e decantação e a recirculação de lodo são unidades que fazem parte da 
etapa biológica destes sistemas. O tempo de retenção de sólidos no sistema de lodos ativados reflete na 
eficiência do mesmo, pois quanto maior a permanência desses sólidos, maior é o tempo que a biomassa 
possui para metabolizar a matéria carbonácea presente no reator. Porém, devido à entrada contínua de 
efluente é de extrema importância o monitoramento do sistema, com o propósito de manter o equilíbrio do 
meio, evitando o acúmulo excessivo de lodo. Dessa forma é feito o cálculo do lodo biológico excedente, 
que pode ser retirado diretamente do reator, evitando que ocorra a recirculação. O sistema de lodos 
ativados pode integrar remoções biológicas de nitrogênio, fósforo e matéria carbonácea (3). O presente 
estudo retrata um sistema de lodos ativados compreendido por processos de nitrificação e desnitrificação 
em sistema de aeração prolongada de fluxo contínuo e tem por objetivo monitorar a produção de lodo no 
sistema e sua influência no tratamento.   
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema é composto por dois reatores, sendo um desnitrificante e um nitrificante, ambos com volume útil 
de 5 L, operando com TRH de 4,6 dias. O sistema é alimentado de forma contínua com efluente 
proveniente da separação sólido-líquido de dejeto suíno. O reator foi acompanhado por um período de 80 
dias, de maio a agosto de 2017. Fixou-se a idade do lodo em 25 dias, condizente com o sistema de lodo 
ativado de aeração prolongada. Os sólidos suspensos foram determinados conforme APHA (2012) (1). 
Com isso, a partir dos resultados da concentração de sólidos suspensos no reator nitrificante foi 
determinada e monitorada a vazão de retirada de lodo pela seguinte equação: 
 

𝑄𝑟 =
𝑉. 𝑋𝑣

𝑋𝑣𝑟  . 𝜃
 

Equação 1 

 
Onde: 
 
Qr= Vazão de retirada de lodo excedente (m

3
/d) 

V= Volume do reator nitrificante (m
3
) 

Xv= Concentração de sólidos suspensos voláteis no reator nitrificante (g/m
3
) 

Xvr= Concentração de sólidos suspensos voláteis no lodo (g/m
3
) 

θ= Idade do lodo (d) 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises de sólidos suspensos do reator nitrificante e do lodo são demonstrados nas 
Figuras 1 e 2, respectivamente. Com os dados de sólidos suspensos foi possível realizar o cálculo da 
vazão de retirada de lodo excedente onde, entre os dias 1 ao 52, foi retirado aproximadamente 200 mL 
dia

-1 
e a relação entre a vazão de retirada de lodo e a vazão de alimentação (QR/QAL) foi de 0,077 m

3
m

-3
. 

A partir do dia 52, a retirada de lodo passou a ser de 250 mL dia
-1

,
 
apresentando uma relação QR/QAL de 

0,096 m
3
m

-3
. Posteriormente, do dia 64 ao 70 a retirada de lodo foi de 700 mL dia

-1
 e houve o aumento da 

relação QR/QAL para 0,268 m
3
m

-3
. Dos dias 70 ao 72 a retirada de lodo foi de 1 L e a relação QR/QAL foi 

de 0,383 m
3
m

-3
. É importante ressaltar que o volume de lodo aumentou significativamente devido as 

diferentes concentrações de carbono presente no substrato utilizado na alimentação do reator ao longo no 
experimento, favorecendo o crescimento de organismos heterotróficos. Com base nas relações QR/QAL 
apresentadas, pode-se estimar o impacto significativo que esses valores teriam em um sistema em escala 
real. Visto que durante o período do dia 1 ao 52, a relação foi de 0,077 m

3
m

-3
, ou seja, para cada metro 

cúbico de dejeto alimentado seria necessário o descarte de 77 L de lodo. Já no período dos dias 52 ao 
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64, seria necessário um descarte de 96 L o que compreende um aumento de 1,25 vezes em relação ao 
primeiro período. Entre os dias 64 ao 70, seria retirado 268 L de lodo, em que o aumento seria de 2,8 
vezes em relação ao primeiro período. E nos dias 70 ao 72, esse aumento na produção foi ainda maior, 
sendo de 5 vezes, quando comparado ao primeiro período, o que geraria um descarte de 383 L. Quando 
analisados os volumes de descarte de lodo nos primeiros períodos (dias 1 ao 64), observa-se uma 
quantidade de volume condizente com um sistema de tratamento em escala real. Já o volume de lodo 
descartado nos últimos dias do experimento implicaria em maiores custos no gerenciamento do lodo, pois 
houve excessiva produção do mesmo. Segundo Batstone et al. (2), a cada tonelada de lodo produzido na 
Europa, são gastos de 165 a 550 dólares com o seu tratamento. Desta forma, devem haver maiores 
estudos a cerca da produção e do manejo do lodo a fim de minimizar tais gastos econômicos e problemas 
ambientais que este pode causar. 
  

CONCLUSÕES 

A partir dos dados foi possível concluir que o manejo inadequado de um sistema de lodos ativados pode 
impactar negativamente no tratamento de efluentes em geral, uma vez que, a produção de lodo 
excedente pode se tornar um passivo ambiental em função do volume a ser descartado, além de 
aumentar os custos do tratamento.  
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Figura 1. Resultados das análises de sólidos suspensos do reator nitrificante.  

 
 

 
Figura 2. Resultados das análises de sólidos suspensos do lodo. 
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INTRODUÇÃO 

A suinocultura é responsável por uma significativa parcela do desenvolvimento nacional, assumindo 
importância econômica e social, na formação de empregos e na qualidade de vida nas regiões 
produtoras. A atividade terá um crescimento de 2,0% ao ano, de acordo com as projeções realizadas para 
o período de 2011/2012 a 2021/2022 pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
dados relativamente elevados que demonstram a intensa expansão desse setor para os próximos anos 
(1). Este crescimento deve ser baseado em eficiência produtiva e qualidade dos produtos a fim de 
proteger o consumidor e acessar mercados. Para garantir a segurança microbiológica da carne suína e 
seus derivados, programas de qualidade baseados em boas práticas e análise de perigos e pontos 
críticos de controle tem sido o alicerce das agroindústrias brasileiras. Avançando na corresponsabilidade 
pela produção de alimentos seguros, é necessário que o país adote programas oficiais de redução de 
patógenos que monitorem perigos específicos e produzam evidências da qualidade das operações. O 
sucesso destes programas dependem de sustentação científica, ou seja é necessário identificar os 
perigos e os indicadores de higiene que, quando controlados, garantem a qualidade microbiológica do 
produto. Contribuindo com este cenário, este trabalho teve os seguintes objetivos: detectar a presença de 
Salmonella sp., Listeria monocytogenes e Yersinia enterocolitica e quantificar os níveis de enterobactérias 
e mesófilos totais na superfície de carcaças suínas abatidas em três frigoríficos de Santa Catarina. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo ocorreu durante o período de Agosto/2016 a Janeiro/2017 na Embrapa Suínos e Aves-SC. 
Foram selecionados propositalmente três frigoríficos de Santa Catarina (FA, FB, FC) com volume de 
abate de 4600, 4100 e 900 animais por dia. Os frigoríficos selecionados representam animais abatidos 
provenientes de cooperativas, integração e mercado livre (spot). Foram realizadas seis visitas por 
frigorífico e amostradas 21 carcaças por visita, totalizando 378 amostras. A colheita das amostras foi 
realizada antes do resfriamento seguindo as recomendações da circular nº 130/2007/CGPE/DIPOA por 
meio de fricção com esponja hidratada em 10 mL de água peptonada (Nasco). Os pontos de coleta foram: 
pernil, lombo, papada e barriga, com área de amostragem de 100 cm

2
, delimitada por molde descartável 

esterilizado, totalizando 400 cm
2
. Em cada ponto, uma esponja foi friccionada sobre a área delimitada por 

dez vezes no sentido horizontal e vertical em ambos os lados. Após a colheita, as quatro esponjas 
constituíram uma amostra por carcaça e foram acondicionadas conjuntamente em saco plástico, e 
transportadas sob-refrigeração e processadas em 24 horas. Cada amostra foi submetida a pesquisa dos 
seguintes patógenos: Salmonella sp., Listeria monocytogenes e Yersinia enterocolitica conforme a ISO 

6579, IN 062 e AFHA respectivamente. A enumeração de enterobactérias e mesófilos totais foi realizada 
pelo método do Petrifilm (3M).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de 378 amostras estudadas, 60 (15,87%) foram positivas para Salmonella sp.; 3 (0,79%) foram 
positivas para Yersinia enterocolitica e nenhuma amostra mostrou resultado positivo para Listeria 
monocytogenes. Para mesófilos totais, as médias das contagens foram: 1,66 X 10

3
 para o frigorifico A, 

3,76 X 10
2
 para frigorífico B e 1,98 X 10

3
 para o frigorífico C (Tabela 1). Para enterobactérias as médias 

das contagens foram: 1,53 X 10
2
 para o frigorífico A, 5,15 X 10

1 
para o frigorífico B e 3,45 X 10

1
 para o 

frigorífico C (Tabela 2). Nas amostras avaliadas o patógeno detectado com maior frequência foi a 
Salmonella sp., que é considerado um perigo potencial para a saúde humana e figura entre as principais 
causas de doenças transmitidas por alimentos no mundo.  Diante dos resultados obtidos e da relevância 
do patógeno acredita-se que este deve ser incluído nos programas de redução de patógenos, tanto 
privados como oficiais. Sabidamente os suínos são portadores assintomáticos de Salmonella (2), o que 
impossibilita a sua identificação pelos métodos tradicionais de inspeção ante morten e post morten. A 
infecção é amplificada no período pré-abate (3) e no frigorífico, a disseminação ocorre principalmente por 
meio do conteúdo intestinal, cavidade oral e linfonodos (4). Sendo assim, é necessário um plano de 
amostragem e processamento laboratorial para o monitoramento de Salmonella em carcaças suínas. 
Neste estudo a frequência média de Salmonella sp. foi de 15,87% (FA 25,39%; FB 7,93% e FC 14,28%) 
(Figura 1) ao que indica altas taxas de contaminação nas linhas de abate e que deve refletir a infecção 
nos rebanhos suínos. Em estudo exploratório no Brasil, em 76 plantas a média de carcaças positivas para 
Salmonella spp. no pré-resfriamento foi em torno de 10% (5). Esta diferença pode ser atribuída ao plano 
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de amostragem e abrangência do estudo. Quando comparamos os resultados obtidos com outros países, 
por exemplo a Dinamarca, que possui planos de controle de zoonoses estruturados há anos, fica clara a 
necessidade de um programa oficial de redução de patógenos aplicados a abate de suínos no Brasil (6). 
Com relação aos resultados para Yersinia enterocolitica e Listeria monocytogenes, podemos considerar 

que os índices obtidos foram baixos. Possivelmente devido ao fato dos suínos serem mais propensos a 

abrigar esses patógenos nas tonsilas (7). Dessa maneira, a fonte de maior contaminação em uma planta 

frigorífica seria na etapa da retirada da cabeça. Além disso, a contaminação pelo contato direto das 
tonsilas associada a retirada do conjunto de vísceras abdominais já foi demonstrada (8). Assim, a 
atividade de práticas sólidas de higiene durante o abate principalmente nos processos de retirada da 
cabeça e evisceração são fundamentais para garantir a inocuidade da carne suína. Quanto a enumeração 
de microrganismos indicadores, a contagem de mesófilos totais  permaneceu em níveis aceitáveis 
conforme a CIRCULAR nº 130/2007/CGPE/DIPOA, abaixo de 5x10

3
. A contagem de enterobactérias 

permaneceu em sua maioria em níveis aceitáveis, abaixo de 2x10
2
, conforme a referida circular. Em 

nenhum caso foi obtido valores em níveis inaceitáveis. A contagem de mesófilos pode ser utilizada como 
parâmetro para medir o grau de higiene e a realização das boas práticas de fabricação nos processos de 
produção de carne e derivados. Já a contagem de enterobactérias serve também como indicador de 
qualidade e inocuidade alimentar uma vez que está relacionado com contaminação fecal que pode 
carrear outros patógenos (6). A contagem de enterobacterias não é suficiente para obtenção de 
informações relativas a presença de Salmonella sp, conforme dados brasileiros já publicados (9) 

 
CONCLUSÕES 

A Salmonella sp. é principal microrganismo que deve compor os programas de redução de patógenos na 

indústria de carne suína. A contagem de mesófilos e/ou enterobactérias devem ser utilizadas como 
indicadores de higiene do processo. 
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Tabela 1. Quantificação de mesófilos totais (UFC/cm

2
) em carcaças suínas amostradas em três frigoríficos de SC. 

 
Tabela 2. Quantificação de enterobactérias (UFC/cm

2
) em carcaças suínas amostradas em três frigoríficos de SC. 

 

 
Figura 1.  Porcentagem de amostras positivas para Salmonella sp. em carcaças suínas em três frigoríficos de SC.
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INTRODUÇÃO 

As doenças respiratórias mais frequentes nas criações confinadas e tecnificadas de suínos nas fases de 
crescimento e terminação são representadas pela rinite atrófica e pneumonias (1), representando 
aumento de custos com medicamentos, redução nos índices zootécnicos e condenações de carcaças nos 
abatedouros (2). Para diminuir perdas e implementar medidas rápidas e eficientes, os sinais clínicos, 
fatores de risco e a situação sanitária dos planteis devem ser monitorados. Nesse estudo foi realizado o 
monitoramento clínico da frequência de tosse e espirros em plantéis de suínos, correlacionando os 
resultados com o peso dos animais, idade, densidade, cubagem de ar, mortalidade e presença de pontos 
de fezes de mosca. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliados 12 lotes de suínos em terminação, com população média de 320 animais, no município 
de Arabutã-SC, de dezembro de 2016 à março de 2017. Os lotes foram monitorados aos 0, 30, 60, 90 
dias de alojamento e no pré-abate, verificando indicadores de triagem (idade, peso, densidade, cubagem 
de ar por Kg alojado), de higiene (contagem de pontos de fezes de mosca), conforme protocolo adaptado 
(3) e de sanidade (mortalidade e contagem de tosse e espirro) (4). Os resultados foram submetidos a 
teste Tukey (p < 0.05) e análise de correlação de Pearson. 
                           

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nota-se que o os valores de densidade, expostos na Figura 1 superam os valores considerados ideais, ou 
seja, no fim do alojamento os animais encontram-se em situação de superlotação, fator negativo por 
predispor a brigas, diminuir acesso à ração e água, e também por ser fator de risco para enfermidades 
respiratórias. Houve correlação negativa entre mortalidade, pontos de fezes de mosca, índices de tosse e 
espirro para a variável disponibilidade de ar, conforme as Figura 2. Uma provável explicação é que a 
menor oferta de ar impacta em aumento de concentração de gases tóxicos e irritantes, e também 
aumenta a possibilidade de exposição a agentes patogênicos. Também podemos considerar que uma 
maior aglomeração dificulta uma higienização eficiente, o que facilita a perpetuação de vetores. 
 

CONCLUSÕES 

Não houve surtos de doenças respiratórias, mesmo quando a densidade foi superior a 100 kg de peso 
vivo por m

2
, faixa considerada limite. A presença de moscas mostrou-se relevante, e deve haver 

implementação nos métodos de controle e racionalização nos manejos que contribuem para o 
aparecimento desses vetores. Também é necessário respeitar os limites de densidade e os manejos de 
ventilação, efetuar um adequado dimensionamento das instalações e planejar adequadamente a 
atividade, visando a sanidade e a eficiência produtiva. 
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Tabela 1. Valores de média de idade, peso, densidade, cubagem de ar por Kg de peso, pontos de fezes de mosca por 
cm

2
, mortalidade e índices de tosse e espirro através de Teste Tukey entre os 12 lotes. 

 
* (p<0,05).  CV: Coeficiente de Variação; Período(P) P1 = dia de alojamento, P2 = 30 dias de alojamento, P3= 60 dias, P4=90 dias de 
alojamento e P5= pré-abate dos lotes. Id: Idade; Peso: Peso em Kg; Den: Densidade; Ck: Cubagem de ar (m

3
)  por Kg de peso vivo; 

Mos: Pontos de fezes de mosca/cm
2
; Mort: Mortalidade(%); It: Índice de tosse (%); Ie: Índice de espirro (%). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
Figura 2. Mortalidade (%); Pontos de fezes de mosca (cm

2
); Índice de Tosse (%); Índice de Espirro (%) em função da 

cubagem de ar (m
3
) por Kg de peso vivo. 
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INTRODUÇÃO 

Devido a natureza epitéliocorial da placenta suína com impedimento de transferência de Igs da mãe para 
os fetos via placenta, o leitão torna-se dependente da aquisição de imunidade passiva transferida pela 
mãe, via colostro. O colostro é rico em Igs (anticorpos); leucócitos e outros fatores de imunidade que são 
também adquiridos e podem contribuir para imunidade do leitão recém-nascido (7, 13). Sabe-se que a 
secreção mamária do suíno e de outras espécies contêm substâncias com atividade antimicrobiana não 
específica e/ou imunomoduladoras. Diversos agentes imunomoduladores são encontrados no colostro, 
tais como, hormônios (prolactina, estradiol, progesterona, estrona, somatotropina e insulina), anticorpos 
anti-idiotípicos e nucleotídeos que aumentam a atividade de células NK, macrófagos, células T auxiliares 
e citocinas. (8-9). A grande parte da mortalidade observada em leitões ocorre nas primeiras 72h após o 
nascimento, tendo uma relação direta com o consumo inadequado do colostro. Por outro lado, a maioria 
das enfermidades infecciosas dos leitões recém-nascidos é causada por microrganismos patogênicos 
(11). Deste modo, o presente estudo buscou avaliar a atividade antimicrobiana do colostro suíno 
refrigerado e congelado de fêmeas de diferentes ordens de parição frente a isolados de Escherichia coli, 
Pasteurella multocida tipo D, Streptococcus suis e Staphylococcus hyicus através de testes de 
susceptibilidade por disco-difusão e de concentração inibitória mínima (MIC).  
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Amostragem e purificação do colostro: Durante o parto foram coletados de cada fêmea de 10-15mL de 

colostro. A coleta foi realizada duas horas após o início do parto, tendo como base o nascimento do 
primeiro leitão. Após o parto assistido, os tetos foram higienizados com iodo povidine e ordenhados 
manualmente formando um pool de colostro proveniente de dois tetos dianteiros, dois intermediários e 
dois distais. As amostras foram resfriadas em recipiente isotérmico até seu armazenamento e 
processamento. Por conseguinte, dez amostras foram congeladas a -18°C, enquanto que treze foram 
mantidas à 4°C, por no máximo 72 horas. Previamente aos ensaios, as amostras foram descongeladas a 
temperatura ambiente e então centrifugadas a 4000 RPM por 10 minutos para o desnate. Retirou-se a 
fase gordurosa e o sobrenadante separado. Para purificação, os sobrenadantes foram filtrados em filtros 
de seringa (0,22μm). Para os testes de susceptibilidade e MIC foram utilizados isolados de suínos de E. 
coli, S. hyicus, S. suis e P. multocida cedidos pelo Cedisa – Concórdia (Centro de Diagnóstico de 

Sanidade Animal). 
Teste de susceptibilidade: O teste de susceptibilidade ao colostro foi adaptado da técnica de 

discodifusão (1). Em um tubo as colônias foram ressuspendidas dos cultivos e em seguida, os inóculos 
diluídos de E. coli e S. hyicus foram semeados uniformemente em ágar Mueller-Hinton (HiMedia). Da 
mesma forma, os inóculos de P. multocida e S. suis foram semeados em ágar Mueller-Hinton (HiMedia), 
enriquecido com sangue ovino (5%). Posteriormente, de 9 a 11 discos estéreis de papel, com 
aproximadamente de 9mm de diâmetro, foram distribuídos sobre o ágar, adicionando-se 25 μl de cada 
amostra de colostro sobre os mesmos. As placas foram então incubadas à 37°C. Após 24 horas, foi 
realizada a leitura, observando-se a existência e o diâmetro dos halos de inibição.  
Teste de concentração inibitória mínima: Somente as amostras congeladas (n=11) foram usadas para 

o teste de MIC em microdiluição (6). Em duplicata, foram adicionados caldo Mueller-Hinton (HiMedia) em 
todos os poços para E. coli e S. hyicus, e caldo Mueller-Hinton (HiMedia) enriquecido com lisado de 
sangue de cavalo a 5% para os testes com P. multocida e S. suis. Posteriormente, adicionou-se em 

quadruplicata, 100μl das amostras de colostro à linha superior da microplaca, em seguida diluiu-se a 
amostra serialmente na base 2, produzindo uma faixa de diluição de 1:2 a 1:128. As colônias, incubadas 
em até 24 do patógeno testado, foram ressuspendidas em 10ml de solução salina (0,9%) até atingir 
turvação equivalente à escala 0,5 na escala McFarland, e verificadas em espectrofotômetro de modo à 
obter-se absorbância de 0,8 a 0,13 à 625nm. Os inóculos foram diluídos novamente em solução salina 
(0,9%) na proporção de 1:20. Posteriormente, adicionou-se 10μl deste inóculo nos poços a serem 
testados (colunas 1 a 6); nos poços controle (colunas 7 a 12) foram adicionados 10μl de solução salina 
(0,9%) estéril. Para contagem das colônias do inóculo foram diluídos em 10ml de solução salina (0,9%) 
10μl do conteúdo do poço H1 (controle), e deste foram semeados 100μl em ágar Mueller-Hinton (E. coli e 
S. hyicus) ou Mueller-Hinton sangue a 5% (P. multocida e S. suis). As placas foram incubadas a 35 ± 2°C 
por 16-20 horas. Para leitura, anotaram-se as menores concentrações onde não houve crescimento 
bacteriano, considerando a formação de um botão de precipitação maior ou igual à 2mm nos poços 
controle positivo (H1 a H6), ausência de turvação ou precipitação no controle dos poços controle negativo 
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(H7 a H12), e contagem das colônias do inoculo de aproximadamente 50 UFC (Unidade Formadoras de 
Colônia). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Teste de susceptibilidade: Nas condições em que o ensaio foi realizado, não foi detectada a 

susceptibilidade dos patógenos testados ao colostro suíno, uma vez que nenhuma das amostras foi capaz 
de formar halos de inibição do crescimento bacteriano, como pode ser observado na Figura 1 (E. coli). 
Não foram encontrados relatos publicados do uso do teste de difusão em disco para avaliação da 
atividade antimicrobiana do leite ou colostro. O leite de asno consegue inibir o crescimento de Salmonella 
cholerasuis e Shigella dysenteriae, entretanto não apresentou a mesma efetividade para E. coli e outras 
bactérias, pelo ensaio de difusão em ágar (14). Da mesma forma, não houve inibição destes agentes pelo 
leite cru de vaca (2). Utilizando desta mesma técnica, outro grupo de pesquisa observou a sensibilidade 
de E. coli e Listeria monocytogenes ao colostro de camela, enquanto que Bacillus cereus foi resistente (2). 
Diversos outros estudos in vitro foram capazes de demonstrar a efetividade do colostro suíno ou seus 
componentes contra E. coli (13). Neste sentido, o colostro de porcas vacinadas contra E. coli apresentou 
menor número de UFC quando comparado a porcas não vacinadas. Bactérias metabolicamente ativas 
parecem ser mais susceptíveis a atividade antimicrobiana do colostro, e esta por sua vez reduz ao longo 
da lactação (4). Detectaram, ainda, maior atividade bactericida e bacteriostática no colostro, leite e soro 
de porcas vacinadas contra E. coli (12). Esperava-se que o colostro fresco (refrigerado) fosse capaz de 
inibir o crescimento bacteriano, uma vez que o congelamento degrada componentes importantes do 
colostro (10), principalmente células; porém este, da mesma, forma mostrou-se igualmente inefetivo. 
Contudo, apesar dos resultados, não deve ser descartada a importância do colostro para o leitão. Deste 
modo, são necessários estudos mais aprofundados para aperfeiçoar a técnica de difusão em disco com o 
uso de colostro ou leite como agente antimicrobiano, considerando a utilização de cargas bacterianas 
menores, diferentes técnicas de conservação e purificação do colostro ou até mesmo o uso de 
componentes isolados do colostro.  
Teste de concentração inibitória mínima: Da mesma forma, não foi possível demonstrar a atividade 

antimicrobiana do colostro suíno pela técnica de concentração inibitória mínima (MIC) em microdiluição. 
Embora o teste tenha sido válido, pois os controles não demonstraram quaisquer falhas, os poços testes 
em sua totalidade demonstraram-se turvos e/ou com presença de precipitado como observado na Figura 
2. De fato, já foi demonstrada a efetividade da lactoferrina suína sintética contra E. coli, Staphylococcus 
aureus e Candida albicans através de ensaios de MIC, e observaram que as concentrações inibitórias 

mínimas que variaram de 12 a 24μM, e que esta foi quatro vezes mais efetiva que a lactoferrina humana, 
mas pouco menos efetiva que a lactoferrina bovina (5). Ademaisfoi observado que as casecidinas 15 e 17 
do colostro bovino possuem atividade antimicrobiana contra E. coli com concentrações inibitórias mínimas 
de 0,4mg/ml-1 (3). É clara a atividade antimicrobiana dos peptídeos e outros componentes colostrais, 
entretanto, utilizando o colostro em sua totalidade não foi observada atividade bactericida ou 
bacteriostática contra os microorganismos estudados. Devem ser considerados estudos futuros, da 
mesma forma que nos ensaios de susceptibilidade, considerado a carga bacteriana e métodos 
alternativos de avaliação da atividade antimicrobiana do colostro. 
 

CONCLUSÕES 
Não foi observada atividade antimicrobiana do colostro suíno contra E. coli, S. suis, S. hyicus e 
P.multocida pelas técnicas de disco-difusão e concentração inibitória mínima. Entretanto, não se deve 
desconsiderar a importância do colostro para o leitão recém-nascido, uma vez que a efetividade 
antimicrobiana de seus componentes já foi comprovada. Devido à falta de experimentos na área, estudos 
futuros serão necessários para maiores elucidações referentes ao uso do colostro total nos ensaios 
realizados. 
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Figura 1. Teste de susceptibilidade in vitro de Escherichia coli ao colostro de suínos pelo método de disco difusão. 
Observa-se que não houve inibição do crescimento bacteriano. 
 
 

Figura 2. Teste de concentração inibitória mínima do colostro de suínos frente à cepa de Pasteurella multocida. 
Observa-se que houve formação de sedimento no fundo dos poços e turvação do meio em todas as concentrações, 
indicando que o colostro não foi capaz de inibir o crescimento bacteriano. 
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INTRODUÇÃO 

A mastite bovina determina grave impacto no setor leiteiro. Dentre as principais medidas de profilaxia e 
controle da enfermidade, ressalta-se a utilização dos dippings, para redução da carga microbiana 
presente na superfície dos tetos (DOMINGUES, 2017). Nesse contexto, as indústrias têm focado no 
desenvolvimento de produtos que promovam não somente a higiene, como também a integridade dos 
tetos dos animais. Para que novos produtos antissépticos sejam desenvolvidos e registrados, é 
necessário realizar testes de eficácia. Estudos recentes têm demonstrado que a técnica de Concentração 
Inibitória Mínima (CIM) é uma opção bastante viável e prática para a avaliação da atividade 
antimicrobiana in vitro (MEDEIROS et al., 2009; TRONCARELLI et al., 2014).  O principal objetivo do 

presente estudo é avaliar a CIM de formulações inovadoras de antissépticos desenvolvidas para uso em 
dippings, frente a cepas de S. aureus isoladas de casos de mastite bovina. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Até o momento, foram avaliados 10 diferentes compostos antissépticos, à base de clorexidina (produtos 1 
a 3); iodo (produtos 4 a 6), e ácido lático (produtos 7 a 10), sendo alguns com adição de mentol, glicerina 
e/ou ácido salicílico (Tabela 1). Por se tratarem de soluções inovadoras, e por questão de sigilo industrial, 
as respectivas concentrações dos produtos ainda não poderão ser reveladas. 
Amostras de S. aureus isoladas de casos de mastite bovina, obtidas a partir de rebanhos leiteiros do 
meio-oeste Catarinense, e pertencentes à bacterioteca do Laboratório de Microbiologia Veterinária (LMV) 
do IFC Concórdia, foram utilizadas como inóculo, cuja concentração foi ajustada na escala 1,0 de Mac 
Farland (QUINN et al., 2005). A avaliação da CIM foi realizada pela técnica de microdiluição em placa 
(TRONCARELLI et al., 2014). Para tanto, foram utilizadas placas estéreis, com análises em duplicata, 
onde o princípio ativo foi diluído serialmente na base dois, permanecendo um volume final de 50µL por 
orifício testado.  Após, em cada poço foram adicionados 30µL de caldo BHI, 10µL do inóculo bacteriano e 
10µL solução do corante resazurina (6,75mg/mL), que é um indicador de metabolismo celular. A 
resazurina tem coloração original púrpura, e torna-se rósea quando ocorre multiplicação microbiana. Para 
avaliação da esterilidade dos compostos e viabilidade do inóculo bacteriano, os controles positivos e 
negativos foram adicionados às placas. O material foi incubado a 37ºC por 18-24 horas, quando então 
procedeu-se a interpretação dos resultados. A CIM foi calculada com base na última diluição do produto 
em que não houve alteração de coloração do meio. Para maior acurácia diagnóstica, foi calculada a 
média aritmética dos resultados obtidos nas respectivas duplicatas. Os valores de CIM foram expressos 
em porcentagem. As análises estatísticas foram realizadas com utilização do programa SAS System®. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo foram realizadas mais de 3.100 análises, decorrentes da avaliação dos produtos 
frente a 13 cepas de S. aureus. A pesquisa encontra-se em andamento, e estima-se testar a eficácia in 
vitro dos diferentes ativos frente a um total de 20 cepas de S. aureus. Os produtos 1, 2 e 3, à base de 
clorexidina, têm apresentado maior eficácia antimicrobiana in vitro (Figura 1), e não houve diferenças 

estatisticamente significativas dos valores de CIM encontrados entre as três concentrações deste ativo. 
Para os produtos 4, 5 e 6, à base de iodo, também foi verificada eficácia satisfatória. O ativo em menor 
concentração foi estatisticamente mais eficaz que o de maior concentração, o que poderá refletir em 
economia para a indústria e para o produtor. Com relação aos produtos 7, 8, 9 e 10 (ácido lático), 
verificou-se que o de maior concentração apresentou menor eficácia antimicrobiana in vitro, sugerindo 
que o excesso de ativo não necessariamente determina adequada ação antimicrobiana. As análises 
estatísticas realizadas para cada subgrupo de componentes (clorexidina, iodo e ácido lático) são 
apresentadas na Tabela 1. Adicionalmente, os produtos acabados foram estratificados, para realização de 
testes de eficácia antimicrobiana in vitro dos ativos puros e dos compostos adicionais, de maneira 
individual. Dados parciais obtidos frente a três cepas de S. aureus testadas até o momento, 
demonstraram ação antimicrobiana dos seguintes compostos: álcool anidro, hidróxido de sódio, ácido 
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salicílico e glicerina bidestilada. Estes resultados indicam haver possível sinergismo na ação 
antimicrobiana entre os diferentes componentes nos respectivos produtos acabados. 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente estudo têm possibilitado avaliar quais ativos/concentrações 
apresentam melhor eficácia in vitro frente a cepas de S. aureus isolados de mastite bovina. Ressalta-se a 
importância da fundamentação científica no desenvolvimento de novos produtos para uso em dippings, 
pois a mesma contribui para o ajuste dos processos industriais e garantia de qualidade dos produtos; 
elaboração do dossiê de registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e 
consolidação da marca no mercado. Além disso, os resultados poderão auxiliar no delineamento de 
estudos experimentais futuros com vistas à avaliação da eficácia e inocuidade dos produtos in vivo. 
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Tabela 1. Resultados médios de Concentração Inibitória Mínima (%) de dez produtos antissépticos testados, frente a 
13 cepas de S. aureus isoladas de casos de mastite bovina. 

Ativo (concentração ativo livre) Produto CIM (%) 

Clorexidina (4%) 2 0,0123a 

Clorexidina (2%) 1 0,0081a 

Clorexidina (1,2%) 3 0,0076a 

Iodo (1%) 6 0,0360a 

Iodo (0,5%) 5 0,0279b 

Iodo (0,25%) 4 0,0171c 

Ácido lático (10%)/ácido salicílico/mentol 7 0,2464a 

Ácido lático (5%)/ácido salicílico/mentol 9 0,1564b 

Ácido lático (2,5%) 10 0,0991b 

Ácido lático (3%)//ácido salicílico/mentol 8 0,0863b 

 
 

 
Figura 1. Apresentação gráfica dos valores médios de Concentração Inibitória Mínima (%) de dez produtos 
antissépticos testados frente a 13 cepas de S. aureus isolados de casos de mastite bovina. 
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INTRODUÇÃO 

Os aditivos atuam por diferentes mecanismos, que incluem alteração da fermentação ruminal, 
estabilização do ambiente ruminal e proteção do trato gastrointestinal dos agentes patogênicos 
(Nicodemo, 2001[1]). A monensina favorece o desenvolvimento de algumas bactérias, de modo que o 
metabolismo da bactéria beneficiada pode afetar o desempenho do animal hospedeiro, proporcionando 
vantagens metabólicas ou nutricionais (Mouro et al., 2006 [2]). As leveduras vivas no rumem parecem 
elevar o consumo, por aumentarem a taxa de degradação da fibra, causando aumento expressivo no 
número de bactérias anaeróbias e maior estabilidade do ambiente ruminal. Entre os aditivos existentes no 
mercado, destacam-se as culturas de leveduras, que possuem características que atendem às exigências 
internacionais dos maiores importadores de carne bovina brasileira (Gattas et  al., 2008[3]).  A biotina é 
uma vitamina que pertencente ao grupo das vitaminas hidrossolúveis, ela age como cofator de algumas 
enzimas envolvidas em diversas vias metabólicas sendo essencial para o funcionamento do organismo 
animal. A maioria dos animais utiliza a biotina proveniente da microbiota intestinal (Aráujo et al, 2010[4]).  

O objetivo foi avaliar o ganho de peso de bovinos de corte sob pastejo, com diferentes aditivos em 
suplemento para bovinos de corte em pastejo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em Lindóia do Sul, no meio oeste de Santa Catarina, Brasil. A área do 
experimento foi de 28 hectares, sendo dividida em seis piquetes com a forrageira papuã (Brachiaria 
plantaginea) com oferta de foragem de 2500 Kg/ha de massa verde. O período avaliado foi de 90 dias, 
entre os meses de Janeiro a Abril de 2016. Os bovinos passaram por um período de adaptação de 10 
dias, onde que neste período foi fornecido somente milho triturado para todos os animais. Foram 
utilizados 60 bovinos mestiços contemporâneos, 30 fêmeas e 30 machos inteiros em fase de recria com 
peso médio foi de 186,8 ± 19,54 Kg de peso vivo com idade média de 7,5 meses. Os animais foram 
alocados em três grupos experimentais, de modo a receberem os  tratamentos a seguir: T1 – suplemento 
com monensina; T2 – suplemento com leveduras; T3 – suplemento com biotina, cada grupo foi  composto 
por 20 animais (10 fêmeas e 10 machos). Foram realizados rodízios dos animais a cada 10 dias, entre os 
piquetes experimentais, mantendo-se o fornecimento dos mesmos suplementos aos animais em cada 
tratamento, de forma que ao final do experimento, todos os animais tiveram acesso a todos os pastos. A 
cada 30 dias foram pesados individualmente em uma balança digital. Os animais foram identificados pelo 
brinco. O suplemento fornecido aos animais continha 78% de milho, 17% de farelo de soja e 5 % de 
núcleo. Este, foi fornecido na quantidade 1% do peso vivo (2 Kg/animal/dia), totalizando 40 Kg/dia/grupo 
de ração no primeiro mês, pois os três grupos tinham peso inicial estatisticamente igual. A cada 30 dias 
após as pesagens o valor base de 1% era recalculado e conforme aumento do peso, sendo o alimento 
fornecido uma vez/dia. O ganho de peso total (GPT) foi calculado pela diferença entre o peso vivo final e o 
peso vivo inicial. Ao dividir o ganho de peso total pela duração do experimento, obteve-se o ganho médio 
diário. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em delineamento em blocos casualisados, cujo o 
modelo matemático é: yij = m + ti + bj + eij; onde os resultados foram analisados com auxílio do software 
SAS 2000 [5] as medias foram comparadas pelo teste de tukey,  considerando o nível de significância de 
5%. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tratamento com biotina teve maior ganho médio diário na primeira e na segunda pesagem, seguido pela 
monensina e leveduras, no período final a monensina teve o melhor desempenho, subsequente a 
leveduras e a biotina. Na média a biotina e a monensina estão apresentando ganhos muito próximos, o 
que se deve que na última pesagem o tratamento biotina teve uma queda de 0,345Kg/animal/dia, 
enquanto que a monensina teve queda de 0,175 kg por animal/dia e a levedura 0,068 Kg/animal/dia. No 
primeiro e segundo período, a biotina foi melhor que a monensina e a levedura respectivamente, já no 
terceiro a monensina se mostrou quase idêntica ao tratamento com leveduras, estas, tendo melhor 
desempenho sobre a biotina. As médias diárias do ganho de peso no período de 90 dias não tiveram 
diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos biotina e monensina (P<0,05), mas houve 
diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos biotina e levedura e entre levedura e monensina. 
Cabrera et al (2000)[6] trabalhando com animais cruzados em pastagens tropicais não encontraram 
diferenças estatísticas no ganho médio diário. Usando leveduras não melhorou a performance animal 
tendo ganho médio diário de 0,840 kg por dia, sendo ganho médio estatisticamente similar ao encontrado 
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neste experimento que é de (0,794Kg por dia) para o tratamento com leveduras. Prohmann, (2013)[7] 
observou ganho de peso médio diário de 0,818 kg/animal, sendo que esse valor não  influenciou as 
variáveis estudadas por ele. Santos (2016)[8], encontrou valores de ganho  médio diário de 0,768 Kg/dia 
utilizando a monensina em pastagens no período de 177 novembro a março, ganho médio este, menor 
que ao encontrado no presente trabalho. O tratamento com biotina proporcionou um ganho de peso 
superior aos demais tratamentos ao longo de todo o período. Analisando o tratamento com monensina 
podemos observar que o mesmo manteve-se próximo a biotina tendo uma pequena queda no período de 
60 dias em relação a biotina, porém aos 90 dias o ganho de peso se mostrou praticamente idêntico. O 
tratamento com leveduras obteve o menor desempenho e ganho médio diário. O peso médio vivo inicial 
dos tratamentos foi de 186,7Kg para monensina, 186,7Kg e 186,9 para levedura e biotina 
respectivamente. Em 30 dias o ganho de peso vivo médio foi maior na biotina (40,4Kg), seguido por 
monensina (37,14) e leveduras (30,56). Nos 60 dias notou-se um ganho de peso menor, sendo que em os 
valores encontrados foram de (26Kg) na biotina seguido pela monensina e leveduras com (21,81) e 
(21,49) Kg nesta ordem. Aos 90 dias obteve-se uma mudança, sendo que a monensina gerou mais peso 
neste período (22,56) em relação a leveduras (19,45) e biotina (16,1), sendo a biotina com menor ganho 
nos últimos 30 dias do experimento. Ao fim do tratamento obtivemos 197 (82,95Kg) no grupo da biotina e 
(81,51Kg); (71,50Kg) em monensina e leveduras respectivamente. Potter et al. (1986)[9], observou um 
aumento de 16% em ganho de peso para animais suplementados com monensina, em relação a animais 
não suplementados. E Salles (2000) [10], observou que a adição de monensina melhorou o desempenho 
dos animais, com melhores resultados de parâmetros de carcaça. O peso vivo final não teve diferença 
significativa entre os tratamentos com biotina e com monensina, sendo (269,85Kg) e (268,21Kg) nessa 
ordem. Porém houve diferença destes com o tratamento com leveduras , sendo este o tratamento que 
obteve o menor desempenho. Esses resultados nos indicam que os tratamentos com biotina e com 
monensina proporcionam um maior desempenho em relação ao tratamento com leveduras. 
 
 

CONCLUSÕES 

Concluiu-se que com a utilização de suplementação e aditivos na implementação da alimentação de 
bovinos de corte a pastejo se obteve um maior ganho de peso dos animais, destacando as 
suplementações com biotina e monoensima, as quais apresentaram o maior ganho de peso. 
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INTRODUÇÃO 

Diante de um cenário de complexidades e turbulências socioeconômicas, torna-se significativo o 
desenvolvimento de um novo modelo de organizações, com foco na flexibilidade e integração, visando a 
estruturação de uma organização aberta, a qual proporcione uma constante e permanente busca pela 
aprendizagem, com o propósito de desenvolver as competências necessárias para posicionar-se diante 
de tal cenário sócio econômico competitivo. Entende-se que a aprendizagem organizacional é 
influenciada por diversas variáveis, envolvendo o ambiente da organização tanto interno como externo e 
os indivíduos que dela fazem parte. O conceito de aprendizagem organizacional (AO) tem sido tratado 
extensivamente na literatura e refere-se ao processo pelo qual as organizações aprendem, é considerado 
por acadêmicos e profissionais como essencial para as organizações, principalmente devido à rápida 
mudança no ambiente competitivo que as empresas estão inseridas. Consequentemente, a capacidade 
de aprendizagem organizacional, é considerada como as características organizacionais e gerenciais que 
facilitam o processo de aprendizagem organizacional ou permitem que uma organização aprenda, sendo 
que desempenha um papel essencial nesse processo (1). Aprendizagem organizacional é o processo 
vivenciado por todo o tipo de empresa, independente de sua estrutura. Pesquisadores consideram tal fato 
com primordial para toda a organização, pois trabalha-se em ambientes facilmente mutáveis, tais 
capacidades de aprendizagem organizacional definem as características da empresa, pois a permite 
aprimorar seus conhecimentos, desempenhando uma ação fundamental ao processo, o que dará um 
papel de destaque a empresa, perante a um mercado tão competitivo (1). 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho, será utilizada a abordagem quantitativa descritiva, que se destinam a esclarecer certos 
fenômenos pela utilização de números na construção de descrições detalhadas, que podem ser 
organizadas em variáveis enquadradas em modelos para testar possíveis relações entre as mesmas. A 
realização deste trabalho terá como ênfase a pesquisa descritiva, obtida através da análise, de 
questionários e da observação, pois se deseja saber a opinião dos pesquisados. Para aplicação e 
obtenção dos dados coletados, será realizado primeiramente o procedimento para a coleta dos dados e 
posterior análise e interpretação dos mesmos, para a organização. O método utilizado na pesquisa é o 
Survey de Levantamento realizado em micro e pequenas empresas do estado de Santa Catarina. O 
Survey busca caracterizar-se pelo interesse de realizar descrições quantitativas de uma população alvo 
fazendo uso de um instrumento predefinido (2). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta desta pesquisa pretende alcançar contribuições para o conhecimento dos fatores facilitadores 
da aprendizagem organizacional das pequenas e médias empresas, por meio da identificação destes 
fatores é possível desenvolver novos projetos que venham a contribuir para o processo de gestão das 
PMEs de Santa Catarina, potencializando o processo de aprendizagem organizacional. Outra contribuição 
empírica do estudo será identificar os fatores como ocorre o processo de inovação de produto nas PMEs 
catarinenses e quais fatores potencializam esta capacidade. Por meio da identificação do potencial de 
inovação de produtos das PMEs é possível prospectar ações capazes de aprimorar as fraquezas 
organizacionais das empresas pesquisadas e consequentemente fomenta o aumento da competitividade 
organizacional e da economia do oeste de Santa Catarina. Como contribuição científica busca-se por 
meio da pesquisa validar as escalas propostas por Padilha, Wojahn, Gomes e Machado (2016) no 
ambiente de pequenas e médias empresas. O estudo tem sua contribuição prática direcionada aos 
gestores das PMEs do Estado que ocupam papel fundamental no sistema regional de inovação. Destaca-
se como contribuição prática para as organizações que serão contempladas neste projeto, o atendimento 
a uma necessidade estratégica das mesmas. Pois, forneceremos insights sobre práticas aplicáveis no 
contexto de micro e pequenas empresas que sugere-se que são capazes de potencializar a 
aprendizagem organizacional e a inovação de produto proporcionando consequentemente uma maior 
competividade e diferenciação as PMEs do Oeste de Santa Catarina. 
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CONCLUSÕES 

Uma vez que os resultados esperados da pesquisa envolvem avanço científico e recomendações 
práticas, considera-se que a disseminação dos resultados da pesquisa representa uma contribuição as 
organizações de diferentes contextos, tendo em vista o seu desenvolvimento. Desta forma, busca-se 
contribuir para com o contexto social, apresentando as empresas pesquisadas e ao meio científico 
práticas desenvolvidas que podem ser capazes de direcionar melhores resultados para inovação, e 
consequentemente para o desempenho organizacional e do setor. 
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INTRODUÇÃO 

As organizações necessitam ter sucesso nos seus objetivos para continuarem existindo. Neste sentido a 
necessidade de seu pessoal estar com ações orientadas com o objetivo organizacional é fundamental e, 
em função disso, os colaboradores devem estar informados sobre o objetivo a ser alcançado. Portanto, o 
sucesso para alcançar algum objetivo tem como aspecto comum a cooperação, que apresenta êxito 
quando a comunicação, direta ou através do uso de recursos ocorre (3). O autor afirma que a 
comunicação direta pode ser realizada ao equipar o colaborador com as condições que lhe permitem 
enviar mensagens ou informação a outro colaborador, seja em sentido duplo (inter-relação) seja em 
sentido único (indireta). Contudo, também relata que a comunicação indireta ocorre desde que os 
colaboradores mantenham ou possam manter monitorado o seu ambiente de comunicação. As mudanças 
ocorridas devido ao avanço tecnológico apresenta novas estruturas no ambiente de comunicação, 
atividades, textos e pensamentos surgem da auto-organização dos colaboradores. O advento do e-mail 
como exemplo, estimulou a objetividade literária, proporcionando “um novo estilo de escrita” (1), essa 
tecnologia no ambiente corporativo também contribuiu para que o fluxo de informação ocorra 
descentralizado, na qualidade e quantidade exigida por novos processos internos e externos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos dados da pesquisa foi realizada com o uso de metodologia Quiz, onde foi aplicado um 
questionário com o objetivo de avaliar qual a participação de cada canal de comunicação, teve como uso 
o canal de comunicação em meio digital, por seu aspecto quanto à praticidade. Neste sentido, foi 
escolhido o formulário de pesquisa do Google, por apresentar estrutura necessária como: a) Os usuários 
poderiam receber o link do Quiz por e-mail e respondê-lo diretamente no celular, tablete, computador, no 
ambiente externo a organização. b) A possibilidade de os autores da pesquisa não terem acesso à 
identidade dos pesquisados, foi o aspecto fundamental para o uso dessa pesquisa, caracterizando a falta 
de necessidade de encaminhar a pesquisa para o comitê de ética. c) O aspecto da forma de saída dos 
dados, com resultados e gráficos de fácil acesso, permitiu a agilidade necessária. Da sondagem da 
amostra na pesquisa: Os pesquisados receberam um e-mail onde havia a solicitação que participassem 
do Quiz sobre a avaliação do ambiente de comunicação da organização pesquisada. No formulário 
constava o titulo: “Pesquisa sobre canais de comunicação”. Abaixo na página recebiam o seguinte 
comunicado: “Você está recebendo a oportunidade de comunicar-se com essa organização: Os usuários 
que responderem não poderão ser identificados pelo sistema. Todas as opiniões serão consideradas para 
análise! Obrigado.” . As perguntas foram divididas em três grupos de duas perguntas, um dos grupos está 
relacionado às mídias sociais, outro grupo está relacionado com a comunicação fixa, o texto literal, e o 
último a comunicação oral. No entanto eram apresentadas em ordem diferente para cada acesso as 
perguntas, mas com o mesmo conteúdo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No aspecto das mídias sociais (Figura 1), foi relatado que a amostra pesquisada utiliza (89,9%) e-mail ou 
WhatsApp como ferramenta de inter-relação (sentido duplo) para comunicar-se com a organização e 
quanto a comunicação da organização (sentido único) 55,6% lembram de ter assistido ou ouvido 
mensagem sobre a organização na rádio ou TV. No aspecto da comunicação fixa (Figura 2), foi relatado 
que (89,9%) interagiu com o mural (sentido duplo) no último mês e 44,4% leem a manchete da capa da 
revista da organização (sentido único). No aspecto da comunicação oral (Figura 3), o feedback (sentido 
duplo) foi realizado na maioria dos colaboradores (77,7%) pesquisados e a maioria dos mesmos lembra 
do número de telefone da organização (89,9%) ou tem o número da organização em seus contatos 
telefônicos (sentido único), para deixar recado na secretária eletrônica. 

 
CONCLUSÕES 

Após a modelagem matemática (Tabela 1) dos dados de maior relevância (sentido duplo e sentido único) 
na matriz, foi realizado a normalização dos mesmos por coluna e após por linha, conforme proposto por o 
autor da analise AHP (2), a matriz resultante é a matriz canais. Devido a obviedades práticas é necessário 
normalizar cada unidade de canal por toda a matriz “canais”, e, portanto, a matriz “% canais” é a 
participação de cada canal apurado na pesquisa de canais de comunicação. Os resultados demonstraram 
que a organização tem o canal do aspecto oral melhor utilizado (38,76%) que os demais e o canal do 
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aspecto mídias sociais sendo o segundo melhor utilizado (32,10%) e o canal a ser desenvolvido na 
organização tem o aspecto da escrita (29,15%) com o menor índice.  
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Figura 1. Resultados da pesquisa sobre canal de comunicação por mídias sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 2. Resultados da pesquisa sobre canal de comunicação por texto escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Resultados da pesquisa sobre canal de comunicação por interação social (fala). 
 
 
 

 
Tabela 1. Análise da pesquisa sobre distribuição dos canais de comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

Muitas inovações vêm acontecendo através da globalização, em todos os setores, e não poderia ser 
diferente nos hábitos alimentares, aonde vem ocorrendo mudanças interessantes. A alimentação nos dias 
de hoje é muito mais do que apenas consumir alimentos, Poulain (2004), diz que a alimentação é 
estabelecida pelos princípios, impostos pela comunidade, assim intervindo nos hábitos alimentares da 
sociedade. Desta maneira, esses princípios estão voltados para as montagens de pratos e normas 
estabelecidas para as refeições, tais como os horários de alimentação, local de sentar-se à mesa e a 
divisão da comida entre as pessoas. Sendo assim, a alimentação esta identificada como um conceito ou 
representação simbólica. No mundo inteiro, a alimentação vem se modificando muito, e no Brasil, não é 
diferente. Em todas as colonizações, seja dos portugueses, franceses, italianos, espanhóis, indígenas, e 
entre outros, ocorreram diversas influencias nesse ramo. Até hoje, essas atuações na alimentação são 
nítidas através de mudanças econômicas, sociais e culturais.  De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, (2015),25% da renda dos brasileiros está designada para as refeições 
fora do lar. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL avalia que o setor de 
alimentação apresenta 2,7% do Produto Interno Bruto – PIB, Brasileiro. Portanto, os hábitos alimentares 
fora do lar estão em uma fase crescente, mesmo em um momento de crise e impacto no mercado 
mundial. Como o setor alimentício está muito forte, também se torna muito importante estudar o 
comportamento dos consumidores neste ramo, aonde se pode encontrar um diferencial para a 
continuação e crescimento das empresas. Hoje em dia, o comportamento de consumo está muito ativo, o 
que solicita estudos cada vez melhores e mais aprimorados. De acordo com Blackwell, Miniard e Engel, 
(2005), o comportamento de consumo não está parado, e também ligado em influencias ambientas, sendo 
aquela de fora dos indivíduos, a qual está exposta, e também as diferenças individuais, que são 
influencias que são internas, ou seja, dentro do indivíduo. Visando a qualidade nos estudos de hábitos 
alimentares e todo o poder que esse setor pode trazer de mudanças, pode-se dizer que é um campo 
muito interessante e abundante para estudos, tanto na alimentação quanto no comportamento do 
consumidor. Conforme Poulain, (2004), pode-se se ter muitas influências familiares e domiciliares, na 
cultura, demografia e estilo de vida, assim tendo grande importância da clareza deste assunto. Portanto, 
essa pesquisa tem o propósito identificar os hábitos alimentares na cidade de Curitibanos, estado de 
Santa Catarina, principalmente no que se declara à alimentação fora do lar. Entre suas proposições 
secundárias, buscou-se analisar o que vem ocasionando a alimentação fora do lar, compreender os 
diversos significados envolvidos nesta experiência e investigar a prevalência e razão dos indivíduos 
consumirem. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa é classificada como descritiva, pois tem o objetivo de identificar os hábitos 
alimentares de consumidores na cidade de Curitibanos-SC, no que se refere à alimentação fora do lar.  
Em relação à natureza, ela se classifica como aplicada, pois oferece às empresas que atuam no setor 
alimentício, um panorama, com informações sobre os hábitos e costumes de seus clientes. Elas podem 
se adequar às preferências, necessidades e exigências desses consumidores.  Acerca dos procedimentos 
técnicos a serem utilizados, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista a necessidade de 
angariar informações sobre o contexto, no qual o tema de pesquisa está inserido, para que seja possível 
uma posterior apresentação deste. Também foi necessário fazer um levantamento sobre assuntos 
relacionados aos processos de consumo, às variáveis que envolvem os processos de consumo de 
alimentos e, principalmente, sobre assuntos relacionados aos hábitos alimentares dos brasileiros, pois 
estes foram úteis para a elaboração do questionário de pesquisa. Realizou-se a abordagem do problema 
de forma quantitativa e os resultados obtidos serão considerados em escala de porcentagem. Para a 
realização da pesquisa, utilizou-se de uma amostra probabilística e o seu tamanho será obtido por meio 
de cálculos estatísticos. A técnica utilizada foi a de amostragem aleatória simples. Os dados obtidos, após 
a aplicação dos questionários, foram tabulados a fim de demonstrar os percentuais a partir do total de 



 

154 

 

respostas obtidas nas alternativas de cada pergunta. A análise foi feita a partir das informações 
levantadas no referencial teórico, de notícias publicadas nas mídias. Essa pesquisa foi realizada de 19 de 
setembro à 10 de outubro de 2016, em Curitibanos, SC, com 50 pessoas de diferentes idades, gêneros e 
classes sociais, com o propósito de analisar o comportamento dos consumidores em relação à 
alimentação fora lar. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este trabalho colaborou para entender a questão dos hábitos alimentares fora do lar de uma maneira 
geral. Através da pesquisa foi possível levantar informações significativas, tanto para o ciclo acadêmico 
como para os consumidores. É notável o crescimento da frequência e do hábito das pessoas se 
alimentarem fora do domicílio. Tais alterações são decorrentes das constantes mudanças profissionais, 
culturais, econômicas, entre outras. Em consequência tem- se a quantidade e variedade na oferta dos 
serviços de alimentação, que estão aumentando e a qualidade passando por diversificação. Mesmo que 
seja de maneira indireta, os consumidores se mostram preocupados com a qualidade da sua alimentação, 
porque com o pouco tempo durante o dia, os mesmos são obrigados a fazer suas refeições em 
restaurantes ou lanchonetes. Como mostra na pesquisa, a alimentação fora do lar não é compreendida 
como saudável, desta forma traz uma preocupação e desconfiança para os consumidores, assim a 
alimentação fora do lar não é algo tão positivo na visão das pessoas. Outra questão que vem ocorrendo é 
a mudança nos hábitos alimentares é o estilo de vida e com elas as alterações nos hábitos de consumo, 
onde isso é inevitável. Quanto ao mercado consumidor, mostra que os jovens têm maior tendência a se 
acostumar com os hábitos alimentares, hábitos diferentes dos mais antigos que têm uma postura mais 
conservadora em relação às mudanças de hábitos. Já os mais jovens têm mais facilidade nessa questão 
e um interesse maior por novidades, seja no setor de alimentação ou outro. Parece prevalecer que a 
principal refeição feita fora do domicílio é o almoço e os serviços mais procurados são os rápidos e 
práticos, como self service e fast food. A qualidade dos serviços de alimentação, oferecidos para 
trabalhadores e estudantes, é essencial para que os mesmos tenham acesso à segurança alimentar e 
nutricional. Através desta pesquisa, identificou-se que a realização de alimentação fora do lar é algo que 
acontecerá cada vez mais. Assim conclui-se que este tipo de alimentação é algo que vem mudando, e 
muito, os hábitos alimentares dos consumidores. A pesquisa traz ainda, contribuições acadêmicas e 
gerenciais à medida que permitirá o acúmulo de conhecimento sobre o comportamento do consumo 
alimentar fora de casa e especialmente, sobre o estilo de vida dos indivíduos. Para as empresas, o estudo 
traz indicações comportamentais que poderão auxiliar os profissionais de marketing no estabelecimento 
de estratégias condizentes com esse mercado, que indica ser um segmento com grande potencial 
econômico. 
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INTRODUÇÃO 

É fato notório que o empreendedorismo vem se desenvolvendo nas mais variadas áreas, e no meio rural, 
esse fenômeno vem se mostrando bastante fortalecido por meio de iniciativas de associativismo, 
cooperativismo e ações específicas fortalecidas por entidades representativas da área rural, no caso 
específico percebe-se a importância da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina (EPAGRI) que tem um papel primordial na articulação e fortalecimento das pequenas 
propriedades. Conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Santa Catarina possui mais 
de 91,18% dos municípios com menos de 50.000 habitantes, e cerca de 40% com menos de 5.000 
habitantes. Percebe-se que são cidades com características rurais muito expressivas. Além da Epagri 
existem entidades e cooperativas que auxiliam para o desenvolvimento das pequenas propriedades 
rurais, contribuindo para o surgimento de novas possibilidades para agregação de valor em produtos e 
serviços, bem como, para manutenção do equilíbrio financeiro das propriedades. A questão norteadora do 
presente estudo refere-se a forma pelo qual os pequenos proprietários rurais podem utilizar os recursos 
das suas propriedades a fim de otimizar e rentabilizar a sua propriedade. O objetivo geral da presente 
pesquisa foi propor um modelo de atividades agropecuárias e turísticas e de lazer, alternativas que 
possam contribuir e melhor aproveitar seus espaços suprindo as deficiências oriundas dos problemas 
enfrentados pelas pequenas propriedades rurais no que se refere a suas restrições. Como objetivos 
específicos foram delineados os seguintes pontos centrais: as peculiaridades produtivas; apresentar o 
modelo considerando as possibilidades de investimento de acordo com as potencialidades das 
propriedades da região; implementação das ações propostas. Este estudo fundamenta-se na pesquisa 
exploratória, permeado por coleta de dados bibliográficos e documentais e finalizado por uma análise de 
conteúdo, demonstra os principais meios que cercam a atividade rural, suas características e 
fragmentações, mostra as principais culturas que são desenvolvidas e a importância de se ter informação 
mais apurada e consistente para as famílias que vivem no meio rural, como, de que maneira eles podem 
fazer melhor uso da sua propriedade e produzir culturas diversas e também atividades de lazer e 
comercio. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo fundamenta-se na pesquisa exploratória, permeado por coleta de dados bibliográficos e 
documentais e finalizado por uma análise de conteúdo, demonstra os principais meios que cercam a 
atividade rural, suas características e fragmentações, mostra as principais culturas que são desenvolvidas 
e a importância de se ter informação mais apurada e consistente para as famílias que vivem no meio 
rural, como, de que maneira eles podem fazer melhor uso da sua propriedade e produzir culturas diversas 
e também atividades de lazer e comércio. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É importante que toda a atividade produzida seja direcionada e tenha sua destinação bem determinada, 
portanto, para todas as atividades realizadas deve-se levar em consideração à que pessoas esse trabalho 
irá atingir, e se existem pessoas com interesse no produto, mesmo que para a própria família ou a 
terceiros, com um bom desenvolvimento e gerenciamento de processos, é qualidade para todos.  Além as 
culturas tradicionais como soja, alho, feijão e milho, podem ser também cultivadas outros tipos de 
culturas, como especiarias, atividade de avicultura, ovinocultura, suinocultura, psicultura, cultivo de 
hortaliças, atividades de estufa e também de derivados de produtos, além da possibilidade de 
desenvolver o turismo rural. Os sítios podem oferecer atividades que trazem as pessoas com cotidiano 
meramente urbano para o conhecimento e apreciação do ambiente rural. Essa interação campo–cidade 
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distingue-se por reforçar os valores de solidariedade e parceria entre indivíduos de horizontes sociais 
diferentes Bellon e Abreu (2005) afirmam que a diversificação nos territórios rurais pode ser considerada 
como um caminho de sobrevivência da população que vive no meio rural e também tornar seu negócio 
competitivo a outros empreendimentos, além de promover empregos, auxilia para que as pessoas se 
mantenham no meio rural. 
 

CONCLUSÕES 

As atividades propostas contribuem para alavancar e potencializar os ganhos e benefícios para o produtor 
rural. No entanto, para avaliação eficaz sobre qual a proposta adequada para propriedade é preciso que 
se faça um estudo de viabilidade econômico-financeiro que possa avaliar o custo-benefício da melhor 
opção a ser implementada. Para tanto, nota-se que a utilização das ferramentas vinculadas a 
contabilidade gerencial e ao empreendedorismo podem ser eficientes e capazes de auxiliar os pequenos 
produtores na tomada de decisão de investimento. É válido mencionar que a planilha é de fácil 
entendimento e poderá contribuir para a sustentabilidade dos investimentos empresariais. Conclui-se que 
para fins de agregação de valor ao proprietário rural, as atividades elaboradas permitem a expansão e 
benfeitorias nas porções ociosas de pequenas propriedades rurais. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa suporta-se nos estudos sobre ambiente organizacional, incertezas provenientes do ambiente 
externo, orientação empreendedora dos gestores e desempenho relacionados às estratégias adotadas. A 
sociedade brasileira está em um período com grandes transformações sociais, políticas, econômicas e 
culturais, que resultam em um processo de reestruturação produtiva. Com essas transformações o talento e o 
esforço dos gestores e diretores das empresas estão se tornando cada vez mais importantes no contexto 
organizacional (LANA; FERREIRA, 2007). Com as grandes mudanças tecnológicas que estão sendo 
introduzidas em nosso cotidiano, as empresas estão buscando adaptar-se cada vez mais neste meio, para 
isso precisam de gestores capacitados com visão de mercado e que possam desenvolver uma liderança 
estratégica, buscando crescimento do seu negócio. Segundo Bull e Willard (1993), deve haver quatro 
condições básicas para que o empreendedorismo seja alcançado. Inicialmente, é a motivação, pode ser 
relacionada a alguma tarefa motivadora frente à tarefa, onde promove a pessoa a agir. A segunda é o 
conhecimento, mais conhecido como know-how, refere-se à confiança que a pessoa tem de adquirir o 
conhecimento futuro. A terceira é a expectativa de ganho do indivíduo, ou seja, o benefício recebido após a 
execução de uma ação. E a quarta é o suporte do ambiente, condição proveniente de conforto e sustentação 
para a realização do esforço. Para lidar com a concorrência acirrada, as empresas precisam de profissionais 
qualificados para aprender e inovar, sendo que estes sejam capazes de associar o conhecimento teórico ao 
prático, criando boas ideias e contribuindo com as estratégias empresariais. Segundo Fagundes e Gimenez 
(2009), o comportamento de uma organização é formado por uma estratégia que visa um conjunto de regras 
para a tomada de decisões. Koerich, Cancellier e Tezza (2015) afirmam que o desempenho organizacional é o 
sinônimo de eficiência organizacional e que está ligado aos ramos de administração com gestão estratégica.  
Pesquisas sobre orientação empreendedora são relevantes, pois poderão contribuir na tomada de decisão de 
empreendedores, auxiliando-os a atuar de forma proativa, a fim de buscar colaboradores inovadores, 
agregando assim valor ao negócio, resultando em maior retorno à empresa, segundo orientam Barreto e 
Nassif (2014). Verifica-se a importância deste estudo ocorre em razão de os mercados, nos dias de hoje, 
estarem cada vez mais turbulentos e dinâmicos, fazendo com que as organizações precisem adquirir mais 
conhecimentos do ambiente externo para elaborar suas estratégias de forma a melhorar seu desempenho 
organizacional (KOERICH; CANCELLIER; TEZZA, 2015). Assim, este estudo busca responder à seguinte 
questão de pesquisa: Qual a relação entre orientação empreendedora feminina e o desempenho 
organizacional das pequenas e médias empresas?  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho, será utilizada a abordagem quantitativa descritiva, que se destinam a esclarecer certos 
fenômenos pela utilização de números na construção de descrições detalhadas, que podem ser 
organizadas em variáveis enquadradas em modelos para testar possíveis relações entre as mesmas. A 
realização deste trabalho terá como ênfase a pesquisa descritiva, obtida através da análise, de 
questionários e da observação, pois se deseja saber a opinião dos entrevistados. Para aplicação e 
obtenção dos dados coletados, será realizado primeiramente o procedimento para a coleta dos dados e 
posterior análise e interpretação dos mesmos, para a organização. O método utilizado na pesquisa é o 
Survey de Levantamento realizado em micro e pequenas empresas do estado de Santa Catarina. O 
Survey busca caracterizar-se pelo interesse de realizar descrições quantitativas de uma população alvo 

fazendo uso de um instrumento predefinido (FREITAS et al 2000). Para mensurar Orientação 
Empreendedora utilizar-se-á a escala validade de Escobar, Lizonete e Verdinelli (2012). que é composta 
por (Inovatividade, Assunção ao Risco e Proatividade), totalizando 16 assertivas. Para mensurar 
Desempenho Organizacional utilizar-se-á a escala validade de Koerich, Cancellier e Tezza (2015) 
composta por dimensões somente uma dimensão, totalizando 5 assertivas. Para tanto, foi utilizada a 
Escala Likert, com pontos variando de 1 a 5, sendo o 1 correspondente a “Discordo Totalmente” e o 5 
correspondendo a “Concordo Totalmente”. O questionário será desenvolvido via google drive e enviado 
por e-mail aos participantes da pesquisa, caso seja necessário serão realizadas visitas in loco as 

pequenas e médias empresas pertencentes a amostra. Para a análise dos dados inicialmente utilizaremos 
o Software SPSS para a análise descritiva dos dados onde buscar-se-á compreender o perfil das 
empresas respondentes. Posteriormente utilizar-se-á de técnicas multivariadas de dados pra 
compreensão das variáveis pesquisadas, que refere-se a métodos estatísticos que ao mesmo analisam 
múltiplas medições sobre cada indivíduo ou objeto de pesquisa (HAIR, 2005). Para análise da hipótese 
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proposta utilizaremos a técnica de equações estruturais que correspondem a modelagem de Equações 
Estruturais (SEM), refere-se a uma técnica que combina aspectos na regressão múltipla, com análise 
fatorial (HAIR et al 2005). Utilizaremos o Software Smart PLS na etapa de desenvolvimento das equações 
estruturais, que se conceituam como o método estatístico de segunda geração e uma ferramenta analítica 
vastamente na pesquisa de marketing (BABIN; HAIR; BOLES, 2008). Serão realizados todos os testes de 
pressupostos e confiabilidade dos dados. A população correspondente a PMEs que caracterizam-se por 
ter no máximo 99 funcionários e uma renda anual de até 3.600.000,00 (SEBRAE, 2014). A escolha por 
PMEs justifica-se, pois, as mesmas possuem um papel importante no contexto econômico regional. As 
PMEs constituem uma alternativa para que uma parcela da população possa alcançar o negócio próprio, 
uma descentralização industrial, também observa-se uma grande parcela no PIB brasileiro e a ocupação 
de pessoas que nelas trabalham se tornando a base para o desenvolvimento de empresas no Brasil. As 
PMEs servem como um escape para o desemprego, são elas que cobrem 80% da receita e pessoas 
nelas ocupadas no segmento de comércio e serviços. As pequenas e médias empresas catarinenses 
foram responsáveis por concentrar 99,2% do número total de empresas no Estado e 58,6% do número 
total de empregos for mais (Sebrae, 2011). O setor catarinense está crescendo de forma significativa, 
sendo que em 2016 o número de PMEs de Santa Catarina foi de 572.000 (IBGE/SC com SEBRAE/SC). 
Para Hair Jr. et al. (1998) deve-se ter de 5 a 10 respondentes por parâmetro no modelo, no modelo 
proposto temos 35 variáveis, sendo assim o número mínimo de elementos que compõem a amostra deve 
ficar acima de 350 respondentes, quando se utiliza a estimação de máxima verossimilhança 
(maximumlikehood) no cálculo dos parâmetros.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 

A proposta desta pesquisa pretende alcançar contribuições para o conhecimento sobre as diferenças 
entre gêneros na orientação empreendedora das pequenas e médias empresas, por meio da identificação 
dos níveis de proatividade, inovatividade e assunção ao risco buscando compreender como estes são 
capazes de influenciar no desempenho organizacional. Tem-se como foco do estudo desenvolver novos 
projetos que venham a contribuir para o processo de gestão das PMEs de Santa Catarina, 
potencializando o desenvolvimento do empreendedorismo. Uma vez que os resultados esperados da 
pesquisa envolvem avanço científico e recomendações práticas, considera-se que a disseminação dos 
resultados da pesquisa representa uma contribuição as organizações de diferentes contextos, tendo em 
vista o seu desenvolvimento. Desta forma, busca-se contribuir para com o contexto social, apresentando 
as empresas pesquisadas e ao meio científico práticas desenvolvidas que podem ser capazes de 
direcionar melhores resultados para inovação, e consequentemente para o desempenho organizacional e 
do setor.  
 

CONCLUSÕES 

Como contribuição empírica do estudo pretende-se identificar os fatores capazes de impulsionar o 
desempenho nas PMEs catarinenses. Por meio da identificação do perfil empreendedor dos gestores de 
PMEs é possível prospectar ações capazes de aprimorar as fraquezas organizacionais das empresas 
pesquisadas e consequentemente fomenta o aumento da competitividade organizacional e da economia 
do oeste de Santa Catarina. Como contribuição científica busca-se por meio da pesquisa validar as 
escalas propostas por Escobar, Lizonete e Verdinelli (2012) e Koerich, Cancellier e Tezza (2015) no 
ambiente de pequenas e médias empresas. O projeto tem sua contribuição prática direcionada aos 
gestores das PMEs do Estado que ocupam papel fundamental no desempenho das organizações. 
Destaca-se como contribuição prática para as organizações que serão contempladas neste projeto, o 
atendimento a uma necessidade estratégica das mesmas. Pois, forneceremos insights sobre práticas 
aplicáveis no contexto de micro e pequenas empresas que sugere-se que são capazes de potencializar a 
orientação empreendedora e o desempenho organizacional proporcionando consequentemente uma 
maior competividade e diferenciação as PMEs do Oeste de Santa Catarina.  
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INTRODUÇÃO 

O Direito de Família passou por grandes mudanças sociais e legislativas. A família deixou de ser um 
instituto imutável, onde o poder se concentrava apenas na figura do pai e passou a ser um instituto regido 
pelo afeto e igualdade entre seus componentes. Com o advento da Constituição de 1988 e de legislações 
infraconstitucionais específicas, o Estado passou a interferir no instituto familiar, assumindo responsabili-
dades, protegendo os mais vulneráveis e garantindo a igualdade entre os cônjuges. Devido a esses novos 
paradigmas estabelecidos surgiram divergentes posicionamentos doutrinários e entendimentos 
jurisprudenciais relativos ao reconhecimento do abandono afetivo parental, que passou a ser possível 
devido ao afeto como base estrutural da família moderna. A criança e o adolescente deixaram de ser 
objetos e se tornaram sujeitos de direito. Em uma sociedade com fortes resquícios patriarcais, faz-se 
imprescindível a análise, tanto para a sociedade como para o Direito, dos deveres dos pais, aos quais 
incumbe proporcionar um desenvolvimento adequado para o indivíduo. O presente trabalho busca 
compreender a problemática do abandono afetivo para o Direito de Família, sua perspectiva 
Constitucional e suas consequências para a sociedade e para o Direito.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido através do método dedutivo de pesquisa e análise doutrinária 
relativa ao Direito Constitucional, Direito Civil e Direito de Família. Também foi realizada análise de casos 
jurisprudenciais relativos à possibilidade de indenização decorrente do abandono afetivo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A família deixou de ser um instituto imutável e patriarcal e passou a ser considerada como base da 
sociedade, um lugar onde as relações afetivas prevalecem sobre as biológicas e jurídicas. Atualmente o 
afeto é tão importante nas relações familiares, que nada tem a ver com a condição consanguínea ou 
registro da criança, mas sim com os laços afetivos que se desenvolvem das relações. É a fraternidade, o 
amor, o respeito, a solidariedade, que sustentam a convivência familiar, qualquer que seja a forma de 
representação social da família (1). Com o objetivo de consolidar a tendência de proteção aos menores, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo 
Brasil. Consoante com as normas internas do país, pode-se afirmar que os menores estão devidamente 
protegidos legalmente, cabendo à sociedade, ao Estado e à própria família cumprir efetivamente com os 
princípios e normas tutelares. O dever de proteção dos filhos não se extingue com o divórcio, pois a 
família é indisponível, persistindo mesmo após a separação de seus componentes através de um elo 
perpétuo. Nesse sentido se encontra a nova normatização legal, que assegura a ambos os genitores a 
responsabilidade conjunta e o exercício dos direitos e deveres relativos ao poder familiar (2). Entre todos 
os deveres inerentes aos genitores, encontra-se o de ter os filhos em sua companhia e dirigir-lhes a 
criação e a educação, conforme previsto no artigo 1.634, incisos I e II do Código Civil. A Constituição 
Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente acolheram a doutrina da proteção integral, a qual 
assegura às crianças e adolescentes proteção contra qualquer tipo de negligência. Os responsáveis para 
dar efetividade a essas garantias são a família, a sociedade e o Estado. Da responsabilidade dos pais 
para com seus filhos surge o dever de indenizar. Após a mudança nos paradigmas do Direito de Família, 
com a criança e o adolescente como sujeitos de direito e a efetivação da doutrina da proteção integral, é 
possível a punição dos pais que não cumprirem com seus deveres. O dever dos pais não está adstrito à 
assistência material, mas também intelectual, moral e afetiva (2). Neste ponto se encontra a divergência 
de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Há aqueles que entendem não ser possível a 
quantificação do amor e do afeto, de outro lado, há quem defenda ser possível e, principalmente, 
necessário. Vejamos:  
[...] Mérito. Alegação de fazer jus a reparação pecuniária, por ter sido negligenciada pelo genitor. 
Insubsistência. Impossibilidade de atribuir ao requerido abandono afetivo durante o período em que não 
havia sido declarada a paternidade. Declaração de paternidade ocorrida após a vida adulta da autora. 
Requerido que não demonstra a intenção de se aproximar da filha. Inexistência de obrigação legal de 
manter vínculo de afeição. Pretensão que escapa ao arbítrio do Poder Judiciário. Ausência de conteúdo 
probatório apto a demonstrar circunstância extraordinária que justifique a reparação pecuniária 
pretendida. Não demonstração de ocorrência de dano afetivo indenizável. Recurso conhecido e parcial-
mente provido para afastar a prescrição e, julgar improcedente o pleito exordial (4). 
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[...] O abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar da prole constitui elemento 
suficiente para caracterizar dano moral compensável. [...] Consignou-se que não há restrições legais à 
aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e ao consequente dever de indenizar no Direito de 
Família e que o cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento pátrio não com 
essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas concepções, como se vê no 
art. 227 da CF. O descumprimento comprovado da imposição legal de cuidar da prole acarreta o 
reconhecimento da ocorrência de ilicitude civil sob a forma de omissão. É que, tanto pela concepção 
quanto pela adoção, os pais assumem obrigações jurídicas em relação à sua prole que ultrapassam 
aquelas chamadas necessarium vitae. [...] (5). 
A doutrina também diverge quanto ao cabimento de indenização neste caso, por temer a mercantilização 
das relações paternos-filiais. Por isso, o ressarcimento do dano moral decorrente do abandono afetivo 
deve se basear na premissa da violação concreta de um dos mais importantes direitos constitucionais dos 
filhos: a dignidade, de modo a identificar de forma objetiva a violação do dever de cuidado, previsto no 
artigo 229 da Constituição Federal. 
Atualmente, ainda existem controvérsias, tanto na jurisprudência como na doutrina, sobre o cabimento de 
indenização decorrente do abandono afetivo parental. Há aqueles que entendem não ser possível a 
quantificação do afeto e que este não é obrigação dos pais, bem como acreditam que haveria a 
mercantilização do Direito de Família. Outros defendem que, com a evolução do Direito de Família e sua 
Constitucionalização, é obrigação de todos proteger os interesses dos menores, respeitando os preceitos 
constitucionais como a dignidade da pessoa humana e solidariedade familiar. Para essa posição, a 
indenização por danos morais tem o objetivo de restaurar, no que for possível, a dignidade ferida (6).  
   

CONCLUSÕES 

O abandono afetivo parental deve ser entendido sob uma perspectiva constitucional, com base na 
dignidade da pessoa humana e na doutrina da proteção integral. A evolução da família, que agora tem 
como base o afeto, provocou grandes mudanças para a ciência jurídica, devido às diversas implicações 
trazidas para o Estado e para a sociedade. A responsabilidade dos pais agora é vigiada pelo Estado, que 
tem o dever de interferir em prol dos que mais necessitam de sua proteção (crianças e adolescentes). O 
abandono afetivo ocorre quando os genitores não cumprem com seu dever assistencial moral e afetivo. O 
abandono é melhor visualizado quando o/a genitor/a não convive com o filho, porém, também é possível 
quando há a convivência, mas não há o afeto. Por fim, é importante destacar a importância da aplicação 
dos preceitos fundamentais ao Direito de Família, bem como a essencialidade da interferência do Estado 
nas relações familiares com o objetivo de garantir ao indivíduo seu pleno desenvolvimento material, 
intelectual e moral. 
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INTRODUÇÃO 

A decisão de inovar e inserir-se no comércio eletrônico envolve vantagens e desvantagens para uma 
microempresa. Com a evolução do comércio eletrônico, muitos consumidores deixaram de visitar as lojas 
físicas e passaram a usufruir das facilidades que o e-commerce traz ao consumidor, como pesquisar 
preços, condições, obter dados do produto e até mesmo a efetivação da compra sem sair de casa. O e-
commerce cresceu relativamente nos últimos anos e o objetivo desta pesquisa é discorrer sobre as 
vantagens e as desvantagens do comércio eletrônico para uma microempresa do ramo de som 
automotivo, e como o sistema de custeio pode interferir nessa relação. Através de um estudo de caso 
pôde-se observar que as maiores vantagens são relacionadas à própria necessidade de inserção de um 
modelo de gerenciamento que refletirá positivamente no sistema de custeio. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho caracteriza-se como sendo uma pesquisa exploratória, qualitativa, bibliográfica e 
documental. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme os dados obtidos pela pesquisa, é possível verificar que a empresa não possui o auxílio de 
nenhum software ERP, e também não utiliza nenhum sistema gerencial. A inclusão de uma empresa no 
comércio digital implicará a ela opções de gerenciamento mais robustas e que possam alicerçar o próprio 
gerenciamento. Diante de um cenário competitivo, como o digital, um sistema de custos bem apurado, 
pode ser considerado um diferencial, já que este servirá como suporte as decisões mais arrojadas que o 
empreendedor precise tomar. Para a empresa em questão, as principais vantagens incluem a própria 
inserção de um sistema de gerenciamento que ela necessitará, pois este trará benefícios, inclusive para a 
forma de atuação atual, que é o ponto de venda físico. Além disso, os controles sobre os custos poderão 
alavancar as vantagens competitivas da empresa, proporcionando maior assertividade nas decisões de 
formação de preço de venda. Dentre as desvantagens, a inserção no e-commerce acarretará alguns 
custos adicionais, tais como: software, investimento em marketing, pessoal e outros. Porém, cabe 
destacar que estes custos podem ser suprimidos com o aumento das vendas que essa comercialização 
pode fazer. 
 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir com este presente artigo que, referente às vantagens e desvantagens do e-commerce, 
quanto a evolução e a busca incessante de inovação para a microempresa no ramo de Som Automotivo, 
as suas vantagens em relação a empresa são maiores que as desvantagens, e as principais vantagens 
incluem a própria inserção de um sistema de gerenciamento que ela necessitará. Isso trará benefícios, 
inclusive para a forma de atuação atual, que é o ponto de venda físico.  
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INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do mercado de serviços de clínicas e Pet Shops, há um aumento na concorrência, o 
que tende a inviabilizar economicamente muitas clínicas veterinárias. O presente artigo tem como 
objetivo, analisar o perfil do consumidor de pet shops do município de Curitibanos, considerando suas 
especificidades e suas características principais. Apresentar a configuração do mercado de pet shop no 
mundo e no Brasil, relacionando-o com o marketing e suas especificações e levantar informações 
pontuais, sobre o perfil do consumidor de pet shops da região de Curitibanos, SC. Assim, identificar os 
fatores que levem à fidelização dos clientes é relevante para a viabilização desta atividade profissional. 
Além se ser um tema de importância para a região, também é relevante para a ciência da administração, 
pois é uma área importante para ter mais administradores aptos a intervir na sua realidade. Podem utilizar 
de técnicas de Marketing, por exemplo, para seu melhor desempenho competitivo no mercado. O 
mercado de Pet Shops vem crescendo cada vez mais no Brasil, algumas famílias tratam seus pets como 
fossem da família, alguns tratam até mesmo como fossem filhos. Através dos dados pesquisados podem-
se verificar o aumento do número de animais nas residências em Curitibanos, e como os Pets Shop, 
fazem para se manter num mercado que vem ficando cada vez mais competitivo. Com o grande aumento 
no número de Pet Shop no Brasil, um dos fatores que pode levar à diferenciação dos consumidores e às 
novas adesões seria uma estratégia de marketing. Os proprietários dos Pets devem estar sempre em 
busca de novidades no ramo, como cursos de aperfeiçoamento, de banho e tosa, ou novos produtos que 
são lançamentos no mercado. Deve-se buscar sempre ter um diferencial em seu estabelecimento, 
promovendo promoções e buscar um atendimento qualificado aos seus clientes. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa teve cunho descritivo caracterizado por um levantamento de campo em três Pet Shops situado 
no município de Curitibanos. Vale enaltecer, que esses Pets, atendem a microrregião de Curitibanos/SC. 
Para dar início ao estudo buscou-se fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema considerando 
livros, revistas e artigos com ênfase no tema. Considerando que, a população em estudo define-se como 
clientes que frequentam Pet Shops da região de Curitibanos/SC, a amostra definiu-se uma amostra 
aleatória realizada na primeira quinzena de outubro de 2016, totalizando 123 formulários válidos. A 
análise de dados deu-se por meio de estatística descritiva. Foi utilizado um questionário adaptado para 
obtenção dos resultados. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nota-se que 58,9% dos respondentes são do sexo feminino, 53,6% dos respondentes possuem menos de 
25 anos de idade e 29,5% possuem de 26 anos à 40 anos de idade. 66,1% dos respondentes têm curso 
superior incompleto. Em relação aos bairros houve uma grande distribuição dos respondentes, ficando o 
Centro, com 25,2%, bairro Nossa Senhora, com 18%, bairro São Luiz, com 13,5%, e bairros Água Santa e 
Bom Jesus, com 11,7% cada. E com relação à renda, 80,2% dos respondentes possui renda familiar 
acima de R$1.141,00. Cerca de 49,1% dos respondentes possuem animal de estimação de porte 
pequeno, pois muitos dos Pets costumam ficar dentro de casa. Animal pequeno tem melhor acessibilidade 
aos cômodos da casa, mais facilidade para serem cuidados e com menos despesas. Quando o assunto 
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trata-se da ração, pois um animal de grande porte consome muito mais na alimentação, e também vê-se 
que algumas pessoas, que possuem animais de grande porte usam os mesmo para defesa de território. 
Verifica-se que 42,9% dos respondentes ganharam seus animais de estimação. Também se tem 26,8% 
que adotaram seu Pet. Em nossa cidade Curitibanos, percebe-se que o motivo de se ter uma boa 
porcentagem de adoção, se dá ao trabalho da ONG que há em nossa cidade, a qual promovem feiras de 
adoção, visando buscar um lar para os animais que por algum motivo foram abandonados ou maltratados. 
Os 30,4% restantes são consumidores que compraram seus Pets. Na grande maioria das vezes, os 
animais são comprados em outras cidades. Devido ao preço, muitos, compram por preferência à raça, 
cor, sexo, escolhendo assim, conforme suas necessidades e também como forma de realização. 
Conforme os dados apresentados na pesquisa há pelo menos um animal de estimação nos lares dos 
entrevistados. “Além de entreterem as famílias que tem filhos, os bichinhos são frequentemente, a 
alternativa escolhida para preencher o vazio dos lares com quantidade escassa de gente. “(RITTO; 
ALVARENGA, 2015).  Nota-se que 86,96% possuem cães como animal de estimação e 10,7% possuem 
gatos. O restante possuem outros animais. Os animais de estimação e seus donos criam vínculos ao 
longo de suas vidas. Tratando-se de cães, estes são mais dóceis, mais fiéis, possuem uma maneira 
diferente de recompensar seus donos, os cães são mais suscetíveis a carinho e obediência para com 
seus donos.  E a sua lealdade em geral pode ser o principal fator que leva as pessoas a criarem cães 
como animais de estimação. Nota-se que 57,9% dos respondentes costumam frequentar o Pet Shop 
devido à qualidade do mesmo, sendo em produtos, preço ou serviços para os Pets. Cerca de 24,3% ainda 
buscam frequentar Pet Shops ao qual se encontrem com valores mais acessíveis, não saindo de seu 
orçamento mensal. 9.3% dos respondentes frequentam os Pets por indicação de algum amigo ou familiar, 
e  8,4% dos respondentes frequentam Pet Shops que ficam mais próximos a suas residências.  É válido 
elucidar que 37,6% dos respondentes vão aos Pets para comprar ração, mas também há uma 
porcentagem significativa de consumidores que utilizam o serviço de banho e tosa em seus animais, 
cerca de 40,4%. Apenas 20,2% frequentam os pets para compra/ou aplicação de medicamentos. 

 
 CONCLUSÕES 

Conforme observado nas pesquisas, tanto bibliográficas, quanto de campo, constatou-se o aumento do 
número de animais de estimação, não somente na cidade de Curitibanos, mas também em termos 
nacionais. Há ao menos um animal de estimação em cada lar, independentemente de ser canino, felino, 
roedor ou ave. O que os donos dos animais mais procuram nos Pet Shops, é a qualidade, desde uma 
ração que tenha todos os nutrientes essenciais para um melhor desenvolvimento e crescimento de seu 
Pet, até um bom serviço de banho e tosa ao qual não agrida ao animal, não o deixe com marcas e cortes. 
Muito menos estressado, que deixe em estado agradável fazendo assim, com que seu dono comece a ser 
fiel a este Pet, pois terá certeza de que seu animal estará bem cuidado. O perfil dos consumidores, 
configura-se como mulheres com menos de 25 anos de idade e com curso superior incompleto, com 
renda acima de R$ 1.141,00. Os clientes de Pets vinculam-se aos bairros, centro, Aparecida, São Luiz, 
Água Santa e Bom Jesus.  A maioria dos animais são cães de porte pequeno, e seus donos ganharam 
esse animal. Na maioria dos lares, há apenas um animal de estimação. A qualidade dos serviços 
ofertados no Pet é o principal motivo de frequência e escolha do Pet, em segundo lugar aparece o preço 
como determinante para a escolha do Pet. A maioria dos entrevistados frequenta o Pet para comprar 
ração e para banho e tosa. É importante recomendar que a pesquisa possa ser ampliada e que o estudo 
seja aprofundado no sentido de agrupar outros pets de portes menores. 
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INTRODUÇÃO 

A cooperativa de crédito nasce da vontade e da necessidade de um grupo de pessoas, que se unem para 
tentar atingir os seus objetivos e suprir suas necessidades. Enquanto o banco comercial nasce da 
vontade do dono do capital com o único objetivo de ampliar o capital investido. Nas cooperativas de 
crédito, as soluções são resolvidas pelo próprio associado, enquanto que nos bancos, esses são “apenas” 
clientes. É bastante diferente o grau de preocupação, em satisfazer propósitos de atender demandas, 
numa relação da instituição com o usuário, que é ao mesmo tempo dono de negócio (associado), do que 
num relacionamento muitas vezes descompromissado da empresa com um cliente, que é apenas um 
terceiro. Este modelo de instituição financeira privilegia os associados e a região onde os mesmos e a 
cooperativa se encontram, pois todo o lucro gerado no período, com o acúmulo de operações de crédito 
no decorrer do ano é restituído aos cooperados, ou seja, o dinheiro é distribuído proporcionalmente para 
cada associado em forma de conta capital, desta forma contribui para o desenvolvimento da região, pois o 
dinheiro permanece no local onde foi gerado, diferentemente dos bancos comuns, onde todo o lucro 
obtido fica na instituição financeira aumentando ainda mais seu capital. A pesquisa é referente às 
cooperativas de crédito, e para tal, foram utilizados materiais publicados em livros, artigos eletrônicos e 
sites com o objetivo de explicar o funcionamento das cooperativas, seus benefícios e características. 
Expõe a importância das cooperativas reverberando aspectos positivos sobre um modelo econômico que 
privilegia quem faz parte dele, desempenhando um papel fundamental para a redução de desigualdades e 
promoção de crescimento econômico sustentável no país. Dessa forma, seu objetivo geral primou por 
conceituar o que é cooperativa de crédito, traçando suas origens, princípios, características, direitos e 
deveres dos associados, estrutura no Brasil e as principais diferenças das mesmas frente aos bancos 
comuns. E seu objetivo específico é explicitar as diferenças das cooperativas de crédito em relação aos 
bancos tradicionais e abordar a formação e o controle das cooperativas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa caracterizou-se como um estudo descritivo-exploratório de cunho bibliográfico e documental,  
a pesquisa de campo ocorreu para coleta de informações necessárias para elaboração da tabela das 
modalidades de crédito disponibilizadas no mercado. Por fim, o estudo contou  com uma análise reflexiva 
e pontual sobre as contribuições do cooperativismo para o desenvolvimento regional dos pequenos 
municípios.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cooperativas de crédito apresentam de fato, taxas mais atrativas do que os bancos normais. Com as 
taxas de juros aumentando em ritmo acelerado, as cooperativas se destacam para as pessoas que 
buscam uma opção mais barata de acesso ao crédito. Tendo como base uma pesquisa realizada em 
Curitibanos SC, onde foram coletados dados e informações das principais instituições financeiras da 
cidade foi possível perceber o quanto é mais vantajoso fazer parte de uma cooperativa de crédito, onde a 
mesma busca trabalhar com taxas acessíveis, visando apenas custear suas despesas, enquanto que nos 
bancos as taxas agressivas de juros são cada vez mais praticadas almejando lucros e mais lucros e 
aumentos de seu capital. A Tabela 1 a seguir, compara as taxas de juros das principais modalidades de 
credito existentes, os dados foram coletados na cidade de Curitibanos SC, a pesquisa foi realizada em 
três cooperativas de crédito e em quatro bancos comerciais, onde foram somadas as taxas e depois 
divididas pelo número de instituições para acharmos a taxa média das modalidades. Desta forma 
verificamos que as taxas que as cooperativas usam, é praticamente a metade das utilizadas pelos 
bancos. 
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CONCLUSÕES 

Cooperativas de crédito são instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, 
constituídas sob a forma de sociedade cooperativa, que tem como objetivo a prestação de serviços 
financeiros aos seus associados como acesso ao crédito, por exemplo, proporcionando mais vantagens 
do que os bancos tradicionais. Na cooperativa prevalece o interesse do associado, enquanto que numa 
instituição comum o que prevalece é o interesse do dono do capital. Nas cooperativas, as soluções são 
resolvidas pelo próprio cooperado, enquanto que nos bancos, esses são considerados simples clientes. 
São muitas as razões que podem motivar alguém a fazer parte de uma cooperativa de crédito e há muito 
mais flexibilidade e justiça no relacionamento entre cooperativa e cooperado, do que entre banco e 
cliente. As cooperativas são de fato instituições mais vantajosas para a comunidade, pois todo o lucro 
gerado retorna para todos os associados da cooperativa, ajudando assim as pessoas e a região, 
diferentemente dos bancos onde os lucros são transferidos para as cedes ou centrais que ficam bem 
distante de onde foram geradas, não trazendo nenhum tipo de retorno para a sociedade. Contudo, as 
cooperativas de crédito podem permitir a realização econômica para seus associados e o cooperativismo 
poderá ser um modelo fundamental para a construção de uma economia mais equilibrada e sustentável. 
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Tabela 1. Taxas das principais modalidades de crédito das instituições financeiras

1
. 

Linhas de Crédito Taxa Média das Cooperativas Taxa Média dos Bancos 

      De Crédito       

Credito Pessoal 3,37% 7,08% 

Cheque Especial PJ 8,12% 13,52% 

Cheque Especial PF 8,12% 11,69% 

Desconto de Cheques PJ 2,25% 4% 

Desconto de Cheques PF 2,40% 4,50% 

Financiamento Veículos Novos 1,64% 2,18% 

Rotativo Cartão de Crédito 8,50% 16,44% 

Manutenção de Conta De R$ 0,00 a R$ 13,25 De R$ 11,55 a R$ 340,00  
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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INTRODUÇÃO 

A energia solar é mundialmente considerada fonte de energia promissora, abundante e com baixo 
impacto ambiental. Fundamentada no efeito fotovoltaico, através da transformação da luz em eletricidade 
nos semicondutores de silício, a tecnologia foi impulsionada a partir das aplicações nas engenharias (3). 
O efeito da luz nas células solares fotovoltaicas ocorre pelo processo conhecido como fotocondutividade e 
a quantização na excitação de elétrons, de modo a serem ejetados para a banda de valência do material, 
produzindo o que chamamos o efeito fotocondutor ou fotovoltaico (2). Em 2017 iniciamos na Universidade 
do Contestado uma pesquisa com o objetivo de avaliar o uso de filmes finos de silício em fachadas 
envidraçadas. Os filmes finos caracterizam-se por estruturas com espessuras na escala de mícron, ou 
menos, sendo que na maioria dos casos constituídos de silício amorfo, impresso em camadas ultrafinas 
em nanoescalas em superfícies flexíveis (plástico, por exemplo) (4). Filmes fotovoltaicos orgânicos, 
conhecidos como OPV (Organic Photovoltaics), podem ser encontrados no mercado como terceira 
geração de células solares (5). Esta tecnologia é difícil de ser avaliada quanto a seu desempenho: Ainda 
são caras, apresentam alta influência de parâmetros ambientais (irradiação solar e temperatura). Belmili e 
colaboradores (1) utilizaram programa computacional para avaliar a conversão fotovoltaica, utilizando 
princípios ópticos e quânticos da luz. Nesta pesquisa foi utilizada uma simulação para avaliar a viabilidade 
na produção de energia elétrica em parede envidraçada. 
  

MATERIAL E MÉTODOS 

Após uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de mercado, onde foram avaliadas as principais tecnologias, 
custos e características da funcionalidade no uso de filmes finos de silício para a geração de energia 
elétrica fotovoltaica para o projeto. Após uma avaliação dos locais para possível aplicação da pesquisa, 
foi escolhido como ambiente de estudo e avaliação da viabilidade econômica a fachada envidraçada que 
localizada no acesso à biblioteca da Universidade do Contentado, Campus de Concórdia, SC. 
Inicialmente, verificamos a área de superfície envidraçada (Figura 1) e, na posse de informações dos 
fornecedores da tecnologia, realizamos o estudo de geração de energia elétrica a ser produzida durante o 
ano. O estudo de viabilidade econômica utilizou os valores obtidos na pesquisa de mercado, custos para 
a instalação dos filmes finos e valores a serem economizados pela geração de energia elétrica. Desse 
modo foi possível definir o tempo de retorno do investimento, utilizando taxa de juros de 4% ao ano. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos ganhos qualitativos da pesquisa pode ser destacados a significância no desenvolvimento 
tecnológico e sua funcionalidade, onde a pesquisa demonstrou que os filmes finos de silício apresentam 
potencial crescente para o uso em fachadas de edificações, com oportunidade de avanços na Engenharia 
Civil e Arquitetura. Observou-se também, que a tecnologia proporciona investigar outros aspectos 
relevantes para a construção civil: tanto no conforto térmico como no conforto acústico, uma vez que 
trata-se de camadas de materiais distintos (vidro, filme com diferentes materiais e vidro). Somado a tais 
características, ainda podem ser considerados critérios associados à estética, a sustentabilidade e outros 
fatores relevantes para futuras tecnologias. Na posse dos dados qualitativos, foi realizado uma 
modelagem matemática para avaliar a viabilidade econômica para aplicação da tecnologia na 
Universidade do Contestado, campus de Concórdia. Após a avaliação das fachadas da instituição, quanto 
as características físicas (áreas de extensão, possibilidade de movimentação) e incidência solar (fachada 
que estivesse com melhor característica de insolação), verificou-se que a fachada de acesso à biblioteca 
seria a melhor indicada para realizarmos um estudo de viabilidade para aplicação da tecnologia na região. 
As justificativas para o uso do local de estudo foram: As condições de insolação, demonstrando ser 
adequada devido à significativa incidência solar diária durante todo o ano. A outra trata-se de uma 
extensa área envidraçada, reduzindo a necessidade de recortes do filme fino a ser aplicado. A partir da 
modelagem matemática verificou-se a área total para aplicação dos filmes finos. A mesma apresentou 
uma superfície de 35,45 m

2
, onde no andar térreo foi verificado uma área envidraçada de 5,75m

2
, para o 

segundo andar encontra-se duas áreas envidraçadas de 7,5 m
2
 e 7,35 m

2
 e para o terceiro andar 

encontra-se duas áreas envidraçadas de 7,5 m
2
 e 7,35 m

2
. Quanto ao estudo de viabilidade econômica 

verificou-se que o mesmo apresentou custo médio de R$ 1375,00 por m
2
 (filme + vidro externo), com 

produção de energia elétrica de 35 Watt por m
2
/hora, totalizando uma produção de energia elétrica médio 

                                                           
1
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anual (considerando todas as áreas) de 3,62 Megawatts, com valor estimado de R$1.880,26/ano. 
Considerando como taxa de juros 4% ao ano, para o financiamento do investimento, o retorno sobre o 
investimento foi de 22 anos (Figura 2), supondo que o valor da energia elétrica tenha como aumento de 
5% ao ano. 

CONCLUSÕES 

A pesquisa demonstrou que a tecnologia investigada traz benefícios qualitativos significativos e 
promissores para a construção civil, porém acredita-se que por se tratar de tecnologia inovadora e 
recente há um potencial implícito e oportunidades para pesquisas. Pelo mesmo fato de ser tratar de 
tecnologia inovadora, outro obstáculo verificado no estudo está no custo de implantação versos produção 
de energia. As análises demonstraram, atualmente trata-se de uma tecnologia com baixa viabilidade 
econômica. Quiça é possível no futuro muito próximo considerar as inovações tecnológicas 
proporcionadas nos filmes finos a serem inclusas em vidro na construção civil, sendo necessárias novas 
pesquisas, uma vez que os resultados desta pesquisa são inconclusivos quanto a viabilidade econômica. 
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Figura 1. Local de estudo: fachada envidraçada de acesso à biblioteca UnC. 

 
 
 

 
Figura 2. Dados parciais do estudo de viabilidade econômica. 
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INTRODUÇÃO 

Anos atrás, o acesso às tecnologias era mais restrito, até porque, nem todas as pessoas tinham 
condições financeiras de ter um computador em casa por exemplo, muito menos internet. Hoje em dia a 
realidade é outra, observa-se que a maioria dos jovens têm acesso à internet e a usam com muita 
frequência, porém na maioria das vezes, seu uso restringe-se apenas às redes sociais e a jogos, para 
entretenimento. Para unir o útil ao agradável, sugere-se o uso de jogos online para auxiliar no ensino da 
Matemática, demonstrando aos jovens que a internet não serve apenas para acesso às redes sociais, 
mas também para o aprendizado. Com o passar dos anos, torna-se mais difícil conseguir a atenção dos 
alunos, pois poucas coisas os satisfazem. Os jogos online auxiliam na recuperação dessa satisfação 
relacionada aos estudos, tornando a aprendizagem mais prazerosa. Quando se superam os obstáculos 
oferecidos pelos jogos, surge a motivação e é através dela que ocorre o aprendizado de fato, e além 
disso, grande parte dos jogos são oferecidos pelos sites gratuitamente, tornando a prática acessível a 
maioria dos alunos. Dentro dessa realidade escolar e para suprir as necessidades dos alunos da “era da 
tecnologia”, foi desenvolvida uma prática pedagógica, com o objetivo de permitir aos alunos o contato 
com os jogos online, de modo a promover a socialização da turma em ambiente virtual, utilizando a rede 
social facebook. 
 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da prática pedagógica de jogos online ocorreu em uma turma de 7ª série de uma 
escola municipal de Concórdia/SC. Foram utilizados os seguintes jogos online: “Labirinto da tabuada”, 
que tem por objetivo fazer gol passando pelas casas que possuem os resultados das tabuadas 

escolhidas, caso erre o cálculo leva-se falta, se cometer mais que cinco é eliminado. “Dividindo a pizza”, 

oportuniza a prática de operações e simplificações de frações. “What’s your sign?”, apresenta uma 

equação e o jogador precisa completar com o sinal certo, permite que o aluno desenvolva raciocínio 
lógico em relação às operações básicas. “Math Apocalypse”, alienígenas invadem o planeta e para 
impedir é necessário desenvolver a operação que o alienígena carrega, antes que chegue até você. Jogo 
desenvolve raciocínio lógico rápido na resolução das operações. “Brain Spa Visual Memory”, Jogo no qual 
você irá fazer compras em um supermercado e deverá gastar somente o valor que for solicitado. Jogo 
envolve as operações com números decimais. Foi realizada visita in loco e desenvolvidas atividades em 
forma de jogos online com alunos. Tais atividades, direcionadas à matemática básica, propunham 
identificar as principais dificuldades em suas faixas etárias. Os jogos citados, têm relação com diversos 
conteúdos da matemática básica como, por exemplo, frações, operações aritméticas e operações com 
números decimais. Na turma havia uma aluna com deficiência - Transtorno Global do Desenvolvimento 
(TGD), e foi utilizado jogos online de alfabetização matemática, que abordavam as relações entre os 
números e as quantidades, e soma e subtração de números menores que 10. Outra aluna com deficiência 
visual necessitou utilizar de zoom nas páginas de internet para poder desenvolver a atividade. Após a 
aplicação das atividades, os alunos responderam um questionário com perguntas direcionadas à utilidade 
e viabilidade de práticas com jogos online, não apenas na disciplina de matemática. Com essas 
informações coletadas, tornou-se possível avaliar e direcionar ações para melhoria no desenvolvimento 
intelectual dos alunos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, foram apresentados os jogos para a turma, explicando-se os conceitos matemáticos 
concernentes a cada jogo seguindo para a aplicação junto aos computadores com acesso à internet. 
Quando professor vai desenvolver tal atividade, deve tomar cuidado para que a essência, ou o objetivo 
não seja perdido. Independentemente do tipo de atividade proposta, sua aplicação deve ser feita com 
seriedade, para que os alunos entendam a importância do conteúdo que está sendo apresentado. 
Segundo Kalinke e Mocrosky (2014, p. 66), existem dois aspectos essenciais na profissão de professor, 
para que esta seja desenvolvida com excelência: “o conteúdo a ser ensinado e como ensinar o conteúdo 
sabido”. Durante a atividade, percebeu-se que os alunos dispersavam-se, buscando outros jogos na 
internet. Compreende-se que tal dispersão se dá por conta da faixa etária, por serem extremamente 
ativos e acabam por perder a concentração facilmente. Além das dificuldades normais encontradas na 
sala de aula, identificou-se que é necessário mudar a perspectiva da racionalidade técnica, que utiliza 
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métodos e fórmulas e modificar o papel da didática devido à presença de alunos com algum tipo de 
necessidade especial. Por meio dessa observação, segmentou-se a aplicação dos jogos em dois grupos: 
o primeiro, direcionado para as alunas com necessidades especiais, sendo estes, jogos de acordo com 
suas limitações, para que pudessem participar da atividade e o segundo, direcionado para os demais 
alunos, onde o nível de dificuldade era maior. Salienta-se que professor não deve ser generalista, 
pensando que todos os alunos conseguirão assimilar completamente o conteúdo abordado. Cada 
indivíduo tem suas particularidades, por isso o professor comprometido com a educação deve 
proporcionar oportunidades de aprendizagem, respeitando as limitações de cada aluno. Libâneo (1994, p. 
58) afirma que a “assimilação dos conhecimentos não se dá instantaneamente, como se o aluno 
registrasse de forma mecânica na sua mente a informação do professor […]. Não se deve ensinar nada 
que a criança não possa compreender”. Nesta prática ainda, ocorreram alguns imprevistos como 
computadores que não funcionavam, precisou ser feito a atividade em até três alunos por computador e a 
internet não estava funcionando de acordo como se esperava, resultando em complicações. Por esse 
motivo, foi visto que mesmo com os benefícios que a tecnologia traz, é necessário que o professor esteja 
sempre preparado, tendo assim, outras alternativas em caso de problemas. É importante também 
conhecer a turma, saber o nível em que ela se encontra, perceber também que alguns alunos podem 
possuir mais dificuldades que outros, para que assim se possa adequar os jogos de acordo com o que 
necessitam. Esse tipo de experiência permite constatar que a educação apresenta desafios no campo da 
teoria e da prática, principalmente no que diz respeito à formação de professores. Segundo Borba e 
Penteado (2010), os professores da década de 70 temiam que as máquinas viessem a substituir o seu 
trabalho, mas com o tempo, perceberam que isso não ocorreria. Contudo, estes teriam que adaptar-se a 
essa nova tecnologia e abandonar a forma tradicional de ensino, saindo da zona de conforto. Nesse 
momento de percepção que o ensino se aproxima cada vez mais da zona de risco, muitos professores 
desistem de utilizar as tecnologias e outros buscam aprofundar-se e conhecer um pouco mais para 
melhorar o desempenho de seus alunos e agregar valor às suas aulas. Desta forma percebe-se que uma 
zona de risco pode impulsionar o desenvolvimento do professor enquanto profissional da educação.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se através da oficina desenvolvida que o uso dos jogos online traz resultados positivos, 
contudo, há certa resistência de muitos professores e escolas na aplicação dessa metodologia de ensino, 
por duas razões: pelo fato dos professores não possuírem uma formação específica voltada para esse 
campo e por esse estudo ter sido mais frequente apenas nos cursos de licenciatura há poucos anos. 
Além disso, é fundamental que os professores observem o funcionamento das máquinas e o acesso à 
internet com antecedência, de modo a evitar imprevistos, bem como mantenham-se em constante 
formação em relação aos recursos tecnológicos, para uso em sala de aula. Pode-se auxiliar os alunos no 
aprendizado das operações matemáticas, mostrando-lhes que é possível aprender se divertindo. O uso 
dessa metodologia contribuiu para identificar as principais dificuldades que os alunos apresentam na 
matéria de matemática básica. Essas dificuldades são decorrentes, na maioria das vezes, da falta de 
interesse e atenção. Utilizar formas que instiguem esse interesse faz com que as aulas sejam mais 
produtivas e prazerosas, tornando o conteúdo mais fácil de ser compreendido. 
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INTRODUÇÃO 

Chapeco é um município do Oeste Catarinense, que exerce uma considerável influencia regional aos 
outros municípios que o cercam. O presente estudo teve como principal objetivo compreender o processo 
de expansão urbana do polo industrial do município, que conta com uma área total de 624,3 km². 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

As analises temporais propostas no estudo foram retiradas do satélite Landsat L4/5 TM 1995, e Landsat 
L8 OLI/TIRS 2016, obtidas com gratuidade no site do U.S Geological Survey. A investigação foi realizada 
comparando as datas de 1995, e 2016, período com intervalo de 21 anos. Os métodos de classificação 
buscam diferenciar as áreas a serem observadas, com colorações diversas conforme suas classificações. 
Separadas em edificações e classificações restantes (Fluxo Hídrico e Vegetações). A precisão do calculo 
das áreas e mapeamento é imprescindível para um resultado correto e confiável. O calculo das áreas com 
edificações foi executado no software Arcgis que fornece dados importantes, como as áreas demarcadas 
por exemplo, sendo possível visualizar e quantificar o avanço populacional sobre áreas que contavam 
com algum tipo de vegetação anteriormente. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise da imagem de 1995, pelo software Envi, aplicado uma composição de bandas RGB e 
uma correção atmosférica de dois por cento, foi possível ter uma base de como era a área urbana de 
Chapeco. Já bastante urbanizada, mas com grande vegetação densa aos arredores. Da mesma forma a 
análise da imagem de 2016, pelo software Envi, aplicado uma correção atmosférica de dois por cento, 
verificou-se a cidade “expandida”, ainda é visível bastante vegetação, mas com um percentual muito 
menor do que a imagem de 1995. Aplicou-se uma composição de bandas Near Infrared, SWIR1 e Blue 
com a correção atmosférica de dois por cento nas duas imagens, revelando o crescimento urbano da 
cidade nas duas datas em estudo, a fim de se comparar e calcular as áreas. 

 
CONCLUSÕES 

Foram analisadas imagens dos anos de 1995 e 2016 para obtenção dos dados do estudo. O crescimento 
urbano do município de Chapeco, SC no decorrer de 21 anos foi de aproximadamente 7,2% da sua área 
total, ou seja, 44,95km² de novas edificações no perímetro urbano. Os resultados demonstram com 
clareza que o processo foi fortemente influenciado pela instalação de indústrias no município. A expansão 
urbana preocupa o setor hídrico de drenagem e saneamento. 
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Figura 1. Resultados da apuração da imagem obtida de 1995. 

 

 

 
Figura 2. Resultados da apuração da imagem obtida de 2016. 

 
 

 
Figura 3. Percentual de áreas na data de 1995. 

 
 

 
Figura 4. Percentual de áreas na data de 2016. 
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INTRODUÇÃO 

Toda edificação ou pavimento, reduz significativamente as áreas permeáveis “O costume generalizado de 
usar pavimentos impermeáveis faz aumentar desnecessariamente a água que escorre superficialmente 
nas cidades”. (MASCARÓ, 2010). Em regiões com alto índice de áreas impermeáveis e sistemas de 
drenagem precários, quando aliados a períodos de alto índice de precipitações, ocorrem diversas 
inundações, enchentes e alagamentos. A deficiência na implantação de vegetação em espaços públicos 
ou áreas verdes, também interfere na qualidade ambiental e na qualidade de vida da sociedade. As áreas 
permeáveis agem como métodos eficazes e naturais para o escoamento superficial. O sensoriamento 
remoto e o geoprocessamento são importantes ferramentas para analisar e quantificar estas áreas. 
Utilizando esses meios, o objetivo do presente estudo é identificar e quantificar as áreas permeáveis e 
impermeáveis da ilha de Florianópolis-SC, bem como discutir as possíveis medidas mitigatórias, atreladas 
as consequências da impermeabilidade do solo. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo foi a ilha de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, que corresponde a 
97,23% da capital. A ilha possui um clima subtropical úmido, com características inerentes ao litoral sul-
brasileiro com as estações do ano bem definidas. A precipitação é bastante significativa e bem distribuída 
durante o ano, sendo o verão a estação que apresenta maior índice pluviométrico. Após o levantamento 
de dados sobre a área a ser estudada, iniciou-se a pesquisa da imagem, edição e classificação da área 
de estudo. A imagem da área do presente estudo foi capturada pelo satélite Landsat 8, e acessada 
através do site Earth Explorer. Para classificar a imagem, que tinha como objetivo quantificar as áreas 
permeável e impermeável na ilha de Florianópolis, SC, utilizou-se o software Envi 5.0 juntamente com o 
Google Earth. Após a imagem classificada, iniciou-se a etapa dos cálculos de áreas, através do programa 
ArcGis. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos dados obtidos através da classificação e quantificação da imagem de satélite, foi possível 
chegar aos totais de áreas permeável e impermeável, sendo elas, respectivamente, 64,30% e 35,70%. 
Apesar do total de área permeável ser superior à área não permeável, observa-se que as áreas 
impermeáveis se aglomeram em pequenos focos e nesses locais é quase impossível detectar a presença 
de vegetação ou área permeável. Esse fato traz grande preocupação, pois a falta de vegetação eleva o 
risco de enchentes, deslizamentos, altera o clima da região e reduz as áreas de lazer para a população 
(AMORIM, 2001 p. 38). Além disso, as áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das 
cidades, já que assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o assentamento urbano 
e o meio ambiente.  
 

CONCLUSÕES 

O estudo apresentou que na ilha de Florianópolis, SC a presença de área permeável é maior do que a 
área impermeável. Entretanto, as áreas impermeáveis trazem grande preocupação, pois concentram-se 
todas no mesmo local. Essa concentração de área impermeável é uma das principais causas de 
problemas como enchentes e alagamentos nos grandes centros, além de prejudicar a qualidade de vida 
da população. Uma alternativa para amenizar o problema, seria a implantação de telhados verdes e 
jardins verticais. 
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Figura 1. Recorte da área de estudo no ENVI. 

 
 

 
Figura 2. Classificação da imagem no ENVI. 
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INTRODUÇÃO 

As ideologias de esquerda e direita surgiram durante as assembleias francesas, no século XVIII. Naquele 
momento, a ascendente burguesia procurava, com o apoio da população mais pobre, diminuir os poderes 
monárquicos e forçar o pagamento de impostos por parte da nobreza e do clero (TAVARES, 2016). 
Transcorridos mais de dois séculos, a distinção ainda é discutida em praticamente todos os países 
democráticos e novas disputas passaram a ser travadas. No Brasil, dado o destaque recente que a 
política vem recebendo nos meios de comunicação e redes sociais, a oposição entre esquerda e direita 
voltou a ter protagonismo, dessa vez contrapondo “petralhas” e “coxinhas”. No entanto, o aumento do 
debate político no cotidiano do brasileiro contrapõe-se às pesquisas que apontam para o desinteresse em 
relação aos “valores políticos” por parte dos eleitores. Giddens (2005) se insere nesse debate ao discutir o 
“paradoxo da democracia”. Para ele, ao mesmo tempo em que se percebe o avanço da democracia em 
todo o globo, nota-se também os altos níveis de desilusão em relação aos processos democráticos. Os 
governos têm poder restrito sobre as atividades dos grandes atores da economia global, como as 
corporações empresariais, ao mesmo tempo em que se distanciam da vida da maioria dos cidadãos. Uma 
das hipóteses que permite congregar o crescimento do debate a um contexto de desinteresse pela 
política é a que considera esse diálogo empobrecido, despolitizado e baseado em adjetivações 
generalistas, acusatórias e carregadas de estigmas e preconceitos. “Se antes se dizia que brasileiro era 
um povo apático e despolitizado, (...) agora assistimos a linchamentos morais nas redes sociais e 
empurra-empurra nas ruas entre petistas e antipetistas” (CLICKRBS, 2016). Com vistas a contribuir nesse 
debate, a pesquisa objetiva mensurar o grau de conhecimento político dos alunos do IFC - Campus 
Concórdia com base na correspondência entre a percepção do indivíduo de seu posicionamento no 
espectro político (esquerda, centro e direita) e as ideologias políticas correspondentes. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, foi elaborado um questionário composto por 19 questões. As 
primeiras três investigam o perfil dos discentes (sexo, idade e o curso que frequenta); a quarta questão 
convida o entrevistado a se posicionar entre esquerda, centro e direita; enquanto as demais abordam 
temas sob perspectivas que podem afastar ou aproximar os entrevistados da sua escolha no espectro 
político. Ou seja, em cada pergunta há alternativas típicas da esquerda, do centro e da direita, abordando 
temáticas como: pobreza, papel do Estado na economia, eleições presidenciais de 2018, identificação 
política, segurança e criminalidade, intervenção militar, privatizações, partidos políticos, porte de armas, 
carga tributária, sindicatos, atuação de empresas públicas e cotas em universidades. O questionário foi 
respondido por 130 estudantes dos cursos de Agronomia e Licenciatura em Física. Feito isso, cada um 
dos entrevistados teve seu posicionamento no espectro político comparado com as demais respostas, 
resultando em um valor que varia entre zero e 14, sendo zero a mínima correspondência possível e 
quatorze a máxima.    
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo em vista a hipótese de pesquisa, acreditava-se que o índice de correspondência seria baixo. Ou 
seja, pressupunha-se que os entrevistados tivessem pouco conhecimento dos valores, propostas e 
projetos da esquerda, centro e direita e, portanto, teriam dificuldade de encontrar coerência nas 
respostas. Contudo, o resultado foi ainda mais surpreendente pelo fato da maioria não saber sua posição 
no espectro político. Dos 130 entrevistados, 41 (31%) acreditam estar no centro, enquanto a direita e a 
esquerda se dividiram com 20 respondentes cada uma (15% cada). A opção “não sei” foi a alternativa de 
49 estudantes, totalizando surpreendentes 37%. Em termos gerais, o questionário foi respondido por 77 
homens e 53 mulheres, sendo 37 discentes do curso de Licenciatura em Física e 93 do curso de 
Agronomia. A maioria são jovens entre 16 e 20 anos (60%), que terão em 2018, possivelmente, a primeira 
ou a segunda experiência como eleitores. Do total, 63% consideram programas sociais úteis e 
necessários para a redistribuição de renda no país. Mais de 90% defendem que o Estado deve interferir 
na economia com a oferta de direitos sociais, como escola e saúde, e 68% defendem a existência de 
empresas públicas para ofertar serviços gratuitos para a população. Em contrapartida, metade dos 
entrevistados são favoráveis à privatização de alguns setores e apenas 10% entende a cobrança de 
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impostos como necessária para a manutenção da máquina pública, sendo que 79% defendem a redução 
das cobranças e 33% defendem a diminuição drástica da carga tributária para que os indivíduos possam 
escolher onde investir o seu dinheiro. No que tange a correlação entre o posicionamento no espectro 
político e os princípios e valores correspondentes a cada posição, percebeu-se um índice médio de 
50,5%, ou seja, das 14 questões com alternativas características da esquerda, centro e direita, apenas a 
metade foi respondida em consonância com a resposta dada na questão cinco (posição no espectro 
político). A menor correspondência ficou entre os respondentes da direita, com 42,5% das questões, 
seguido pelo centro com 47%. Os entrevistados da esquerda obtiveram o maior índice, ou seja, 62,1% 
das questões.           
 

CONCLUSÕES 

Com os dados obtidos na pesquisa não é possível afirmar de forma conclusiva que o nível de formação 
política dos discentes é baixo, porém alguns dados não podem ser desconsiderados. Segundo Tavares 
(2016), a esquerda e a direita têm, dentro de cada uma, o seu “ar de família”. O autor resgata este 
conceito do filósofo Wittgenstein, segundo o qual “(...) existem categorias de coisas que não se definem 
por uma característica, mas por várias, sendo que todas essas características não se encontram em todos 
os elementos da categoria” (TAVARES, 2016, p. 48). Ou seja, pode-se discordar na identificação ou 
mesmo se ter alguma dificuldade em encontrar as características separadas e individualizadas, mas, 
ainda assim, o ar de família está presente em cada posição do espectro. As afirmações de Tavares (2016) 
contribuem para a pesquisa a medida que o “ar de família” pressupõe a existência de um corpo 
conceitual, teórico, ideológico e de ações e propostas lógico e coerente com as posições do espectro, 
possíveis de ser encontrado pelos indivíduos, desde que se saiba o que significa pertencer a cada uma 
delas. Levando isso em conta, o índice médio de 50,5% pode ser considerado baixo e, portanto, indicar 
baixa formação política. Esta afirmação pode ser corroborada com outros dados obtidos na pesquisa. 
Quando perguntados em qual partido não votariam nas próximas eleições, 52% não souberam responder, 
talvez por não conhecerem suficientemente as propostas de cada um deles. Quando perguntados com 
qual pessoa mais se identifica politicamente (incluindo nomes como John Locke, Karl Marx, Vladmir Lenin, 
Adam Smith, Hugo Chaves, Fernando Henrique Cardoso etc.), mais de 64% não souberam responder. 
Esta pesquisa soma-se a outras que discutem o baixo nível de formação política do brasileiro, porém, 
diferencia-se por investigar jovens regularmente matriculados em cursos superiores de uma instituição 
pública e gratuita, capaz de fomentar ações para dirimir possíveis defasagens de informações de forma 
que o jovem possa exercer sua cidadania de forma plena, crítica e consciente.  
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INTRODUÇÃO 

A proposta de extensão está vinculada a uma das ações desencadeadas no âmbito do curso de 
Matemática Licenciatura do Instituto Federal Catarinense - IFC Campus Concórdia. Nas referidas ações, 
iniciadas por um grupo de trabalho constituído ainda no ano de 2016, foram desenvolvidas atividades 
didático-pedagógicas que envolveram intentos de provocar experiências práticas na promoção de saberes 
matemáticos de base entre crianças em processo inicial de escolarização - 1º a 5º anos do Ensino 
Fundamental. Nesses termos, um aparato de atividades foi construído, pautado teoricamente nas 
metodologias e tendências em Educação Matemática e que, atualmente, encontra-se em processo 
itinerante de aplicação entre escolas da rede municipal de educação do município de Concórdia/SC. 
Assim, de forma geral, o projeto em andamento tem objetivado a viabilização do movimento de levar a 
matemática até as instituições parceiras, por meio de visitas com aplicação dos planejamentos, além do 
aprimoramento/melhoramento do acervo de materiais até então confeccionados. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada é a aplicação de atividades de alfabetização matemática, cujas características 
agregam a ludicidade, o manuseio do material concreto e o trabalho coletivo no ambiente da sala de aula. 
Dentre estas atividades, podem ser citados jogos didáticos, contações de histórias matemáticas e 
literatura, gincanas de grande grupo, entre outros, todos desenvolvidos no âmbito do projeto e em 
associação às atividades do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) do IFC Campus Concórdia. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto tem como eixo um elemento de itinerância, no sentido de poder mover-se efetivamente para 
além do espaço físico institucional, entrepondo-se a atividades escolares com vistas ao enriquecimento 
das propostas dos professores das escolas e, portanto, de colaborar científica e culturalmente no ensino 
da matemática desde uma perspectiva da realidade educacional local. No que tange aos seis primeiros 
meses de aplicação, cerca de oito escolas foram atendidas pelo projeto, somando cerca de cento e 
cinquenta alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, com idades entre 7 e 10 anos. Nessa 
perspectiva, já é possível perceber, entre os professores das escolas visitadas, discursos sobre a 
importância das atividades no que compete à motivação e o desempenho das crianças com relação aos 
conhecimentos matemáticos. 
 

CONCLUSÕES 

A troca de ideias entre os profissionais envolvidos têm enriquecido a prática dos participantes diretos e 
indiretos da proposta, sendo na compreensão do contexto das escolas locais, no desenvolvimento das 
atividades estratégicas junto com os professores ou na inserção das estudantes da licenciatura no 
processo de iniciação à docência. O projeto também abarca o melhoramento do acervo material do 
Laboratório de Ensino de Matemática do IFC campus Concórdia, uma vez que todo aparado produzido 
possui registro no referido local como patrimônio permanente. Os materiais ficam disponíveis para 
consulta e uso dos professores das escolas, acadêmicos e formadores do curso de Matemática do 
campus Concórdia. 
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INTRODUÇÃO 

Uma horta na escola. Uma horta escolar promove hábitos alimentares saudáveis, os alunos aprendem a 
plantar, cultivar, colher e preparar alimentos nutritivos como parte da educação. Além de conceitos que 
podem ser fortalecidos e melhor aprendidos nas matérias como biologia, física ou matemática, através de 
atividades práticas apresentadas de forma divertida e fácil com a horta escolar. A promoção da saúde 
permite as pessoas adquirirem um controle de sua qualidade de vida. Através da prática de hábitos 
saudáveis, não só os indivíduos que estão na escola, mas também de suas famílias e a comunidade que 
ali vive e que se apoderam de conhecimentos e recursos aplicáveis para a vida cotidiana. A educação 
alimentar, deve ser estimulada para hábitos saudáveis, pois é nos primeiros anos de vida que a criança 
estará formando seus hábitos. A horta escolar pode servir de laboratório para diferentes atividades 
didáticas. O preparo da merenda escolar pode ter um diferencial quando utilizadas as hortaliças colhidas 
da horta escolar, proporcionando maior qualidade e variedade de alimentos. Todas as atividades da horta 
escolar contribuem uma série de novas aprendizagens onde é possível gerar mudanças na cultura da 
comunidade no que se refere a alimentação, nutrição, saúde e qualidade de vida além do incentivo para 
práticas de sustentabilidade. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A horta escolar está sendo idealizada em unidades escolares indígenas multisseriadas com alunos na 
faixa etária de 6 a 14 anos e comunidades do seu entorno. Está sendo construída através da participação 
de toda a comunidade escolar: professores, alunos, serventes, pais. São escolas carentes e alguns 
recursos foram adquiridos com verbas da educação onde foram comprados alguns equipamentos para 
serem utilizados na horta. O projeto está sendo acompanhado e orientado também pelo gerente de 
agricultura passando todas as orientações quanto a forma de plantio, planejamento da horta, adubação e 
os cuidados que se deve ter para uma horta. A horta servirá como laboratório, onde o professor utilizará 
como estudo em suas aulas, dando oportunidade aos alunos de aprender a trabalhar com a terra, 
produzir alimentos saudáveis, poder melhorar sua alimentação e de seus familiares. Irá proporcionar aos 
alunos a interação com o meio ambiente, mostrando a importância do cuidado com as plantas, do  meio 
ambiente para o futuro do nosso planeta e para a boa saúde. Como é uma comunidade indígena, a horta 
terá características próprias da comunidade, será uma forma de troca de conhecimento também com a 
comunidade indígena que tem conceitos diferenciados bem como hábitos alimentares diferentes. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de realização do projeto, da construção da horta e do plantio de algumas hortaliças, percebe-
se o entusiasmo das crianças e professores em produzir um alimento que pode ser o diferencial na 
merenda escolar e também influenciar as famílias dos arredores da escola. No decorrer do processo, os 
alunos ficam curiosos em saber como é feito o plantio e até acontece uma disputa em apresentar a 
melhor horta todos participam com o que tem de melhor. A qualidade das hortaliças é muito boa e os 
alunos sentindo-se realizados de poder colher a salada que comem durante a merenda escolar sabendo 
que eles mesmos fizeram o plantio, cuidaram e colheram. O desenrolar das atividades sugeridas no 
projeto fundamentou-se também com as orientações do PNAE e a também com as aquisições de 
produtos da agricultura familiar para as escolas, incentivando para uma alimentação saudável e adequada 
além do incentivo para o desenvolvimento sustentável. As aulas tornaram-se agradáveis e diversificadas, 
o professor pode aproveitar cada momento para, além de trazer melhor qualidade na alimentação e 
promover a mobilização social com a finalidade de conscientizar os alunos e a comunidade da 
necessidade e a importância de plantar, cuidar, além de incentivá-los para a Educação Ambiental.  
 

CONCLUSÕES 

Através da implantação da horta escolar, obteve-se ganhos positivos com os resultados esperados 
alcançados, as mudanças alimentares e consumo das hortaliças nas refeições da merenda escolar pelos 
alunos das escolas indígenas. Percebe-se que a horta contribui para a aprendizagem dos alunos, tanto 
para o incentivo no consumo de hortaliças como para a consciência ambiental e sustentável, cabendo ao 
educador ser o elo desta grande transformação. 
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Figura 1. Orientações para o início da horta escolar com na escola indígena Vila Nova em Abelardo Luz 

 
 
 
 

 
Figura 2. Horta escolar da Escola Indígena Guarani. 

 
 
 
 

 
Figura 3. Pai e alunos fazendo os canteiros da horta escolar na Escola Indígena São Pedro. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo do estilo de vida de crianças e adolescentes configura-se como uma importante fonte de 
informações de um quadro mais ou menos genérico do cotidiano destes indivíduos, representando um 
importante passo na compreensão de comportamentos e atitudes no dia-a-dia. Além disto, de posse 
destas informações, os profissionais que atuam com estas crianças e adolescentes podem tentar interferir 
em hábitos que não sejam considerados saudáveis, procurando proporcionar às crianças e adolescentes 
um estilo de vida mais saudável. Preocupações com a saúde e qualidade de vida das pessoas tem sido 
alvo de pesquisas há muito tempo. Contudo, as razões destas preocupações vêm sofrendo alterações 
profundas, pois, se há cinquenta anos as principais causas de mortalidade eram provocadas por doenças 
infectocontagiosas, à medida que a ciência e a tecnologia avançaram estas causas, pelo menos nos 
países desenvolvidos, passaram a dar lugar aos processos crônico-degenerativos, como doenças do 
coração, diabetes, câncer, entre outros. No âmbito da Educação Física e Ciências do Esporte, inúmeras 
pesquisas têm sido desenvolvidas relacionando os índices de crescimento, de aptidão física e de estilo de 
vida com os níveis de saúde dos indivíduos. Estes estudos, de um modo geral, procuram evidenciar o 
quanto estas variáveis podem influenciar no aparecimento ou prevenção de doenças, tais como: doenças 
do coração, diabetes, câncer entre outras. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 
mensurar circunferência abdominal de estudantes de 11 a 14 anos de idade de uma escola pública para 
relacionar o risco de desenvolvimento de doenças cardiorrespiratórias nestes indivíduos. A circunferência 
abdominal (CA) é o principal indicador de concentração abdominal de gordura, à qual também se 
associam, com elevada frequência, os mesmos fatores de risco associados à obesidade. Constituindo, 
assim, em um método importante para o diagnóstico de risco presente de diabetes tipo 2 e de doença 
cardiovascular prematura na vida adulta. Os riscos de hipertensão podem servir de atenção para o futuro 
desenvolvimento de outras doenças, pois investigações observaram que alterações hemodinâmicas já se 
desenvolvem em 54% dos casos em jovens hipertensos associado com mudanças metabólicas, doenças 
crônicas e cardiovasculares, e se mostram serem determinantes precursores da aterosclerose nas 
populações mais jovens, com o avanço da idade (MACMAHAN et al, 2005; BURBANO et al, 2003). O 
aumento da pressão arterial sistólica e diastólica tem se correlacionado positivamente com idade, peso, 
estatura, IMC e circunferência da cintura. Corroborando com estas afirmações, foi constatado maior risco 
de hipertensão em adolescentes com baixa aptidão cardiorrespiratória, sendo 2,7 a 2,9 vezes superiores 
para meninas e meninos, respectivamente. O risco de hipertensão tem se mostrado até seis vezes 
maiores para os meninos, e três vezes para as meninas com excesso de peso e valores superiores de 
circunferência da cintura. Neste contexto, entre os jovens, as intervenções devem iniciar precocemente, 
com ênfase na reeducação alimentar e aumento dos níveis de atividade física. A correlação entre os 
níveis de pressão arterial e atividade física vai ao encontro a ideia de que quanto mais alto o gasto 
energético com o exercício físico, menores são os valores de pressão arterial. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra do estudo foi constituída por 163 alunos (76 meninas e 87 meninos), de 11 a 14 anos de idade, 
de ambos os sexos. A medida foi realizada no plano horizontal na protuberância anterior máxima do 
abdome, usualmente no nível da cicatriz umbilical, com avaliado em pé em posição ortostática. Para 
comparar a medida de circunferência abdominal entre os gêneros e se a mesma está de acordo com as 
curvas de classificação utilizou-se a análise de variância, com nível de significância de p<0,05. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os resultados, vê-se que 39,6% das meninas apresentam risco muito alto para desenvolvimento de 
risco cardiovasculares. As meninas apresentaram uma média superior à dos meninos nesta variável (72,4 
cm e 71,8 m, respectivamente) não apresentando, nesta variável, diferença estatística significativa entre 
os gêneros (p=0,829). Estudos revelam significativa associação entre aumento do peso e concentração 
de gordura abdominal com elevação da pressão arterial em adolescentes de ambos os gêneros, 
mostrando que o aumento do IMC e da CA são bons preditores do risco de desenvolvimento de 
hipertensão em adolescentes. Os dados reafirmam, também, a importância do excesso de gordura 
abdominal na etiopatogenia da hipertensão, seja associada diretamente às características metabólicas 
dos adipócitos aí localizados, seja indiretamente por meio de hiperinsulinemia decorrente da resistência à 
insulina consequente a distúrbio no mecanismo celular de metabolização da glicose. De acordo com a 
amostra analisada, 26,4% deles apresentam risco muito alto para desenvolver problemas circulatórios 
futuramente, se já não o possuem. 
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CONCLUSÕES 

É preocupante a ocorrência de escolares fora da faixa recomendada de saúde como encontrado nesse 
estudo, adolescentes abaixo da Zona Saudável. Os benefícios dos exercícios físicos relativos à saúde são 
muito conhecidos. Sua prática é um fator preventivo para diferentes patologias e, em diferentes faixas 
etárias, a prática de exercícios traz consequências positivas do ponto de vista fisiológico, psicológico e 
social. Sob o prisma pedagógico, cada vez mais a Educação Física escolar é uma alternativa de 
intervenção em contrapartida aos preocupantes dados de crianças e adolescentes, com baixos níveis de 
aptidão física e estilo de vida sedentário. Autores destacam que o único grupo de intervenções com 
evidências conclusivas são as aulas de Educação Física. 
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Figura 1. Risco de desenvolvimento de doenças cardiorrespiratórias pela mensuração da circunferência abdominal. 

 
 
 
 
 
 

34,0% 

39,6% 

26,4% 

38,4% 

50,0% 

11,5% 

29,6% 29,6% 

40,8% 

MUITO FRACO FRACO MUITO ALTO

Risco de desenvolvimento de doenças cardiorrespiratórias pela 
mensuração da cirdunferência abdominal 

GERAL FEM MAS



 

186 

 

CÉLULAS TH9 NA PATOGENIA DA ASMA 
 

Tuane Elys Marangoni
1
, Patricia Dias de Araújo

2
 

1
Graduanda em Farmácia pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia, 

tuane.marangoni@hotmail.com  
2
Professora/Pesquisadora da Universidade do Contestado, Campus Concórdia, 

patriciadiasdearaujo@hotmail.com  
 
Palavras-chaves: interleucina 9, asma, células Th9 e TGF-β. 

 
INTRODUÇÃO 

A asma consiste em um problema de saúde pública mundial, predominante em crianças, sendo presente 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde a maioria das mortes ocorre em países de baixa 
renda (1). A asma é dividida em asma tópica e asma não-atópica, conforme a presença ou não de atopia 
(2). Na fisiopatologia da asma, subtipos de células da família T helper (auxiliares), que constituem as 
células Th1, Th2, Th17, Treg e Th9, de acordo com a produção de citocinas, podem ter um papel 
fundamental no desenvolvimento da doença (3). Historicamente, acreditava-se que apenas dois subtipos 
de células T helper, Th1 e Th2, desempenhavam papel importante nas doenças alérgicas (4). No entanto, 
sabe-se que as células TCD4+ auxiliares diferenciam-se em subconjuntos funcionalmente distintos após 
encontrar o antígeno, o que determina essa heterogeneidade funcional de células T (5). Partindo disso, 
essa idéia vem mudando desde a identificação de um subtipo de células T que secretam IL-9 e que são 
distintas de Th1, Th2, Th17 e Treg (6).  
 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo é revisar as principais informações sobre o recente subtipo de células T helper e 

a interleucina-9 na patogenia da asma. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram pesquisados nas bases de dados Medline/Pubmed e OVID, artigos originais publicados no período 
de 1997 a 2012, em inglês e espanhol, utilizando os termos interleucina 9, asma, células Th9 e TGF-β (3). 
 

RESULTADOS 
A asma é um problema de saúde pública e sua fisiopatologia inclui subtipos de células da família T helper, 

bem como suas respectivas citocinas e interleucinas (Figura 1). A IL-9 é uma citocina produzida pelas 
células T CD4 através da ativação de fatores de transcrição IRF4 e PU.1.  Produzem IL9, as células Th2, 
mas principalmente células Th9. Essa citocina está envolvida na patologia da asma por exercer função no 
aumento da hiperresponsividade das vias aéreas e liberação de eotoxina nas células epiteliais 
pulmonares. Além disso, a inibição da produção de IL-9 na asma já vem sendo estudada e relatada como 
um tratamento preventivo e inibitório no remodelamento das vias aéreas de camundongos. Sobre os 
artigos, foram selecionados 18 para IL-9, 6 para TH9 na asma, e 11 artigos para as células TH9, com um 
total de 35 referências.   
 

CONCLUSÕES 

Como ainda é escasso o tratamento da asma alérgica, a identificação desse novo subgrupo de células T 
helper pode trazer a possibilidade de novos tratamentos, como exemplo da inibição da produção de IL9, 

além de maior entendimento do seu envolvimento no desenvolvimento da asma. 
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Figura1. A diferenciação de células T naive. Após estimulação com alérgeno, estado das células e microambiente, as 
células T naive se diferenciam entre células T helper de diferentes subtipos, sendo eles Th1, Th2, Th17, Treg e Th9. 
Cada um destes subtipos tem fatores de transcrições e STATs específico para seu destino de diferenciação, bem como 
suas respectivas citocinas efetoras e suas funções. 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
Nossa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica sobre as células TH9 na patogenia da asma, um estudo 
detalhado sobre a doença e sua imunologia. Não teremos resultados experimentais e sim intelectuais, mostrando a 
possibilidade de um tratamento eficaz através da inibição da produção de interleucina 9.   
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de estudos procurando envolver levantamentos populacionais, principalmente entre 
crianças e adolescentes, tem crescido muito nos últimos anos. Estudos que envolvem avaliação 
antropométrica têm sido a forma mais utilizada para a avaliação do estado nutricional e a regulação do 
crescimento em crianças e adolescentes podendo através deste método, ser detectados casos de 
subnutrição ou obesidade precoce. O uso de medidas antropométricas na avaliação do estado nutricional 
tem se tornado, embora com limitações, o modo mais prático e de menor custo para análise de indivíduos 
e populações. Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi identificar o estado nutricional de 
escolares de 11 a 14 anos de idade de uma escola pública de Caçador, SC. Atualmente as pesquisas 
evidenciam um aumento alarmante na prevalência da obesidade em todo o mundo, tanto em países 
desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Além disso, o problema está aumentando rapidamente 
tanto em adultos como em crianças, e as consequências reais para a saúde podem se tornar 
completamente aparentes apenas no futuro. 
  

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo transversal contou com a participação de 129 alunos (63 meninas e 66 meninos) de 11 a 14 
anos de idade. Foram mensurados a massa corporal e a estatura dos estudantes, para a determinação do 
IMC- Índice de Massa Corporal. Os dados de IMC elencados foram analisados tendo como parâmetros a 
tabela classificatória descrita por Conde e Monteiro. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De um modo geral, os resultados encontrados mostram que 68,2% dos estudantes analisados são 
eutróficos enquanto que 31,8% deles apresentam excesso de massa corporal. Sendo que os meninos 
apresentam uma proporção maior de indivíduos com excesso de massa corporal em relação às meninas 
(34,8% e 28,6%, respectivamente). Destaca-se a proporção de indivíduos classificados com obesidade 
mórbida, 10,9% do total de estudantes (10,6% dos meninos e 11,1% das meninas). Os resultados obtidos 
nesse estudo foram semelhantes a outros estudos desenvolvidos em cidades do sul do país nos últimos 
anos. 

 
CONCLUSÕES 

Através do presente estudo vê-se a necessidade de um acompanhamento de profissionais da área da 
saúde para as crianças do Ensino Fundamental na Escola. Através da realização da avaliação do estado 
nutricional das crianças ofereceu-se maior clareza de informações à população e às autoridades 
competentes, o que favorece um possível trabalho pela Escola através da merenda escolar para um 
acompanhamento/avaliação do estado de saúde amplo sobre as crianças com risco de obesidade ou 
obesas, para que ocorra reversão dos quadros nutricionais do município, uma vez que os números foram 
relativamente altos. 
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Figura 1. Estado nutricional de escolares de 11 a 14 anos de idade de uma escola pública de Caçador, SC. 
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